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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بصفة عامة وعلى 

مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة، ومدى تطورها، باإلضافة إلى تحدید دور هذه المؤسسات في 

عن دراسة وتحلیل أهمیة توفر  تحقیق التنمیة المحلیة وصوال إلى تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة، فضال

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على عناصر تعزیز القدرة التنافسیة في تفعیل وتعظیم دورها التنموي، 

والتعرف على مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الناشطة 

تها التنافسیة، وتساهم في تنشیط وظیفتها بوالیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة لعوامل تعزز من قدرا

  .التنمویة

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها ضرورة تعزیز وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات 

من أجل تفعیل دورها التنموي من خالل توفیر مجموعة من العناصر والعوامل، وذلك الصغیرة والمتوسطة 

  .قالمة وتبسة وصوال إلى تجسید التنمیة الوطنیة الشاملة والمتوازنةمحلیا على مستوى والیتي 

، القدرة التنافسیة، ، التنمیة المحلیةاالقتصادیةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التنمیة : الكلمات الدالة

  .قالمة، تبسة

Résumé: 
Cette étude visait à connaître la réalité des petites et des moyennes entreprises et 

leur développement en  Algérie en général, et dans les wilayas de Guelma et de Tébessa 
en particulier. Elle sert en plus à  déterminer le rôle de ces entreprises dans le 
développement local ainsi que le développement national. Elle étudie et analyse aussi les 
éléments et les facteurs que possèdent ces entreprises et qui leurs permettent la 
participation dans l'activation de leur rôle dans le développement économique. Ainsi que 
d'identifier ce que, ces établissements en Algérie en général, et à Guelma et à Tébessa en 
particulier ,possèdent comme facteurs qui contribuent à activer leurs fonctions de  
développement. Et surtout de compétition. 

Cette étude a obtenu des résultats. le plus important est le fait  de renforcer la 
compétitivité de ces établissements en disposant un ensemble de facteurs pour activer 
leur rôle de développement au niveau local, et aussi un développement inclusif national  
Mots clés: petites et moyennes entreprises, le développement économique, le 
développement local, la compétitivité, Guelma, Tebessa. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
The summary 
      This study aimed to know the reality of the small and the medium enterprises in 
Algeria in general, and in states of Guelma and Tebessa in particular. By the extent of 
it’s development. In addition to select the role of this enterprises in local development 
down to achieve the overall development. As well as the study and the analysis of the 
importance of the availability of the small and the medium enterprises on the elements 
of competitiveness in activating and strengthening the developmental role. Besides to 
identify on the extent of possession this small and medium Algerian institutions in 
general , and the activist institutions in Guelma and Tebessa states in particular for 
factors reinforce their competitiveness. And contribute to activate its development 
function.  
    After that this study concluded to group of consequences and the most promionent is 
the need to strengthen and flourish the  competitiveness of the small and the medium 
institutions by provision many elements and factors in order to activate its locally 
developmental role in Guelma and Tebessa states to embodiment the inclusive and 
balanced national development. 
Key words: Small and medium enterprises, economical development, local development, 
competitiveness, Guelma, Tebessa. 

 

 



  

  

  

  

  

  

  ن الرحیمبسم هللا الرحم

  "ایمً ظِ عَ  كَ یْ لَ عَ  هللاِ  لُ ضْ فَ  انَ كَ وَ  مُ علَ ن تَ كُ تَ  مْ ا لَ مَ  كَ مَ لَّ عَ وَ "

                                       صدق هللا العظیم                                                     

  .113النساء  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اإلھداء
  

  :مثرة جهدي وعملي إىلأهدي 

  :جلو  ز شأ�ما اهللا عيفمن قال 

  "وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا"

  –والدي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها  -

  اللذان سهرا من أجلي وبذال كل ما يف وسعهما ألصل إىل مبتغاي

  .سيرينوابنتهما  وزوجها وأختيالصغري مهدي،  أخيإىل كما أهدي هذا العمل 

  .خطيبيت الغالية... ،الدائم إىل شريكة احلياة ورفيقة الدرب وسندي

  .إىل هؤالء مجيعا أهدي هذا العمل ممزوجا بأمسى آيات الشكر واالمتنان

  

  

  

  

  

  

  مكاحلية محي الدين

  

  



  كلمة شكر

  

تبعه بإحسان احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على رسوله الكرمي ومن 

  .إىل يوم الدين

جزيال طيبا مباركا فيه الذي أنارنا بالعلم  بادئا أشكر وأمحد رب العباد العلي القدير شكرا

وزيننا باحللم، وأكرمنا بالتقوى، وأنعم علينا بالعافية، وأنار طريقنا ويسر ووفق وأعان يف إمتام 

ن ـامحاحلمد والشكر وهو الرّ  هذه الدراسة وتقدميها على الشكل الذي عليه اليوم، فله

  .املستعان

وعرفانا باملساعدات اليت قدمت حىت خيرج هذا العمل إىل النور أتقدم جبزيل الشكر والتقدير 

، الذي قبل تواضعا اإلشراف على هذا شريف غياطوالعرفان لألستاذ الدكتور الفاضل 

كل ما توجيهات وإرشادات، و العمل، فله أخلص حتية وأعظم تقدير على كل ما قدمه يل من 

  .إشرافه على هذه الدراسةخصين به من جهد ووقت طوال 

  :وشكري موصول كذلك لكل من

الذين تفضلوا باملوافقة للحكم على هذه الرسالة وخصص كل اء جلنة املناقشة السادة أعض

  .وزمالئي طلبة الدكتوراه ، وكل أساتذة جامعة قاملة،منهم وقتا لقراء�ا وتقييمها

  ...إلى كل هؤالء أقول شكرا جزيال

  "وما توفیقي إال با�"

  

  

    مكاحلية محي الدين
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  تمهید. 1

تشهد الساحة االقتصادیة العالمیة مؤخرا مجموعة من التغیرات والتحوالت على أكثر من صعید 

ي تفعیل وتنشیط االقتصاد الدولي، والتي احتلت فیها المؤسسات الكبیرة والضخمة مكانة مهمة وحیویة ف

الصغیرة والمتوسطة، وذلك اعترافا غیر أنه وفي اآلونة األخیرة تحول االهتمام أكثر نحو قطاع المؤسسات 

بدوره المحوري واالستراتیجي كقاطرة لعملیة التنمیة بمختلف أبعادها، وٕایمانا شدیدا بمساهمته الواضحة في 

محورا للدراسات االقتصادیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث أصبحت  ،التطور والنمو االقتصادي

وخصائصها، كبیرة في حجمها وفي طریقة تسییرها واستراتیجیاتها باعتبارها كیانا مختلفا عن المؤسسات ال

التي تسهل إنشائها وتجعل منها هدفا ومصدرا للدخل لجمیع فئات المجتمع، وكونها تتیح فرص عمل 

لمختلف الفئات العاطلة عن العمل، لذلك تسعى مختلف الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء في توفیر 

وطبیعة هذه المؤسسات، إذ خاضت ألجلها تجارب عدیدة في هذا المجال محاولة  میتالءمحیط اقتصادي 

خفاقها بجعلها إحدى أهم روافد عملیة التنمیة قتها بالنجاح وتجاوز أخطائها أو إاالستفادة من كل تجربة سب

  . االقتصادیة واالجتماعیة

االقتصادیات المحلیة واالقتصاد وعلى الرغم من الدور الكبیر الذي تلعبه هذه المؤسسات في 

نموها  إال أنها تشكو من عدة عراقیل تؤثر سلبا على ،العالمي من حیث اإلنتاج، الشغل واالبتكار

ن دورها التنموي، إذ تشیر العدید من الدراسات أن المؤسسات الصغیرة وتطورها، ومن ثم تقلص م

سسات الكبیرة من طرف صانعي السیاسات ال تعامل بنفس الطریقة التي تعامل بها المؤ والمتوسطة 

عرضة لمخاطر المنافسة الحادة التي تشهدها البیئة المنظمات الدولیة، كما أنها أكثر العمومیة، و 

االقتصادیة الیوم، األمر الذي یتطلب رسم االستراتیجیات المالئمة ووضع السیاسات المناسبة لتطویر 

المنافسة محلیا وٕاقلیمیا، حیث وعلى ضوء ا أكثر قدرة على وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجعله

التغییرات التي طرأت على االقتصاد العالمي الجدید وما یشهده من انفتاح اقتصادي وزوال للحواجز 
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حول المنافسة من منافسة بین الدول إلى منافسة تالتقلیدیة وانسیاب السلع والخدمات بین مختلف الدول و 

الصغیرة والمتوسطة تغییر استراتیجیاتها والتأكد من امتالكها  ح لزاما على المؤسساتبین المؤسسات، أصب

     .الجدیدة التحدیاتلبعض العوامل التي تعزز بها قدراتها التنافسیة لتكون مؤهلة لمواجهة هذه 

 تنمیة وتحقیق النمو عجلة دفع ىإل استقاللها منذ سعت فقد الدول من تهاكمثیالو  لجزائربالنسبة لو 

 إطار في الكبرى للمؤسسات األولویة بإعطاء اءبد لدیها، المتوفرة اإلمكانیات مع تتكیف وشاملة متوازنة

 وصوال منها، المرجوة األهداف تحقیق عن عجزت التي النمو وأقطاب المصنعة الصناعات استراتیجیات

 -  المؤسسات من النوع بذلك االهتمام خالل من وذلك التنمیة، أسلوب في النظر إعادة ضرورة ىإل

 أزمة بعد المؤسسات هذه عرفته الذي الملحوظ التطور بعد وخاصة - المتوسطةو  لصغیرةا المؤسسات

  .الوطني االقتصاد عرفها التي الثمانینات

 تستجیب مؤسساتیة منظومة خلق بغیة جسد المتوسطةو  لصغیرةا بالمؤسسات الجزائر اهتمام إن

 ذهبه االرتقاء محاولة خالل من وهذا االقتصادیة التعامالت تفرضها التي الجذریة التغیرات لجمیع

 وتشریعیة، قانونیة منظومة تمویل،( االتلحا جمیع وفي والدولیة المحلیة األصعدة جمیع على المؤسسات

وصوال إلى  وضع سیاسات تهدف إلى دعم هذه المؤسسات وتطویرها، وذلك عن طریق ،...)دولیة اتفاقات

تضمن استمراریتها وترسخ مكانتها في بیئة یعود فیها البقاء لألقوى  حتى االرتقاء بقدرتها التنافسیة

  .دورها التنموي على وجه صحیح في األخیر إلى تفعیل ؤديی واألفضل، وهو ما

تسعى التي  ،من التنمیة الوطنیة الشاملةال یتجزأ  اجزء تبرانتعوتبسة  قالمة تيوبما أن والی

الهائلة عن  إمكاناتهاإلى استغالل  كل منهمافقد سعت  ،الجزائر إلى خلقها من خالل دعم هذه المؤسسات

انتشارها محلیا بهدف ضمان تقدم الوالیة على تسهیل طریق تشجیع قیام مؤسسات صغیرة ومتوسطة و 

  .الوطنیة المنشودة تمكنها من المساهمة في تجسید التنمیةتنمیة محلیة  بغیة تحقیقكافة األصعدة 
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ویعد قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة التنمیة المحلیة 

، ویحوز على نصیب عال من االهتمام والتركیز باإلضافة إلى الدور الریادي الذي بوالیتي قالمة وتبسة

وتحاول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . جزائريیؤدیه في قیادة عملیة التنمیة الشاملة في االقتصاد ال

الوالیتین جاهدة أن تتمتع بكفاءة اقتصادیة في ظل الظروف التي تعیشها على الرغم هاتین وى تعلى مس

من أنه یغلب علیها الطابع العائلي والذي یترافق مع مجموعة من األفكار والمعتقدات والسلوكیات التي قد 

تستدعي تطویر هذا القطاع الحیوي واالهتمام بقدرته التنافسیة الظروف تحد من تطویرها، فمثل هذه 

  .وتمكینه من مواجهة التحدیات ودخول األسواق وتكفل له تحقیق التفوق التنافسي

تتناول هذه الدراسة تحدید ما إذا كان قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر عموما ووالیتي و 

قدرة تنافسیة، وما هي عوامل وآلیات تعزیز هذه القدرة التنافسیة؟ وتحدید قالمة وتبسة خصوصا یمتلك 

العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على القدرة التنافسیة لهذا القطاع، أو تكسبه قدرة تنافسیة في هذه  زبر أ

. وتطویر مؤسسات هذا القطاع وتفعیل دورها التنموي نلمستهدفة، من أجل اإلسراع في تحسیأسواقها ا

وفي هذا اإلطار تأتي أهمیة هذه الدراسة للكشف عن العوامل التي تساهم في تعزیز وتطویر القدرة 

    .التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل دورها التنموي وطنیا ومحلیا

    إشكالیة الدراسة  . 2

لصغیرة والمتوسطة أصبحت تعتبر في الوقت الراهن من أبرز ال ریب في أن المؤسسات ا

الدعامات والركائز المتبعة لتجمیع الثروة على المستوى المحلي والوطني على حد سواء، وذلك من خالل 

لذلك وٕادراكا بالدور األساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اقتصادیات . دفع ودعم عجلة التنمیة

تجاوز مختلف لضرورة االهتمام بالقدرة التنافسیة لهذا النوع من المؤسسات وذلك بغیة الدول، فقد بات من ا

ة قدرته سعت الجزائر إلى تطویر هذا القطاع وترقیالعراقیل وضمان االستمرار في بیئة تنافسیة حادة، وقد 

 والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة للنهوض بقطاع ودعم سیاسات واضحة ، وذلك من خالل تبني التنافسیة



 المقدمة
 

5 
 

جزءا من التنمیة  تمثالنتبسة وال شك أن والیتي قالمة و . لتنمیة المنشودةللوصول إلى تحقیق ا وتفعیل دوره

األمر الذي یتطلب  .الوطنیة الشاملة، التي تحاول الجزائر بلوغها من خالل مساعدة ودعم هذه المؤسسات

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجموعة من العوامل واآللیات التي تساهم في تعزیز  إیجاد

  .، سواء كانت هذه العوامل حكومیة أو عوامل وآلیات مؤسساتیةوتمكنها من تحقیق التقدم والتفوق التنافسي

  :اآلتي تتمحور حول التساؤل الرئیسالدراسة  هذه إشكالیةتأسیسا على ما تقدم، فإن 

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل دورها  إلى أي مدى يمكن أن تساهم آليات وعوامل  

التنموي؟ بمعنى آخر هل أن تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تفعيل دورها في تجسيد  

  التنمية المحلية بواليتي قـالمة وتبسة؟

كیف تطورت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  لمعالجة وتحلیل هذه اإلشكالیة وبغیة الوصول إلى فهم

التنمویة إلى أن تصبح قطاعا حیویا ترتكز  اإلستراتیجیةالجزائر، وكیف انتقلت من القطاع الثانوي في 

ترقیة القدرة االقتصادیة واالجتماعیة، وأیضا التعرف على وسائل وأسالیب الدعم وسیاسة  ةعلیه آفاق التنمی

التي تعتمدها الجهات الساهرة على هذه المؤسسات لتحدید مدى فعالیتها وتأثیرها هذا القطاع ل التنافسیة

میة الحالیة، لعلى تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل المنافسة التي تفرضها المتغیرات العا

  :األسئلة الفرعیة التالیةنقوم بطرح 

  سات الصغیرة والمتوسطة؟فیما تتمثل أبرز العوامل التي تدفع إلى االهتمام بالمؤس .1

  ما أبعاد ومحددات التنمیة المحلیة؟ .2

على  ما الدور الذي یمكن أن تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تجسید وتحقیق التنمیة المحلیة .3

  ؟ مستوى والیتي قالمة وتبسة

ما و  الصغیرة والمتوسطةمؤسسات لما أبرز العوامل التي تساهم في دعم وتعزیز القدرة التنافسیة ل. 4

  ؟ تفعیل دورها التنمويأهمیتها في 
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وعلى مستوى والیتي قالمة  بصفة عامة ما مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة. 5

  لعوامل تتكامل فیما بینها لتساهم في تعزیز القدرة التنافسیة؟بصفة خاصة وتبسة 

ما التدابیر التي اتخذتها الدولة الجزائریة للنهوض بالقدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 6

   وما مدى نجاعتها؟ التنموي؟وتفعیل دورها 

  الدراسةفرضیات  .3

ر مجموعة من الفرضیات التي تعتبر كإجابة مبدئیة على ااإلشكالیة محل الدراسة اختب لیتطلب تحلی

  :، وهي كاآلتيالمطروحة فیها مختلف التساؤالت

وتنبع هذه  ،االهتمام بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المستوى القومي ىتتعدد الدوافع المحفزة عل. 1

تعتبر المؤسسات إذ . یةالدوافع أساسا من األدوار التي تحدثها هذه المؤسسات في العدید من مجاالت التنم

حد  األساسیة لكثیر من اقتصادیات البلدان النامیة والمتقدمة علىالصغیرة والمتوسطة الدعامة والركیزة 

، ومواجهة حاالت الكساد الناجمة عن نقص الطلب السوقي بدرجة تفوق سواء وأداة للبناء االقتصادي

المؤسسات الكبیرة التي تبقى مثقلة بعبء النفقات الثابتة المرتفعة وهو ما یجعل المؤسسات الصغیرة 

ن هذا الدور الهام الذي تلعبه إوبالتالي ف ،كفاءة في األسواق التي تتمیز بالتقلب المستمر والمتوسطة أكثر

التي ، و تمیزها عن باقي المؤسسات الكبیرةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة استمدته من الخصائص التي 

  .تجعلها قادرة على منافستها

ة الوطنیة الشاملة، وذلك عبر استخدام المبادرات تمثل التنمیة المحلیة القاعدة األساسیة لبناء التنمی. 2

المحلیة في المجتمعات الصغیرة كمحرك للتنمیة االقتصادیة، لتشكل دافعا لتحقیق التكامل مع المشاریع 

الكبرى بما یخدم االقتصاد الكلي، فالتنمیة المحلیة عملیة مركبة ذات أبعاد مختلفة اقتصادیة، اجتماعیة، 

  .الخ...بیئیة، 
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تمتلك والیتي قالمة وتبسة قوة مؤسساتیة صغیرة ومتوسطة تؤهلها لخلق نسیج إنتاجي وصناعي . 3

إذ تساهم المؤسسات الصغیرة  .متكامل وهادف، خاصة إذا وجدت الرعایة الكاملة والدعم والكافي

 علىخاصة على مستوى مختلف األصعدة  نوالیتیال في هاتینوالمتوسطة في دفع عجلة التنمیة المحلیة 

، لیصل دور هذه المؤسسات إلى المساهمة في التنمیة الوطنیة مستوى الصعید االقتصادي واالجتماعي

   . الشاملة

تتعدد وتختلف العوامل واآللیات التي تساهم في تعزیز ودعم القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة . 4

، ، االهتمام بالتطویر التكنولوجيتجاتاالهتمام بجودة المن: والمتوسطة، إال أن أبرز هذه العوامل تشمل

االهتمام بالبحث والتطویر، تبني االستراتیجیات التنافسیة المناسبة للبیئة التي تعمل فیها المؤسسات 

ال ریب في أن ، امتالك نظام معلومات قوي وفعال، و بالدعایة والترویجالصغیرة والمتوسطة، االهتمام 

لعوامل تتكامل فیما بینها لتساهم في تعزیز قدرتها التنافسیة، یعظم  امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  .ویفعل دورها في دفع عجلة التنمیة المحلیة كقاعدة أساسیة لبلوغ التنمیة الوطنیة الشاملة

الوطنیة الموجهة نحو ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  اإلستراتیجیةبالرغم من . 5

في العملیة التنمویة إال أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة لم تحقق الدور  اكهاإشر ومحاولة 

التنموي المنتظر منها، وهذا بسبب افتقار هذه المؤسسات على المستوى الوطني بصفة عامة وعلى 

  .مستوى والیتي قالمة وتبسة خصوصا لمعظم عوامل وآلیات تعزیز القدرة التنافسیة

متكاملة تعتمد فیها على جملة من الهیاكل والهیئات، وتطبق من خاللها  إستراتیجیةتبنت الجزائر . 6

 وتعزیز قدرتها التنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرمجموعة من البرامج الهادفة إلى ترقیة 

  .فكرة التنمیة لتفعیل دورها في دعم
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                      أهمیة الدراسة. 4

یمكن أن تؤدیه سیاسات وآلیات  تبرز أهمیة هذه الدراسة من خالل تسلیط الضوء على الدور الذي

تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما یخدم تحقیق التنمیة بشقیها االقتصادي 

ذه الدراسة في أهمیة ه إبرازواالجتماعي، وعلى المستوى الوطني والمحلي بوالیتي قالمة وتبسة، ویمكن 

  :النقاط التالیة

  إرساء مختلف اآلفاق النظریة والتطبیقیة التي تستمد كیانها من دراسة مختلف الجوانب المتعلقة

 .بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبالقدرة التنافسیة والتنمیة المحلیة

 الدول المتقدمة  الدور الكبیر الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االرتقاء باقتصادیات

 .والدولیة ةوالنامیة وفي جمیع المجاالت وعلى جمیع األصعدة المحلی

  یستمد الموضوع أهمیته باعتباره أحد الدراسات التي تساهم في زیادة اهتمام مدراء المؤسسات الصغیرة

ها للوصول والمتوسطة، وصناع القرار في هذا القطاع بالقدرة التنافسیة لمؤسساتهم والعوامل التي تعزز 

إلى أهدافهم في تحقیق الربحیة والنمو آخذین بعین االعتبار ما تعیشه هذه المؤسسات من ظروف 

 .منافسة شرسة

  االهتمام الكبیر الذي أولته الجزائر لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، واإلصالحات الكبیرة التي

 .ف جوانبها وعلى جمیع األصعدةلهذه المؤسسات وتأهیل مختل سخرتها لدعم القدرة التنافسیة

  تحلیل القدرة التنافسیة الحالیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المستوى الوطني وعلى

المستوى المحلي بوالیتي قالمة وتبسة، واقتراح سبل تدعیمها وتعزیزها ببعض العوامل لزیادة هذه القدرة 

 .األخرىوجعلها تضاهي مثیالتها في صناعات الدول 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في  إسهاممعرفة مدى

الجزائر بصفة عامة، ووالیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة، وذلك من خالل معرفة اإلنتاج المتحقق في 
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المضافة وتنمیة والقیمة في الناتج المحلي اإلجمالي  إسهامهاهذه المؤسسات، ومن ثم معرفة 

 .إضافة إلى دورها الوظیفي واالجتماعي الصادرات

 مساهمة جادة في اعتماد عوامل تنمي وتعزز القدرة التنافسیة لقطاع المؤسسات  ه الدراسةتشكل هذ

الصغیرة والمتوسطة بوالیتي قالمة وتبسة، وتساهم في تشكیل منظومة مؤسساتیة متطورة ومنافسة 

 .ي لها على المستوى التصدیريوخلق حضور إقلیمي وعالم

  التي تتطرق إلى موضوع تعزیز  –في حدود علم الباحث  -تعد من أوائل الدراسات إن لم تكن األولى

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتفعیل دورها التنموي محلیا على مستوى والیتي قالمة 

     .وتبسة

                          أهداف الدراسة. 5

 : تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي

  محاولة إبراز أهم الخصائص التي تجعل من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إحدى أهم

 .االستراتیجیات التنمویة الفعالة، ودورها في تحقیق التوازن على المستوى الكلي

 سیة وتحدید المبادئ والمعاییر التي تحكمها، وتحدید تسعى هذه الدراسة إلى إیضاح مفهوم القدرة التناف

مواطن القوة والضعف في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما یخدم واضعي السیاسات االقتصادیة 

 .  والباحثین في الحقل االقتصادي

  إبراز مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها ضمن منظور جدید یتمثل في بعد التنمیة المحلیة

 .لى المستویین البلدي والوالئيع

  التعرف على ما إذا كان قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر عموما ووالیتي قالمة

وتبسة خصوصا یمتلك قدرة تنافسیة، والتعرف على طبیعة هذه القدرة التنافسیة لدى مؤسسات هذا 

 .القطاع
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  التنافسیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القدرة على تحدید العوامل التي قد یكون لها أثر

الجزائریة، وتبیان التأثیر المتوقع لمختلف هذه العوامل واآللیات على القدرة التنافسیة وتعزیزها 

ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على النهوض بأدائها والمساهمة في تحقیق مستوى أعلى 

طالقا من أوضاعها في الوقت الراهن وضمن الشروط التي من التنافسیة في أسواقها المستهدفة، ان

 .تفرضها البیئة التنافسیة

  محاولة دراسة وتقییم دور هذه المؤسسات في تحقیق التنمیة المحلیة، وتسلیط الضوء على مدى

قطاع المؤسسات الصغیرة آلیات دعم وترقیة القدرة التنافسیة ل استفادة والیتي قالمة وتبسة من

  .تجسید التنمیة المحلیة بهافي والمتوسطة 

  كشف أهم العقبات والمشاكل التي تعیق تنمیة وترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

وتبسة بصفة خاصة، ومحاولة اقتراح بعض الحلول التي یمكن أن  قالمةوالیتي و في الجزائر عموما 

 . تساهم في تحسین المحیط المتدهور

 أهم المحاور التي یمكن أن تمثل أرضیة بناء سیاسة اقتصادیة تهدف إلى تعزیز ص محاولة استخال

 .القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر عموما ووالیتي قالمة وتبسة خصوصا

  محاولة الوصول إلى نتائج وتوصیات تعزز من التزام مدراء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وصناع

هذه القدرة  تنمیةالقرار في الجزائر بمنهج علمي في كیفیة تعزیز قدراتها التنافسیة واكتساب عوامل 

  . لتطویر مؤسساتهم والحفاظ على نجاحها، وتفعیل دورها التنموي وطنیا ومحلیا

  افع اختیار الموضوعدو . 6

  :تتمثل مبررات ودوافع اختیار هذا الموضوع في جملة من األسباب نذكر منها
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  التوجه واالهتمام الشخصي بدراسة كیفیة وآلیات االرتقاء بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهدف

التنمیة الوطنیة تفعیل دورها في تحقیق التنمیة المحلیة بمختلف ربوع الوطن وصوال إلى تجسید 

 .الشاملة المنشودة بعیدا عن العائدات النفطیة

  األهمیة التي یحتلها هذا الموضوع من خالل االهتمام المتزاید للسلطة العمومیة بالمؤسسات الصغیرة

 .والمتوسطة في ظل التحوالت التي تشهدها العدید من الدول، وخاصة الجزائر

 بهدف تجسید التنمیة  نافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاعتقادنا بأن موضوع تعزیز القدرة الت

المحلیة، هو موضوع جدیر بالبحث نظرا لحداثة البحث به، إضافة إلى النقص المالحظ في هذا 

 .المجال والخاص بالحالة الجزائریة

  اآلمال المعلقة على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ودوره في العثور على الحلول الجذریة

لتجاوز مختلف التحدیات والمعوقات التي تعرفها المناطق محل الدراسة، من خالل دعم وترقیة القدرة 

  .التنافسیة لهذا النوع من المؤسسات وتفعیل دورها في تجسید التنمیة المحلیة بوالیتي قالمة وتبسة

  صعوبات الدراسة. 7

  وما )على مستوى المؤسسة(المستوى الجزئي ندرة المراجع والمعلومات المتعلقة بالقدرة التنافسیة على ،

، إضافة إلى )على مستوى الدولة(هو متاح منها غالبا یشیر إلى القدرة التنافسیة على المستوى الكلي 

 .قلة األبحاث التي عالجت هذا الموضوع خاصة باللغة العربیة

 یدانیة من مختلف الهیاكل صعوبة الحصول على المعلومات والبیانات الكافیة والمتعلقة بالدراسة الم

 .والهیئات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  الصعوبات والعراقیل فیما یخص الدراسة المیدانیة وتوزیع االستبیانات وجمعها، وصعوبة استیعاب

 . مكونات االستبیان رغم تبسیط فكرة الموضوع إلى أبعد الحدود
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 لمصادر، األمر الذي استوجب االختالف الواضح في اإلحصائیات والمعطیات بین مختلف ا

 .االقتصار في االعتماد على بعض المصادر دون غیرها

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والقدرة (غیاب اإلحصائیات والدراسات التي تربط بین متغیرات الدراسة

  ) التنافسیة والتنمیة المحلیة

  حدود الدراسة. 8

كونه یمثل أحد أبرز المواضیع المتداولة على الساحة تم التطرق لدراسة هذا الموضوع، : اإلطار النظري

التنموي  هادور القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و االقتصادیة، وذلك من خالل اإلحاطة ب

  .على المستویین الوطني والمحلي

رة والمتوسطة للمؤسسات الصغیآللیات تعزیز القدرة التنافسیة تطرقت الدراسة المیدانیة  :اإلطار المكاني

  .تبسةومدى قدرتها على تجسید التنمیة المحلیة على مستوى والیتي قالمة و 

تمحورت هذه الدراسة حول دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تجسید التنمیة  :اإلطار الزماني

 نهایةإلى غایة  2001من سنة ) المستوى الوطني(المحلیة، حیث امتدت فترة الدراسة على مستوى الجزائر 

في حین . بهذا القطاع على المستوى الوطنيوالجاد ، وذلك مواكبة لبدایة االهتمام الفعلي 2013سنة 

خر اهتمام السلطات المحلیة ، وذلك نتیجة تأ2013إلى غایة سنة  2006امتدت الدراسة المیدانیة من سنة 

  .تبسة بهذا القطاعو  لوالیتي قالمة

  أسلوب الدراسة. 9

على األسلوب الوصفي التحلیلي لدراسة واقع القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتمد الدراسة 

    :من جانبین بوالیتي قالمة وتبسة الجزائریة ودورها في تجسید التنمیة المحلیة
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  : الجانب األول

وهو القسم النظري الذي یتضمن دراسة نظریة وصفیة توضح أدبیات البحث، نتعرف من خاللها على 

مفاهیم ومعاییر القدرة التنافسیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكذلك المفاهیم المتعلقة بالتنمیة 

  .   المحلیة، وذلك في إطار ما یتوفر لنا من المراجع واألبحاث المتعلقة في هذا المجال

  :الجانب الثاني

لقدرة التنافسیة للمؤسسات ا آلیات وعوامل تعزیزوهو القسم العملي الذي یتضمن دراسة میدانیة لتحلیل 

الصغیرة والمتوسطة الجزائریة من خالل اختبار فرضیات البحث بعد جمع البیانات الالزمة عن طریق 

یانات التي تم الحصول علیها بغیة الوصول االستقصاء، والمقابلة الشخصیة، ومن ثم تفسیر وتحلیل الب

من االقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تعزیز إلى جملة من النتائج لیصار بعدها إلى تقدیم مجموعة 

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

     .صفة خاصة، بهدف تفعیل دورها التنموي محلیا ووطنیاعلى مستوى والیتي قالمة وتبسة ب

  الدراسات السابقة. 10

الذي تلعبه  الدور موضوع في سواء واألكادیمیة، العلمیة واألبحاث الدراسات من مجموعة إجراء تم

 وأسالیب تطویرها، سیاساتو  واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 .القدرة التنافسیة لمختلف المؤسسات كضرورة لتفعیل دورها االقتصادي واالجتماعي موضوع أو وتدعیمها،

والقدرة  الصغیرة والمتوسطة، المؤسسات موضوع في بحثت التي الدراسات ألبرز عرض یلي وفیما

  :إلیها الوصول الباحث استطاع والتيالتنافسیة 

في  ودورها الصغیرة الصناعة اقتصادیات: "بعنوان) 1993(اهللا  عوض السالم عبد صفوت دراسة -

  ": والتنمیة التصنیع تحقیق
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 االقتصادیة التنمیة تحقیق في الصغیرة الصناعة تلعبه أن یمكن الذي الدور أهمیة الدراسة هذه تناولت

 المشكالت أهم باستعراض الباحث قام وقد. خاصة بصفة الصناعیة والتنمیة عامة، بصفة واالجتماعیة

 في القطاع هذا یؤدیه أن یمكن الذي الدور فعالیة دون تحول ثم ومن القطاع هذا تواجه التي والعقبات

 عمل فرص وخلق اإلنتاجیة، في كبیراً  دوراً  الصغیرة للصناعة أن شأنها، في یؤكد والتي التنمیة، عملیة

 الذي المورد بمثابة فهي ذلك، من أكثر بل األخرى، القطاعات بقیة مع وخلفي أمامي ترابط وٕایجاد جدیدة،

 للتطور الالزمة واإلداریة والتنظیمیة الفنیة والمهارات الخبرات من تحتاجه ما على الدولة منه تحصل

 تتمتع اإلنسانیة، والمهارات الحرفي التخصص على تعتمد التي الصناعات بعض أن كما. الصناعي

. الصادرات تنمیة مجاالت في خاصة أهمیة لها یعطي مما ،العالمیة األسواق في المنافسة على بالقدرة

 لما بأنه أوضح حیث الصغیرة، الصناعات لتنمیة الالزمة واألسالیب الوسائل أهم إلى الباحث تطرق كما

 على والحصول التمویل مشكالت في تتمثل الصغیرة المؤسسات تواجه التي األساسیة المشكالت كانت

 وأسالیب وسائل فإن واإلداریة، الفنیة الخبرات إلى افتقارها عن فضال وذلك لها، الالزمة المالیة الموارد

 :رئیسین محورین على ترتكز أن البد الصغیرة الصناعات تنمیة

 التمویل وخدمات المالیة الموارد على الحصول تیسیر. 

 الصغیرة الصناعات قطاع في اإلنتاجیة انخفاض ومشكالت الفنیة المشكالت معالجة.  

 -  في والمتوسطة الصغیرة الصناعات ومكانة دور"بعنوان ) 1995(دراسة أعدها لخلف عثمان 

  : "-الجزائر حالة دراسة - التنمیة االقتصادیة

 في دورها وتبیان الصغیرة والمتوسطة الصناعات مكانة على الوقوف إلى هدفت هذه الدراسة 

 الثاني تمثل الخیار أصبحت وكیف النامیة، البلدان في واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة

 الكبیرة عاجزة الصناعات أصبحت أن بعد البلدان، هذه مختلف في المتبعة التنمیة إلستراتیجیة

 لواقع التنمیة تحلیلها عند الدراسة إلیه وصلت الذي الشيء وهو الموضوعة، األهداف تحقیق عن
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أن  فبعد للبالد، التنمویة السیاسة في الصغیرة الصناعات تحتلها كانت التي والمكانة الجزائر، في

الشاملة،  اإلستراتیجیة إطار في المسطرة التنمیة برامج هامش على تتطور تابعة صناعات كانت

التنمویة  السیاسة مقرري ید في البدیل الحل العجز، امتصاص في أهمیتها تأكدت أن بعد لتصبح

 االقتصادیة األهداف بعض تحقیق في الفعالة الوسیلة وجعلها التنمیة عملیة في بإدماجها

 السلع من الحاجیات وتلبیة الجهوي، التوازن وتحقیق المتزایدة، البطالة واالجتماعیة، كامتصاص

   .الخ...االستهالكیة

 منذ الجزائري، االقتصاد عرفه الذي التحول رغم أنه إلى دراسته نهایة في الباحث توصل وقد 

 الطاقات كل تجنید على قادرة تكن لم آنذاك اتبعت التي السیاسة أن إال بدایة الثمانینیات،

  .والعراقیل القیود من بالعدید ذلك اصطدم إذ البالد، المتاحة في الصناعیة

  :"القدرة التنافسیة للمنتجات األردنیة وسبل تعزیزها"بعنوان ) 1997( طایل دراسة قام بها الحجي -

التنافسیة وسبل تطویرها للصناعة األردنیة، وقد عرفت الدراسة  هدفت الدراسة إلى تحدید مفهوم القدرة

القدرة التنافسیة بأنها محصلة اإلمكانیات التي تملكها المنشأة وتمكنها من زیادة نموها في أسواقها الحالیة، 

ودخول أسواق جدیدة مستهدفة وبالتالي زیادة ربحیتها، كما بینت المقاییس المستخدمة في قیاس القدرة 

انة كأداة لجمع البیانات أن القدرة التنافسیة یوقد أشارت الدراسة التي استخدمت فیها االستب. لتنافسیةا

: للصناعة األردنیة تعزز من خالل بعض العوامل التي تمتلكها وتتمثل في اهتمامها بمنتجاتها من حیث

   .والتطویر بشریة، االهتمام بالبحثالتكالیف، جودة المنتجات، االهتمام بالموارد ال

التنافسیة  ةتعزیز القدر " بعنوان ) 2004(دراسة أعدتها وزارة المالیة لجمهوریة مصر العربیة  -

  :"للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر

العالمیة والمحلیة، وما یستتبعها من آثار على الطبیعة  لقد تناولت هذه الوثیقة التطورات االقتصادیة

المتغیرة للقدرة التنافسیة بشكل عام وعلى القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة بشكل خاص، 
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لتعرج بعد ذلك على الخطوط العامة إلطار السیاسات المقترحة لتعزیز القدرة التنافسیة لهذه المنشآت في 

ایا والمشكالت المتصلة بتنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر إضافة إلى مصر، وأبرز القض

اسة شاملة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر من جانب الخصائص الهیكلیة العامة، ر التطرق لد

ت وآثارها قبل البدء في تحلیل القیود التي تعوق القدرة التنافسیة لتلك المنشآت استنادا إلى أحدث البیانا

والبحوث، ومقترحات ممثلي المنشآت الصغیرة والمتوسطة، كما تطرقت هذه الدراسة إلى مجاالت 

السیاسات والبرامج التي یوصى بالتدخل فیها، وتتمثل هذه المجاالت في اإلجراءات الخاصة بتشجیع 

ستثمار الصادرات المباشرة، وخدمات تطویر األعمال، والخدمات المالیة، والتجمعات العضویة، واال

األجنبي المباشر والربط بین المنشآت بأحجامها المختلفة والبیئة القانونیة والتنظیمیة واالبتكار والتكنولوجیا، 

لتختتم هذه الدراسة بشرح للتوجهات العامة للتنفیذ التي سیتم عرضها على مستویین، مستوى السیاسات 

  .ومستوى المؤسسات

تحسین اإلنتاجیة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتجات " بعنوان ) 2004(دراسة عبد الرحمان بن عنتر  -

  "الصناعیة

افسیــة یتطلب من المؤسسات الصـناعیة فهـم ودراسـة وتحلیـل ت الدراسة إلى أن البحث عن المیزة التنتوصل

نیع أجزائـه، مراحـل صـابتـداء مـن تصـمیم المنتـوج، ت( عة جمیع األنشطة ومراحل نظـام العمـل فـي أي صـنا

هـــي القیمـــة  مــاو ) اســـتخدام العمــالء للمنـــتج  وزیــع وخدمـــة العمــالء،، البیـــع، التالتســویقالتجمیــع المختلفـــة، 

  .النسبیة المضافة من كل مرحلة لمن سیشتري المنتوج

ر والعمــل ا المحــرك الحقیقــي لإلبــداع والتطــویكمــا بینــت الدراســة قیمــة المنافســة وضــرورة وجودهــا علــى أنهــ

افسیـــن مـن أجـل صـیاغة نقــاط القــوة والضعف عنـد المنلى االستخدام األمثل لكل الموارد المتاحة وتحدید ع

  .إستراتیجیة متكاملة ترشد العمل اإلنتاجي والتسویقي كله
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أن اإلنتاجیـة مـن أهـم العوامـل التـي یجـب أن تهـتم بهـا الشـركات للوصـول إلـى مسـتویات  اعتبـرتفي حین 

ســیة الدولیــة، وأن تطــویر میــزة تنافســیة للســلعة هــو عنصــر جــوهري  إلســتراتیجیة المؤسســة علیــا مــن التناف

ولیس جزءا منفصال عنها ویتم التوصل إلیها من خـالل جعـل كـل تحـرك فـي اإلسـتراتیجیة یـؤدي إلـى خلـق 

  .صناعةمیزة تنافسیة من خالل جعلها جزءا من إستراتیجیة شاملة للحرب التسویقیة في مواقع دینامیكیة لل

وقـــد أوضـــحت الدراســـة أن هنـــاك عالقـــة تكاملیـــة بـــین مفهـــومي اإلنتاجیـــة والتنافســـیة وأن اإلنتاجیـــة  تعتبـــر 

كمــدخل لتحقیــق القــدرة التنافســیة وأن المیــزة التنافســیة لبلــد مــا تقتضــي تحســین اإلنتاجیــة وبالتــالي اســتمراریة 

ي یستدعي اتخاذ القرارات والخطوات الالزمة ونجاح المؤسسة االقتصادیة والسیما منها الصناعیة األمر الذ

للمحافظـة علــى میزتهـا واعتمــاد اسـتراتیجیات إنتاجیــة تنافسـیة وٕاقامــة تحالفـات إســتراتیجیة وانتهـاج سیاســات 

  .دعم القدرات التنافسیة التي تتماشى مع التطورات الحدیثة

یـة الصـناعیة تضـمن عـدة محـاور مـن وأخیرا أكدت الدراسة أنه حان الوقت لصیاغة إستراتیجیة جدیدة للتنم

  .  أبرزها تحسین أداء العنصر البشري وحمایة الصناعة الوطنیة لمواجهة التكتالت االقتصادیة العالمیة

تقییم تجربة االقتصاد الموجه واإلصالحات االقتصادیة "بعنوان ) 2004(دراسة أعدها بریبش السعید  -

  ":حالة الجزائر): واقع وآفاق(التنمیة ودور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

ركزت هذه الدراسة على مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري وٕاسهاماتها في 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتقییم مدى نجاح اإلصالحات االقتصادیة التي تبنتها الجزائر 

اعي، وقد تضمنت الدراسة تقییما شامال لتجربة االقتصاد وانعكاساتها على المستوى االقتصادي واالجتم

الموجه في الجزائر، واإلصالحات االقتصادیة الجزئیة والكلیة المدعومة من طرف المؤسسات المالیة 

الدولیة، لتستعرض بعد ذاك هذه الدراسة دور ومكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تفعیل االقتصاد، 

ظل المشاكل والعراقیل التي تعاني منها، لتختتم هذه الدراسة بصیاغة  ومدى نجاعتها خاصة في

  .إستراتیجیة واضحة وفعالة لتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل دورها
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تدعیم القدرة التنافسیة للصادرات العربیة إلى "بعنوان ) 2005(دراسة أعدها مركز الصادرات العربیة  -

  :"األسواق العالمیة

بذلها الشركات لتقلیل تعرفت هذه الدراسة القدرة التنافسیة على أنها مختلف اإلمكانیات والجهود التي 

تكالیفها وزیادة نسبة الحصة السوقیة لمنتجاتها مما ینعكس إیجابا على ارتفاع معدالت ربحیتها، 

وى التكالیف، ومعدالت مست: والمؤشرات التي اعتمدها المركز في قیاس القدرة التنافسیة للمنشآت وهي

ومن العوامل ذات األثر . انة كأداة لجمع البیاناتیوقد بینت الدراسة التي استخدمت فیها االستب. اإلنتاجیة

  :على القدرة التنافسیة

قدرة المنشآت على إجراء دراسات لألسواق الخارجیة المستهدفة یكسبها تعزیزا لقدراتها التنافسیة مما . أ

  .م مركز منتجاتها التنافسي مقابل المنتجات المنافسة في هذه األسواقیساعدها على تدعی

تعزیز المنشآت الصناعیة لقدراتها التنافسیة یأتي من خالل االهتمام الجاد بدراسة وتحلیل األسواق . ب

الخارجیة، على أن یشمل هذا التحلیل التحقق من جودة المنتجات المصدرة من وجهة نظر العمیل 

  .تعرف على مدى تقبله للسلع المصدرة ودرجة رضاه عنها أو رفضه لهااألجنبي وال

یعد بحث المنشآت الصناعیة عن فرص تصدیریة متمیزة في أسواق تتناسب مع إمكانیاتها ومواردها . ت

    .وقدراتها، من أهم عوامل تحقیق قدرة تنافسیة ممیزة لهذه المنشآت

میة قدرات العاملین لدیها وتدریبهم في مجال التصدیر، یعد اهتمام المنشآت الصناعیة بتطویر وتن. ث

وٕاعداد الدراسات الالزمة لدخول األسواق الخارجیة أحد العوامل الهامة التي تكتسبها المنشآت لتعزیز 

  .قدراتها التنافسیة في أسواقها المختارة
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االقتصادیـة في ظل العولمة  ؤسساتمـؤشرات تنافسیـة الم"بعنوان ) 2006( فرحات غول دراسة أعدها -

  ")ةحالة المؤسسات الجزائری( ةاالقتصادی

داخلیة وخارجیة عن ( محصلة لمجموعة من القوىمن خالل هذه الدراسة على أنها تعتبر التنافسیة 

بل والتفوق علیهم  قدرة المؤسسة على مواجهة المنافسین، إظهارأجل تتكامل فیـما بینها من  ،)المؤسسة

أجل الوصول إلى األهداف المنشودة من ربحیة واستقرار ونمو واالستمراریة في تحسین المركز  وهذا من

  .التنافسي

تعطـي  تنمیة تنافسـیة المؤسسـة یـتم مـن خـالل اكتسـاب مزایـا تنافسـیة متنوعـة،كما توصلت الدراسة إلى أن 

ســواء كانــت  لمنافســین،عــن منتجــات ا ةومتمیــز  ةمتفوقــ اخصــائص ومواصــفات تجعلهــ للمؤسســـة ولمنتجاتـــها

(  أو میـــزة تنافســـیة داخلیـــة) …رفـــع كفـــاءة اســـتعماله تدنیـــة تكلفـــة اســـتعماله،( میـــزة تنافســـیة خارجیـــة للمنتـــوج

  .)…اإلدارة أو تسییر المنتوج التحكم في تكالیف الصنع،

: هـــي مـــن أبـــرز مقومـــات تنافســـیة المؤسســـات فـــي عصـــر العولمـــةوقـــد تبـــین مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة أن 

تخفـیض  ،المواصفات العالمیة للجودة واستكمال نظم الجودة الشاملة المبنیة على حاجیات ورغبـات الزبـائن

، تحسین اإلبداع والبحث والتطویر علـى مسـتوى المؤسسـات، إضـافة إلـى تبنـي التكالیف وتحسین اإلنتاجیة

  .اإلستراتیجیة التنافسیة المتعارف علیها وتطویرها

في إطار البحث عن تنمیة تنافسیة االقتصاد بصفة عامة والمؤسسات راسة أنه و في األخیر استخلصت الد

عمدت الحكومات الجزائریـة المتعاقبـة إلـى سلسـلة مـن اإلصـالحات انطالقـا مـن  االقتصادیة بصفة خاصة،

ـــة  ،)منهـــا المشـــروطة ومنهـــا غیـــر المشـــروطة( نهایـــة الثمانینـــات ـــا عـــن التكیـــف مـــع المتغیـــرات العالمی بحث

وتنصــب جــل اإلصــالحات فــي االنفتــاح علــى األســواق  المعاصــرة والتــي علــى رأســها العولمــة االقتصــادیة،

فاتحــة المجــال أمــام المؤسســات  وتقلــص دور الدولــة  فــي الشــؤون االقتصــادیة،) اقتصــاد الســوق(الخارجیــة 

قــانون النقــد  ؤسســات،اســتقاللیة الم :ومــن أهــم هــذه اإلصــالحات ،...إلظهــار كفاءاتهــا اإلنتاجیــة والتســییریة
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فضــــال عــــن اتفــــاق الشــــراكة  الخوصصــــة، قــــوانین ترقیــــة االســــتثمار، تحریــــر التجــــارة الخارجیــــة، والقــــرض،

  .األورومتوسطي والمفاوضات من أجل االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

  "نافسیةتحسین اإلنتاجیة كمدخل لتعزیز القدرة الت"بعنوان ) 2010(أعدتها خیاري زهیة  دراسة -

تعتبر من أهم وأبرز العوامل التي یجب أن تهتم بها اإلنتاجیة  أن هدفت هذه الدراسة إلى توضیح

علیا من التنافسیة، وأن تطویر میزة تنافسیة لسلعة ما هو عنصر جوهري  الشركات للوصول إلى مستویات

إلستراتیجیة المؤسسة ولیس جزءا منفصال عنها، ویتم التوصل إلیها من خالل جعل كل تحرك في 

اإلستراتیجیة یؤدي إلى خلق میزة تنافسیة من خالل دمجها في إستراتیجیة شاملة للحرب التسویقیة في 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه هناك عالقة تكاملیة بین مفهومي اإلنتاجیة . للصناعة مواقع دینامیكیة

والتنافسیة وأن اإلنتاجیة تعتبر مدخال أساسیا لتحقیق القدرة التنافسیة، فالمیزة التنافسیة لدولة ما تقتضي 

الصناعیة، األمر الذي  تحسین اإلنتاجیة، وبالتالي استمراریة ونجاح المؤسسة االقتصادیة وال سیما منها

یستدعي اتخاذ القرارات والخطوات الالزمة للمحافظة على میزتها واعتماد استراتیجیات تنافسیة وانتهاج 

  . سیاسات لدعم وتحسین القدرات اإلنتاجیة والتنافسیة بما یتماشى والتطورات الحدیثة

لصناعة الجزائریة ببعض الدول النامیة إلى أن مقارنة القدرة اإلنتاجیة والتنافسیة لوقد خلصت الدراسة 

والمجاورة یكشف عن حقیقة تدهور القطاع، بالرغم من أن ما توفر له من وسائل یفوق بكثیر ما استفادت 

به صناعات هذه الدول، األمر الذي یتطلب وقفة حقیقیة التخاذ حلول استعجالیة في محاولة إلنقاذ 

  .الفجوة یزداد اتساعا والقطاع یشهد مزیدا من التراجعالصناعة الوطنیة ألنه من الواضح أن مدى 

نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة من خالل تفعیل دور "بعنوان ) 2010(دراسة أعدها بوقموم محمد  -

  "التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

وتفعیل دور التمویل البنكي  الجزائرتهدف هذه الدراسة إلى تحلیل واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

لها من خالل إیجاد األسلوب المالئم إلدارتها ورعایتها وتمویلها، والتعرف على المعوقات التي تحول دون 
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مساهمتها الالزمة في تنمیة االقتصاد الوطني، واستجالء أفضل السبل والوسائل التي یمكن استخدامها من 

ا وبلورة رؤیة موضوعیة للفرضیات التي یمكن أن نتخذها كأساس كفالة التطور األمثل والممكن له

من أجل أن یكون للوصول إلى السبل الكفیلة لتفعیل دور التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

لهذین القطاعین مساهمة فاعلة في تنمیة اقتصاد وطني یسعى جاهدا إلى إیجاد المكانة المناسبة لهما 

ة تقودها وتوجهها منظمات دولیة لها من الخبرة وأسلوب العمل ما یجعلها قادرة على ضمن رقعة متحرك

السیطرة اإلستراتیجیة على أسواق العالم التي تتحول تدریجیا إلى سوق مفتوح ومتجانس من حیث طبیعة 

       .كل من الطلب والعرض
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  تمهید

بالدور  ،زیادة إدراك معظم البلدان على اختالف درجة النمو والتقدم فیهاشهدت السنوات األخیرة     

الكبیر والحاسم الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في توسیع دائرة النشاط االقتصادي وتنوعه وفي 

ت الصغیرة والمتوسطة تعد واحدة فقد أصبح من المسلم به دولیا، أن المؤسسا .تحقیق األهداف التنمویة

من أهم وأقوى أدوات وعناصر التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، بل ارتقت لتصبح أهم العناصر 

اإلستراتیجیة في عملیة التنمیة والتطور االقتصادي في معظم دول العالم، ویتجلى ذلك بوضوح في 

تها للمؤسسات الكبرى من خالل تغذیتها بالمواد مساهمتها الفاعلة في التشغیل ودفع عجلة اإلنتاج، ومساند

األولیة والخدمات الضروریة، فضال عن هیكلتها الخفیفة والمرنة وقدرتها على التالؤم السریع واالستفادة من 

  .االنفتاح العالمي القائم

ي لهذا فقد اعتمدت العدید من الدول على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في عملیة البناء االقتصاد

  .واستطاعت من خاللها العبور من دائرة الدول الفقیرة لتدخل في مصاف الدول الغنیة الكبرى

وعلى الرغم من توافق آراء الباحثین اإلنمائیین ومقرري السیاسات بشأن األهمیة الكبیرة للمؤسسات    

یف دقیق ومناسب لها الصغیرة والمتوسطة في عملیة التنمیة، ال یزال هناك إشكال فیما یتعلق بإیجاد تعر 

وتحدید معالمها وأشكالها، مما یترتب علیه صعوبات كبیرة في رسم اإلستراتیجیات من أجل ترقیة 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والنهوض بها

وسنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأهمیتها التنمویة     

الجزء األول إلى اإلطار المفاهیمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأهم  عبر أربعة أجزاء، حیث یتطرق

المعاییر المستخدمة في تعریفها، في حین تناول الجزء الثاني خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

وأهم أهدافها، وعوامل نجاحها وأسباب فشلها، أما الجزء الثالث فقد ألقى الضوء على أهمیة المؤسسات 

والمتوسطة اقتصادیا واجتماعیا، وأهم مشاكلها وأبرز المعوقات التي تواجهها، بینما تطرق الجزء  الصغیرة

  .الرابع إلى بعض التجارب العالمیة الرائدة في مجال تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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  ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 1.1

بالغة وواضحة داخل اقتصادیات مختلف الدول، وذلك  تل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیةتح    

نظرا لدورها المحوري والمتزاید في تحقیق التنمیة المنشودة من خالل إسهاماتها في الناتج الوطني، وخلق 

  .مناصب الشغل واستیعاب التكنولوجیا المتجددة

مفهوم دقیق وشامل  وعلى الرغم من اإلجماع حول هذه األهمیة إال أن اآلراء تختلف حول تحدید    

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنتمي إلیها مختلف أنشطة االقتصاد الوطني اإلنتاجیة والخدمیة، كما 

أن مفاهیمها تختلف من دولة إلى أخرى باختالف إمكاناتها وقدراتها وكذا ظروفها االقتصادیة واالجتماعیة 

حصل اتفاق بین الدول على تعریف شامل لهذه ودرجة النمو االقتصادي التي بلغتها، ولهذا لم ی

ومن أهم األسباب التي أدت إلى االختالف في تحدید مفهوم موحد للمؤسسات الصغیرة . المؤسسات

والمتوسطة، تعدد المعاییر الكمیة والنوعیة التي اتفق علیها لتحدید تعریف شامل لهذه المؤسسات، كما أنه 

  . م المؤسسات بحسب الحالة التي یمر بها اقتصاد كل دولةداخل الدولة الواحدة قد یختلف تقیی

مما سبق یتضح جلیا أسباب غیاب إجماع أكادیمي حول تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع وجود 

  .اتفاق تقریبي على المعاییر التي یمكن استخدامها في تحدید تعریف لهذه المؤسسات

  الصغیرة والمتوسطةصعوبة تحدید مفهوم موحد للمؤسسات . 1.1.1

صعوبة تحدید تعریف موحد تتفق علیه األطراف والجهات المهتمة بشؤون قطاع المؤسسات إن     

الصغیرة والمتوسطة، یرجع بالدرجة األولى إلى االختالف الكبیر في طبیعة النظرة التي یتبناها كل طرف 

  . ف المكان ومجال النشاطفي تحدید دور هذه المؤسسات، وسبل النهوض بها وترقیتها وكذا اختال

یكون  خاصة إذا علمنا بغیاب تعریف لها ففي الحقیقة یصعب تحدید مفهوم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

شامال وواضحا یحظى باإلجماع من قبل كل الباحثین والمهتمین بهذا القطاع، ففي هذه الدراسة وجدنا أنه 

المؤسسات، وذلك من خالل تبیان الحدود الفاصلة بینها  من الواجب االنتهاء إلى تعریف دقیق وموحد لهذه
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وبین باقي المؤسسات األخرى، حتى یتم تبیان مكانتها في االقتصاد، ومدى فعالیتها في دعم مختلف أوجه 

  .التنمیة سواء االقتصادیة أو االجتماعیة، باإلضافة إلى تحدید سبل ترقیتها ودعمها

  ؤسسات الصغیرة والمتوسطةالغرض من وضع تعریف موحد للم. أوال

، رغم یرا من الجدل في األدب االقتصاديأثار تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كث    

، فالغرض من لنامي والمتقدم كافة على حد سواءوجود هذا النوع من المؤسسات وانتشارها في دول العالم ا

  1:سباب التالیةالمتوسطة جد مهم لألوضع تعریف موحد للمؤسسات الصغیرة و 

تیسیر جمع البیانات عن هذا القطاع الستخدامها في وضع تقاریر عن التقدم في عملیة التنمیة  - 1

، وتقدیم االستشارات لهذه المؤسسات حول الفرص االستثماریة المتاحة والتحدیات والعقبات القتصادیةا

سات الصغیرة ن للمؤسالتي یمكن أن تعترض طریقها موضحة بذلك االتجاهات الجدیدة التي یمك

 .   والمتوسطة أن تسلكها

تیسیر تنمیة وتوضیح السیاسات االقتصادیة التي تشجع النمو بصفة عامة ونمو قطاع المؤسسات  - 2

 .ة خاصةالصغیرة والمتوسطة بصف

في ظل التحوالت  ،تبني فهم أفضل لدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأثرها في النمو االقتصادي - 3

 .لتي یشهدها العالم مؤخراتصادیة ااالق

  2:النوع من المؤسسات یكمن فیما یليباإلضافة إلى ذلك نجد أن الغرض من توحید تعریف هذا 

بغرض وضع آلیات استشاریة كمدخل لعملیة تنمیة  ،التعرف على المجموعات المستهدفة بشكل مالئم - 1

 .سیاسات ومساعدة القطاعات الفرعیةال

                                                           
 26، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، الجزائرفي المؤسسة المصغرة في الدور التنموي لالستثمار  ):2010( ،بوسهمین أحمد. 1

  .204، سوریا، ص )العدد األول(
: الملتقى الدولي حولیة مقدمة إلى ، ورقة بحثات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرتنمیة وتطویر المؤسس ):2006( ،كتوش عاشور، طرشي محمد. 2

  .1033، ص 2006أفریل  17،18، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، یومي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة متطلبات تأهیل
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لیة وغیر التمویلیة قابة وتقییم اإلصالح التنظیمي واإلجراءات التمویتعریف القطاع بدقة یمكن من ر  - 2

  . یح، إضافة إلى تحلیل التكالیف واألرباح بدقة وكذا اقتراح إجراءات التصحتقییما دقیقا

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  دقیقصعوبة تحدید تعریف  .ثانیا

ه من المصطلحات التي یسهل تحدید مصطلح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یختلف عن غیر  إن    

لصغیرة صعوبات كبیرة في وضع تعریف واضح خاص بالمؤسسات ا توجد ببساطة همفهوم خاص بها ألن

یحظى بإجماع مختلف األطراف المهتمة بهذا القطاع، فاألمر لیس بالسهولة والمتوسطة، یكون مقبوال و 

   .رغیرة ومؤسسة أخرى ذات حجم كبیة صند القیام بالمقارنة بین وحدة أو مؤسسع التي تبدو

الصغیرة والمتوسطة من جهة  اتیكمن أساسا في وضع الحدود الفاصلة بین المؤسس فالمشكل الذي یطرح

نجد أن حدود المؤسسات الصغیرة  إذ .الدولمختلف  على مستوى والمؤسسة الكبیرة من جهة أخرى

في الدولة الواحدة نتیجة كما قد تختلف ، امیةدمة تختلف عنها في الدول النوالمتوسطة في الدول المتق

، إذ باختالف النشاط مثال المـقارنة بین مـؤسسة تجاریة ومؤسسة صناعیةكقتصادي االنشاط اختالف ال

   .بین المؤسسات تختلف الحدود الفاصلة

ه ومتفق علیومن خالل هذا یتأكد لنا وجود مجموعة من العراقیل التي تحول دون وجود تعریف موحد 

  :1وسوف نتطرق إلى أهم هذه العراقیل كما یلي. للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  اختالف درجة النمو االقتصادي  

  اختالف طبیعة النشاط االقتصادي وفروعه  

 وتعدد المعاییر المستخدمةالعوامل التقنیة والسیاسیة ،. 

  

  

                                                           
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلها، الطبعة األولى، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، ص ص ): 2008(رابح خوني، رقیة حساني، . 1

 ).18ـ 16(
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  اختالف مستوى ودرجة النمو االقتصادي  .1

، ألمانیا أو الیابان أو أي بلد صناعي ة في الوالیات المتحدة األمریكیةالمتوسطفالمؤسسة الصغیرة و      

 .ن شروط النمو االقتصادي واالجتماعي تختلفكبیرة في بلد نامي كالجزائر مثال، كذلك فإآخر تعتبر 

، كالمستوى متوسطة في فترة الحقة وظروف أخرىفالمؤسسات الكبیرة حالیا قد نجدها صغیرة أو 

    .حجم المؤسسات االقتصادیةلوجي الذي یؤثر هو اآلخر على تصنیف نوع و التكنو 

  تباین طبیعة النشاط االقتصادي .2

، فالمؤسسات التي ام المؤسسات ویمیزها من فرع آلخرتنوع األنشطة االقتصادیة یغیر في أحج إن     

 المجالالتي تنشط في وتختلف المؤسسات  ،تعمل في الصناعة غیر المؤسسات التي تعمل في التجارة

المؤسسات االقتصادیة حسب القطاعات  ، ویمكن أن نصنفري عن تلك التي تقدم خدمات وهكذاالتجا

وتختلف أیضا تصنیفات المؤسسات الصغیرة ) ، خدمیةصناعیة، زراعیة، تجاریة( إلىاالقتصادیة 

تحتاج  لمؤسسات الصناعیة، فاالعمالة ورأس المال إلىآخر الختالف الحاجة  إلىوالمتوسطة من قطاع 

الخ  ...، آالت ومخزون التوسع فیها وتكون في شكل مباني استثماراتها أو إلقامةلرؤوس أموال ضخمة 

 ، وهو ما ال نجده على مستوى المؤسسات التجاریةید عاملة كثیرة مؤهلة ومتخصصة إلىوتحتاج 

هیكل تنظیمي أكثر تعقیدا  إلىتاج ، كذلك فالمؤسسات الصناعیة تحوالخدمیة على األقل بنفس الدرجة

 ستویات التخاذ القرارات المختلفةبهدف التحكم في أنشطتها من خالل توزیع المهام وتحدید األدوار والم

  .ساطة وسهولة اتخاذ القرارات فیهاوهو ما ال تحتاجه المؤسسات التجاریة أو الخدمیة نظرا لب

  اختالف فروع النشاط االقتصادي . 3

فروع النشاط االقتصادي، فالنشاط التجاري ینقسم إلى تجارة بالجملة وتجارة التجزئة، كما تنقسم  تتنوع     

بینما ینقسم النشاط الصناعي بدوره إلى . كذلك حسب أبعادها فنجد تجارة داخلیة وأخرى خارجیة

ین قد تكون وبالتالي فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة في مجال التعد. الخ..استخراجي، غذائي، تعدیني 
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مؤسسة كبیرة في مجال التجارة وذلك نظرا الختالف متطلبات كل نشاط من حیث الید العاملة، حجم رأس 

  .الخ..المال 

    العوامل التقنیة والسیاسیة . 4

یتلخص العامل التقني في مستوى االندماج بین المؤسسات، فعندما تكون العملیة اإلنتاجیة مجزأة      

یر من المؤسسات یؤدي ذلك إلى ظهور عدة مؤسسات صغیرة ومتوسطة وهو ما ال وموزعة إلى عدد كب

  .نجده عندما تكون هذه المؤسسات أكثر اندماجا

أما عامل السیاسة فهو یتلخص بدور الدولة واهتمامها بهذا القطاع كونه یمثل ركیزة أساسیة في دعم 

تلف حسب رؤیة واضعي السیاسات التنمیة االقتصادیة، وبالتالي فإن تعریف هذه المؤسسات یخ

  .  اإلستراتیجیة التنمویة

   تعدد معاییر تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 5

تختلف اآلراء حول تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فهناك من یعتمد في تعریفه لها على      

بینما هناك من ینتقد هذه معاییر كمیة تتمثل في رأس المال أو عدد العمال أو معامل رأس المال، 

المعاییر ویصنف المؤسسات االقتصادیة على أساس معاییر نوعیة كاالستقاللیة أو محلیة النشاط أو أن 

فتكون المؤسسة كبیرة على أساس معیار رأس المال بینما نجدها . یعتمد على حجم الحصة السوقیة

السوقیة، حیث أن عدم االتفاق على  تصنف على أنها صغیرة أو متوسطة إذا ما اعتمد معیار الحصة

معیار واضح ومحدد لتحدید ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ینعكس سلبا على توجیه خطط التنمیة 

االقتصادیة كما یجعل من الصعب أیضا مالحظة التطورات الحاصلة في هذا القطاع بشكل علمي، 

تي تهتم بأمور هذه المؤسسات والتنمیة في الدول ویخلق الصعوبات عند التعامل مع المؤسسات العالمیة ال

   1.النامیة خاصة، ولذلك البد من العمل على توحید هذه المعاییر حتى نصل إلى الغایة المرجوة

                                                           
األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،  الطبعة الریادة وٕادارة األعمال الصغیرة،): 2006(ز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد العلي، فای. 1

  .64األردن، ص 
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  خصائص التعریف الصحیح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة .2.1.1

ادیة إلى أخرى، بل یختلف مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من دولة إلى دولة ومن بیئة اقتص

واألكثر من ذلك قد یختلف داخل الدولة الواحدة، وذلك راجع إلى عدة عوامل قد تم توضیحها في الفقرة 

  .السابقة

فإذا كان الغرض هو  منفصًال عن االستخدامات التي وضع من أجلهاأن یكون  مكنالتعریف ال یف

نفس ممیز عن غیرها في مختلف و كل القطاع بشهذا مؤسسات بعینها في قطاع بأكمله أو معالجة 

تمیز السلطات في جمیع أنحاء قد و  التباینالتمییز أو بهذا الموضوع ، فالبد أن یسمح التعریف القطاع

وذلك ألنها ترغب في تقدیم خدمات أو  تعریفهاالعالم بین المؤسسات الصناعیة والمؤسسات الخدمیة في 

هما على تحقیق دخاصة بطبیعة القطاعین في قدرة أح اب، وذلك قد یكون ألسبمنافع مختلفة لكل منها

، أو ألسباب خاصة بالسلطات والجهات المسئولة برغبتها في تنمیة قطاع ما على مكاسب أكبر من اآلخر

خر لمیزة ما في هذا القطاع عن الثاني في تلك الدولة أو لغیرها من األسباب المتعلقة آحساب قطاع 

  .بسیاسات الدولة االقتصادیة

التعریــــف  مــــن الضــــروري توفرهــــا فــــيالجوانــــب التــــي ســــیتم التطــــرق إلــــى مجموعــــة مــــن وفیمــــا یلــــي 

  :1والتي أهمها ما یلي لیكون صحیحا وقابال لالستخدام بصورة واضحة وسهلة

  ـــــــد ـــــــد یناســـــــب اأالب ـــــــدرَا مـــــــن التحدی  حـــــــدودلمعلومـــــــات المتاحـــــــة وال یتعـــــــدى ن یتضـــــــمن التعریـــــــف ق

تقیـــــــیم قـــــــدر  ق الممكنـــــــة للحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات، وینبغـــــــيتواجـــــــد البیانـــــــات أو الطـــــــر إمكانیـــــــة 

قـــــد التـــــي  الدقـــــةإلـــــى تلـــــك  الوصـــــولمقابـــــل عـــــن المؤسســـــة الحاجـــــة إلـــــى البیانـــــات الدقیقـــــة والشـــــاملة 

المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة أو علــــى الجهــــات التــــي تقــــوم بجمــــع البیانــــات علــــى  ئــــاعبتفــــرض 

                                                           
 یر منشورة، كلیةغأطروحة دكتوراه  واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها دراسة حالة الجزائر،): 2004(لخلف عثمان، . 1

  ).7،6(ص ص ، جامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة
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ــــد و . مــــن هــــذه المؤسســــات ــــوم ق ــــد مــــن الجهــــات تق ــــات، بجالعدی ــــر مــــن البیان التحــــدي ولكــــن مــــع الكثی

  . هو القدرة على تنسیق هذه البیانات إلخراج معلومات مفیدة هنا

  ــــــد أن یكــــــون بالنســــــبة لكــــــل مــــــن  وكــــــذلك ســــــهل الفهــــــم بالنســــــبة ألصــــــحاب األعمــــــال،التعریــــــف الب

لتفســـــــیرات للجـــــــدل أو ل وأال یكـــــــون غامضـــــــًا أو خاضـــــــعاً  ،الخـــــــدمات يومقـــــــدم السیاســـــــات يصـــــــانع

عـــــل تجالتعریــــف صــــیغًا معقـــــدة، وأال یحتــــوي علــــى صـــــفحات وقــــوائم  ضـــــمنینبغــــي أال یتو  .متعــــددةال

مســــاعدا فــــي تحدیــــد الفئــــات التــــي ســــیتم  مــــن التعامــــل معــــه شــــیئَا مســــتحیال، وقــــد یكــــون ذلــــك عــــامال

  . التعامل معها من خالل هذا التعریف

  الــــــدولعناصــــــر متشـــــابهة مــــــع دول أخـــــرى أو مجموعــــــات مـــــن عـــــدة علــــــى التعریـــــف  یشــــــملربمـــــا، 

متســـــــــق مـــــــــع الحقـــــــــائق واألهـــــــــداف مناســـــــــب و البـــــــــد أن تكـــــــــون األولویـــــــــة لوضـــــــــع تعریـــــــــف لكـــــــــن و 

ـــــة ـــــار مـــــن معـــــاییر تحدیـــــد  ،االقتصـــــادیة الوطنی ـــــیس اســـــتخدام أي معی ـــــا ل ـــــث یكـــــون الفیصـــــل هن بحی

التعریـــــف، بــــــل یكــــــون األســــــاس النهــــــائي لوضــــــع التعریـــــف هــــــو الوضــــــع االقتصــــــادي القــــــائم بالفعــــــل 

بتلــــــك  والمتوســــــطة ه الظــــــروف وارتبــــــاط قطــــــاع المؤسســــــات الصــــــغیرةومــــــدى مالئمــــــة التعریــــــف لهــــــذ

  .الظروف ومدى تأثیرها على الوضع االقتصادي

  قـــــد تكـــــون عملیـــــة التعـــــدیل دوریـــــة علـــــى التعریـــــف حســـــب المتغیـــــرات االقتصـــــادیة أو التغیـــــرات التـــــي

 ولـــــــذلك البـــــــد أن یكـــــــون التعریـــــــف مرنـــــــاتحـــــــدث بقطـــــــاع المؤسســـــــات الصـــــــغیرة والمتوســـــــطة ذاتـــــــه، 

ٕاال ســـــــتدفع التغیـــــــرات االقتصــــــــادیة بمختلـــــــف جوانبهـــــــا ومصـــــــادرها إلـــــــى تغییــــــــر و  بال للتعـــــــدیل،وقـــــــا

أي  همــــن وجــــود آلیــــة لتغییــــر التعریــــف إذا أصــــاب أیضــــاالبــــد التعریــــف بالكامــــل كلمــــا أردنــــا تعدیلــــه، و 

  .بتغیر الظروف االقتصادیة دقة هذا التعریف خلل، أو تغیرت

  والمتوسطة  معاییر تعریف المؤسسات الصغیرة. 3.1.1

غالبا ما یثار تساؤل حول تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والمعاییر التي تتخذها الدول في      

تحدید تعریف دقیق وشامل لها، والسبب في ذلك راجع الرتباط هذا المفهوم باألهداف والسیاسات والنتائج 
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ت وضع وصیاغة تعریف شامل لهذا فرغم اصطدام جمیع محاوال. المرجو تحقیقها من هذه المؤسسات

القطاع بمجموعة من العراقیل والصعوبات، فإن أغلب الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن ركزت على 

ضرورة الوصول إلى تعریف ومفهوم محدد ودقیق لهذه المؤسسات باالعتماد على مجموعة من المعاییر 

  .  والمؤشرات

 نوالمتوسطة م وعین من المعاییر للتفرقة بین المؤسسات الصغیرةنوفي هذا السیاق یمكن أن نمیز بین 

ألغراض ا تناسبالمعاییر الكمیة والتي  ، النوع األول هومن جهة أخرى الكبیرةالمؤسسات و جهة 

اإلحصائیة والتنظیمیة، حیث یسهل بمقتضاها جمع البیانات عن المؤسسات المختلفة ووضع الحدود 

الكبیرة مما یساعد الجهات التنظیمیة المسئولة عن مساندة المتوسطة و یرة و الفاصلة بین المؤسسات الصغ

تحدید نطاق عملها على وجه دقیق، أما النوع الثاني من  في والمتوسطة وتدعیم المؤسسات الصغیرة

  .االقتصادي وتقویم كفاءة المؤسساتإجراء التحلیل  یناسبالمعاییر فیعتمد على الفروق الوظیفیة، وهو 

  المعاییر الكمیة .أوال

، وهي عریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمعاییر المستخدمة في ت أهمتعتبر المعاییر الكمیة من      

 النقدیة وتتمثل أهمأخرى من المؤشرات  االقتصادیة ومجموعةتخص مجموعة من المؤشرات التقنیة 

 :المعاییر الكمیة في العناصر التالیة

  معیار رأس المال  .1

رأس المال المستخدم بالمؤسسة أحد المعاییر الكمیة للتمییز بین المؤسسات الكبیرة والصغیرة  تبریع 

تعتبر مؤسسات ویقصد بهذا المعیار أن المؤسسات التي تتمیز بانخفاض حجم رأس المال المستثمر بها 

هل هو رأس  ،أخرى إلىمشكلة تحدید المقصود برأس المال الذي یختلف من دولة  وهنا تبرزصغیرة، 

ویفضل البعض رأس المال الثابت حیث أنه  ،الثابت مر من ثابت وعامل أو رأس المالالمال المستث

  .            یمة األراضي من رأس المال الثابتویستبعد البعض ق اإلنتاجیةیعكس حجم الطاقة 
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طة أو استخدامه كمعیار ویأخذ على هذا المعیار أنه ال یصلح بمفرده لتعریف المؤسسات الصغیرة والمتوس

أخرى بل  إلىحیث تختلف قیمة النقود من دولة  ،للمقارنة بین الصناعات المماثلة في الدول المختلفة

تختلف في الدولة الواحدة حسب معدالت التضخم وارتفاع األسعار والحالة االقتصادیة بصفة عامة 

  .1آخر ترشاد به مع معیارحیث یمكن االس ویفضل عدم االعتماد على هذا المعیار بمفرده

  حجم العمالة  .2

 إجراءنظرا لسهولة القیاس والمقارنة عند  ،یمثل عدد العمال أبسط المعاییر المتبعة للتعریف وأكثرها شیوعا

هذا المعیار ال یخلو من العیوب والنقائص كونه یختلف من دولة ألخرى  أن إال، الصناعیة اإلحصاءات

على مستوى  اإلنتاجیةالمستخدم في العملیات  التكنولوجياالعتبار التفاوت فضال عن أنه ال یأخذ بعین 

   2.هذه المؤسسات

عریف المؤسسات الصغیرة في تحدید تیعد من أهم المعاییر المستخدمة  أن معیار عدد العمال إال

    :3ثالثة أنواع هي إلى، وحسب هذا المعیار تنقسم المؤسسات والمتوسطة

 وهي مؤسسات توظف أعدادا هائلة من العمال یتجاوز عددهم : الكبرى المؤسسات االقتصادیة

 :  إلىاآلالف وینقسم هذا النوع من المؤسسات بدوره 

  .المؤسسات الكبرى دولیة النشاط 

  . یة النشاطلالمؤسسات الكبرى مح 

 النشاط االقتصادي ومختلف  أوجهوتغطي كافة : یةالمؤسسات المصغرة أو وحدات االستغالل الفرد

بصفة  بإدارتهامجاالته وفروعه وتشترك كلها في خاصیة واحدة تتمثل في قیام صاحب المؤسسة 

                                                           

  1  .49، اإلسكندریة، مصر، ص ، مؤسسة شباب الجامعة للنشرناعات الصغیرة ودورها في التنمیةالص ):2005( ،فتحي السید عبده أبو سید أحمد. 
الملتقى ، ورقة بحثیة مقدمة إلى -حالة الجزائر–سات الصغیرة والمتوسطة واقع االبتكار وانتشاره في المؤس): 2008(بوقموم محمد،  غیاط شریف،. 2

  .19، ص 2008نوفمبر  17-16، جامعة قالمة، الجزائر، یومي المؤسسة االقتصادیة الجزائریة واالبتكار في ظل األلفیة الثالثة :الدولي حول
  .20رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  3
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ویستعین ببعض العمال عند الحاجة شرط أن ال یزید عددهم عن العشرة عمال، ویمكن أن  ،أساسیة

   :ندمج ضمن هذا الصنف كال من 

  .الصناعات الحرفیة والتقلیدیة 

   ).وحدویةال(الصناعات المنزلیة واألسریة  

 تحتل هذه المؤسسات موقعا وسطا بین النوعین السابقین وتوظف : المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

بین عشرة عمال وخمسة مائة عامل على األغلب، إال أن هناك صعوبات في تعریف المؤسسات 

  : األسباب التالیة إلىمعیار حجم العمالة ویرجع ذلك  باستخدام والمتوسطة الصغیرة

 .لدان النامیة وتباین مستوى النموظروف الب فاختال  

 .صناعة من فرع آلخر وفي نفس البلداختالف ظروف ال 

  .تكثیف العمالة على رأس المال في البلدان النامیة إلىالمستخدم والذي یمیل  التكنولوجيالمستوى  

  رقم األعمال  قیمة المبیعات أو .3

اط وقدرتها التنافسیة یر التي تمیز المؤسسات من حیث النشیعتبر معیار رقم األعمال السنوي أحد المعای

همة لمعرفة قیمة وأهمیة المؤسسات وتصنیفها ، ویعتبر هذا المعیار من المعاییر الحدیثة والمفي األسواق

بصورة ، ویستعمل هذا المقیاس وقدرتها التنافسیة ؤسسةنشاط المویستخدم لقیاس مستوى  من حیث الحجم

، غیر أن هذا المعیار تشوبه بعض النقائص وال یعبر بصورة صادقة عن حسن باو وأور  أ م كبیرة في الو

ارتفاع  إلى ن ذلك سیؤديإالمتواصل ألسعار السلع المباعة فأداء المؤسسة نظرا ألنه في حالة االرتفاع 

ناتج عن ، ولكن في الواقع فهو بأن ذلك نتیجة تطور أداء المؤسسةرقم أعمال المؤسسة ویسود االعتقاد 

   .1ارتفاع أسعار السلع المباعة وهو ما یؤكد لنا أن هذا المعیار ضروري لكنه غیر كاف

  

                                                           
بین معوقات المعمول  -إشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ): 2006(ید، بلغرسة عبد اللطیف، بریبش السع. 1

، جامعة حسیبة بن متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: الملتقى الوطني األول، ورقة بحثیة مقدمة إلى -ومتطلبات المأمول 

  . 320، ص 2006أفریل  17،18لشلف، الجزائر، یومي بوعلي با
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          معیار معامل رأس المال  .4

یعد هذا المعیار من أكثر المعاییر استخداما لتعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث یتم االعتماد 

الجمع وبالتالي ف ،نتقادات الموجهة لكل منهما على انفرادعلى كل من عدد العاملین ورأس المال بعد اال

الذي یمزج بین المعیارین ) K/L(العمل  /، لذا وجد معیار معامل رأس المال بینهما یقلل من االنتقادات

) k(ویمثل حجم رأس المال المستخدم بالنسبة للوحدة الواحدة من العمل ویحسب بقسمة رأس المال الثابت 

، وغالبا ما زمة لتوظیف عامل واحد في المؤسسةوالناتج یعني كمیة االستثمار الال) L(ال على عدد العم

ومرتفعا في القطاعات  ،)pme/pmi( یكون هذا المعیار منخفضا في القطاعات التي تتمیز بقلة رأس المال

  .ليل كبیر وذات التقدم الفني العاالصناعیة للمؤسسات الكبرى والعمالقة التي تحتاج رأس ما

ال یخلو من بعض أوجه القصور فوضع حد أقصى للعمالة بجانب رقم معین  هذا المعیار أن إال

رفض بعض المؤسسات الصغیرة أو المتوسطة أن توظف أعدادا جدیدة من  إلىیؤدي  ،لالستثمارات

خوفا من حرمانها من بعض برامج الحكومة لمساعدتها كالقروض أو  إلیهمالعمال رغم حاجاتها 

 .1تخفیف حدة البطالةالتوجه نحو اعدات الفنیة مما یقلص المس

  معاییر ترجیحیة أو مركبة .5

، ومستوى جودته اإلنتاج، ومنها كمیة أو قیمة تستخدم أكثر من متغیر في التمییزوهي معاییر كمیة      

  .2 ، وحجم االستهالك السنوي من المواداإلنتاجیةوالقیمة المضافة والطاقة 

  اییر النوعیةالمع .ثانیا

المتوسطة من جهة بعد مناقشة المعاییر الكمیة التي بموجبها یمكن التفرقة بین المؤسسات الصغیرة و      

مثل یمكن بواسطته أ، وجد أنها معاییر تحكمیة وأنه ال یوجد معیار من جهة أخرىكبیرة ال والمؤسسات

لذا یرى البعض  ،ف كل دولة عن األخرى، نظرا الختالعلى مستوى كل الدول المؤسساتهذه التفرقة بین 

                                                           

.50، المصدر سبق ذكره، ص دفتحي السید عبده أبو سید أحم.  1  
  .10 ص، مصر ،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، القاهرة ):2007( تطویر إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العربي،. 2
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أنه ینبغي تكملة معیار العمالة أو رأس المال ببعض المعاییر الوظیفیة التي تمیز بعض المؤسسات 

كما أنه من األحسن  ،عن حجم المؤسسة عن المؤسسات الكبیرة بصرف النظر الصغیرة والمتوسطة

، لذلك وجب التطرق ذلك مضلالى ال یكون واألوفق عدم االعتماد كلیة على معیار كمي بمفرده حت

اللبس القائم حول تعریف  ٕازالةوالتي من شأنها توضیح و  ،لبعض المعاییر األخرى وهي المعاییر النوعیة

تكسبها الدقة والشمولیة في المعاییر الكمیة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتصنیفها، ألنها سوف تكمل 

، كونها تستند في تصنیفها للمؤسسات سات الصغیرة والمتوسطةمحاولة لتحدید مفهوم واضح للمؤس

الخ، فهي بذلك صالحة ..الصغیرة والمتوسطة على عناصر التشغیل الرئیسیة مثل نمط اإلدارة والملكیة 

 . إلجراء التحلیل االقتصادي وتقییم كفاءة المؤسسات وتحدید دورها في دعم التنمیة االقتصادیة

  :المعاییر التالیةضمن هذا النوع  ویندرج

  االستقاللیة  .1

یعتبر مالك المؤسسة أو  إذ، عن أیة تكتالت اقتصادیة ات الصغیرة والمتوسطةمؤسسنعني بها استقاللیة ال

المسیر صاحب المسؤولیة المباشرة والكاملة في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة دون أي تدخل خارجي، إذ 

  . 1صة، عكس المؤسسات الكبیرة التي تقوم على التخصص الوظیفي یتولى كافة المهام اإلداریة والمتخص

  الملكیة .2

أو شركات تابعة للقطاع الخاص في شكل مؤسسات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكونأغلبیة  إن

أن نسبة منها تكون في صورة مؤسسات فردیة وعائلیة كما قد تكون ملكیتها ملكیة عامة  إال، أموال

  .2المحلیة وقد تكون الملكیة مختلطةات كمؤسسات الجماع

  

  

                                                           
  .22ه، ص رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكر . 1
الملتقى الوطني حول المؤسسات المتوسطة و الصغیرة في الجزائر واقع وآفاق، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2002(زغیب شهرزاد، عیساوي لیلى، . 2

  .172،  ص 2002أفریل  9-8، جامعة األغواط، الجزائر، یومي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة
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  الحصة السوقیة .3

منتجاتها فهو یعد تصرف فیه التي تربط المؤسسة بالسوق كونه الهدف الذي  الحتمیةالعالقات  إلىبالنظر 

الذي كلما كانت  ،بهذا مؤشرا لتحدید حجم هذه المؤسسة باالعتماد على وزنها وأهمیتها داخل السوق

أما تلك التي تستحوذ على جزء قلیل  .ظها وافرة عدت هذه المؤسسة كبیرةكبیرة وحظو  حصة المؤسسة فیه

   .1ة فتعد مصغرة أو صغیرة أو متوسطةالت محدودجاتنشط في مناطق ومو منه 

  محلیة النشاط  .4

 فیهمعروفة لى مكان واحد وتكون هذه المؤسسة نعني بمحلیة النشاط أن یقتصر نشاط هذه المؤسسة ع

 إلیهالذي تنتمي  اإلنتاجتشكل حجما صغیرا نسبیا في قطاع و ، تمارس نشاطها من خالل عدة فروع وأن ال

مناطق أخرى سواء كانت في  إلىوهذا طبعا ال یمنع امتداد النشاط التسویقي للمؤسسة . في المنطقة

    .2الخارجأو الداخل 

  المعیار القانوني  .5

وحجم رأس المال المستثمر فیها وطریقة تمویله فشركات یتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبیعة 

ووفقا لهذا المعیار تشمل . ا كبیرا مقارنة مع شركات األشخاصاألموال غالبا ما یكون رأس ماله

 األفراد ات الشكل غیر المؤسسي مثل مؤسساتالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة جمیع المؤسسات ذ

لمهن الصغیرة اإلنتاجیة والوكاالت والحرف وا. التوصیة باألسهم لتضامنیة وشركاتوالمشروعات العائلیة وا

، مثل الورش والمحالت التجاریة والمطابع واألسواق المركزیة والمزارع ومكاتب السیاحة والسفریات والحرفیة

  .3الخ..والشحن والمهن الحرة 

  

 

                                                           

.112مبادئ االقتصاد الوحدوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ): 2003(عمر صخري، .   1 

.23رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  2  

.34إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب، الجزائر، ص ): 2007(نبیل جواد، .  3  
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  المعیار التنظیمي  .6

یتین أو أكثر من تنظیمي إذا اتسمت بخاصتصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب المعیار ال

  :1الخصائص التالیة

 .الجمع بین اإلدارة والملكیة 

 .لة مالكي رأس المالق 

 .اج وتركزه في سلعة أو خدمة محددةضیق نطاق اإلنت 

 .صغر حجم الطاقة اإلنتاجیة 

 .المحلیة إلى حد كبیر 

  .بیر على المصادر المحلیة للتمویلاالعتماد بشكل ك 

  التكنولوجي  المعیار .7

هذا المعیار ینفي االعتقاد السائد بأن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستخدم تكنولوجیا أقل تعقیدا وفنون 

إنتاجیة ضعیفة، إذ یالحظ أن التكنولوجیا المستخدمة في كثیر من المؤسسات الكبیرة غدت تسمح بتجزئة 

ل النهائیة في مؤسسات مستقلة صغیرة الحجم تغذي العملیات والمراحل اإلنتاجیة، على أن یتم إتمام المراح

غیر أن هذه النظرة عادة ما ال تتوفر على مستوى الدول النامیة التي على . المؤسسات الكبیرة بما تحتاجه

العكس تماما تتمیز فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنقص التكنولوجیا المستخدمة في مراحلها 

  .2المختلفة

   یف المؤسسات الصغیرة والمتوسطةض الدول في تعر تجارب بع. 4.1.1

لقد أثبتت مختلف الدراسات واألبحاث أن وضع تعریف رسمي وعالمي للمؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة أمرا غایة في الصعوبة، نظرا لعدة عراقیل منها اختالف درجة النمو والتقدم بین الدول، وهو ما 

                                                           
بین معوقات المعمول ومتطلبات –یة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بریبش السعید، بلغرسة عبد اللطیف، إشكال. 1

  .32، المصدر سبق ذكره، ص –المأمول 

.34نبیل جواد، المصدر سبق ذكره، ص .  2  
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یكون  أنإما  المقترحوالتعریف  االقتصادي،ط بدرجة نموها یرتبجعل كل دولة تنفرد بتعریف خاص بها 

بعض  أیضا، و ألمانیا إداریا كتعریفالیابان، أو و  األمریكیةكما هو الشأن في الوالیات المتحدة  قانونیا

لالستثمار األوروبي مثل التعریف المقدم من البنك  الدولیة،التعاریف المتفق علیها من قبل المجموعات 

  .تحاد األوروبياال إطارفي 

من هنا سوف نحاول عرض مفهوم هذه المؤسسات في بعض من الدول المتقدمة والنامیة، مع      

   .  تعریف بعض الهیئات والمنظمات الدولیة، كما سیتم إدراج التعریف الرسمي المعتمد في الجزائر

   المتقدمةتجارب الدول . أوال

ن أهم قطاعات النشاط االقتصادي بالدولة لما لها تمثل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واحدة م

من تأثیر ملموس في تحسین معدالت النمو االقتصادي بداللة الناتج المحلي اإلجمالي بالتكلفة، فضال 

وألغراض تهیئة وتحسین المناخ االقتصادي . عن تأثیرها الجوهري في معالجة حجم البطالة بكل دولة

یرة والمتوسطة فقد اهتمت العدید من دول العالم وخاصة المتقدمة منها واالجتماعي لدعم المؤسسات الصغ

بوضع السیاسات واالستراتیجیات القادرة على رفع كفاءة وفعالیة هذه المؤسسات وتفسیر تأثیراتها على 

مختلف األنشطة االقتصادیة بكل دولة، إال أنه البد من تحدید ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى 

تحاول جاهدة حصر مفهوم شامل وواضح  المتقدمةرسم إستراتیجیات خاصة بها، وهو ما جعل الدول یتم 

لهذه المؤسسات، وهو ما أدى إلى ظهور العدید من المحاوالت التي تهدف إلى تعریف هذا النوع من 

  .یةالمؤسسات، وقد اختلفت هذه المحاوالت بحسب توجهات كل دولة وبیئتها االقتصادیة واالجتماع

  :   وفیما یلي سنورد أهم محاوالت هذه الدول في تعریفها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  الوالیات المتحدة األمریكیة  .1

والتي Small business  الوالیات المتحدة األمریكیة یستعمل مصطلح األعمال الصغیرة   في

جود بإدارة متخصصة في مساعدة ، المو size standards officeیتولى تعریفها مكتب معاییر الحجم 

لفدرالیة األمریكیة بتأسیسها تحت اسم إدارة األعمال الصغیرة ااألعمال الصغیرة التي قامت الحكومة 
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(SBA)  Small Business Administration  الصغیرة الذي تم والتي تم إنشاءها بناءا على قانون األعمال

   .1 1953إصداره عام 

، وذلك حتى یحدد الحجم األقصى للمؤسسة بكل فروعها لتكون عاییر الحجمصطلح میستعمل المكتب م

العمل (ویعرف قانون األعمال . اعدة لهذا النوع من المؤسساتجدیرة لالستفادة من البرامج الحكومیة المس

، إال أنه لیس هناك مجال عمله بأنه عمل مملوك ویدار بشكل مستقل وهو غیر مهیمن في) الصغیر

، فحدودها تتغیر من صناعة ألخرى تطبق على كل الصناعات األمریكیة دة لألعمال الصغیرةموحعاییر م

  .2ةوذلك حتى تعكس الفروق الموجودة بین الصناعات المختلفة بدق

فقد حددت إدارة المؤسسات الصغیرة األمریكیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تلك المؤسسات التي 

وتحقق أرباحا صافیة خالل تسعة ملیون دوالر ) 9(ا ال یتجاوزتثمر موتس ،عامل 250توظف كحد أقصى 

باإلضافة  ملیون دوالر 5,4ألف دوالر، وأن ال یتجاوز القیمة المضافة عن  450آخر سنتین ما ال یتعدى 

، ومحدودیة نصیب المؤسسة من السوق وذلك إلدارة والملكیة في هذه المؤسساتإلى اشتراطها استقاللیة ا

  .3جزئیا من الضرائب ا، وٕاعفاءهم التسهیالت والمساعدات الحكومیةجل تقدیأكله من 

 فیعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بناءا على معیاري عدد العمال ومعیار حجم 1953أما قانون عام 

  :المبیعات وذلك حسب الجدول اآلتي

  

  

  

  

                                                           
ولى، دار وائل للنشر، األردن، ص الطبعة األ ،-أبعاد للریادة -إدارة األعمال الصغیرة، إدارة األعمال الصغیرة ): 2005(سعاد نائف برنوطي، . 1

32.  
2. United state business Small Administration, " guide to SBA’S definitions of Small business " 

http://www.sba.gov/gopher/financial-Assistance/defin/defi1.txt, date consultation (16.12.2011).    
  .24المصدر سبق ذكره، ص  رابح خوني، رقیة حساني،. 3
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  صغیرة والمتوسطةتعریف الوالیات المتحدة األمریكیة للمؤسسات ال: 1.1الجدول رقم 

  عدد العمال  قیمة المبیعات السنویة  النشاط

  -  ملیون دوالر 5 -1من   المؤسسة الخدماتیة والتجارة بالتجزئة

  -  ملیون دوالر 15 -5من   مؤسسة التجارة بالجملة

  عامل 250یصل حتى   -  المؤسسات الصناعیة

  -  ملیون دوالر 17أقل من   مقاوالت البناء

  -  ملیون دوالر 7أقل من   ةأنشطة تجاریة خاص

  -  ملیون دوالر  50, أقل من  الزراعة

  . 227ص  ،إدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب، حبوث ودراسات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر ):2004( هالة حممد لبيب عنبة،: المصدر          

  كندا  .2

لك حسب األغراض الشخصیة للجهة ذة والمتوسطة في كندا و تختلف تعاریف المؤسسات الصغیر 

  :تقوم بوضعه ومن بین أهم التعاریفالتي 

تعریف وكالة التصدیر والتطویر لكندا لمؤسسة التصدیر الصغیرة بأنها تلك المؤسسة التي یبلغ حجم 

  .1مبیعاتها من التصدیر أقل من ملیون دوالر كندي

، على أنها جمیع المؤسسات الهادفة للربح سسات الصغیرة والمتوسطةندیة المؤ تعرف وكالة اإلحصاء الك

، ویستبعد من هذا ملیون دوالر كندي 50نویة أقل من عامل وتحقق إیرادات س 500التي تشغل أقل من 

، فروع الشركات المؤسسات العمومیة، المدارس، المستشفیات ،عریف المؤسسات غیر الهادفة للربحالت

  .2كات المالیة والتعاونیات والشر 

  

  

                                                           
1 .industrie canada , ‘principales statistiques relatives aux petites entreprises ‘ , 2006 

http://www.strategis.gc.ca/statistiquespe , date consultation (10.01.2012). 
2 . Christine Carrington ,Patrick Huot, Les PME à forte croissance Programme de recherche sur le financement 
des PME gouvernement du canada, (2006) http://pme-prf.gc.ca/epic/internet/insme_fdi-
prf_pme.nsf/fr/h_0154of.html, date consultation.(10.01.2012). 
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  االتحاد األوروبي  .3

حدثت عدة مناقشات  1996ثر التغیرات االقتصادیة التي شهدها االقتصاد األوروبي عام إعلى 

خاصة مع إدراك االتحاد المعوقات والعراقیل التي  ،بین أعضاء المجموعة األوروبیة ومؤسسات األعمال

، ومن بین أهم ما تقرر هو وضع تعریف هافیلة للتصدي ل، والسبل الكتواجه مؤسساته الصغیرة والمتوسطة

وقد دخل . EC/2003/361بموجب األمر  2003جدید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصادر في عام 

 2005هذا التعریف حیز التنفیذ في أول جانفي 
1 . 

مالها السنوي عامل ورقم أع) 250(أنها المؤسسات التي تشغل أقل من حیث عرف المؤسسات المتوسطة ب

  .ملیون یورو) 43(ملیون یورو أو میزانیتها السنویة ال تتعدى ) 50(أقل من خمسین 

عامل ورقم أعمالها السنوي أو ) 50(المؤسسات الصغیرة هي المؤسسات التي تشغل أقل من خمسین 

  .مالیین یورو) 10(میزانیتها السنویة ال تتعدى عشرة 

عمال ورقم أعمالها السنوي أو ) 10(قل من عشرة أي تشغل المؤسسات المصغرة هي المؤسسات الت

  .ملیون یورو) 2(میزانیتها ال تتعدى 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي حرة في تطبیق أو عدم تطبیق هذا التعریف 

یدعون إلى  لالستثمار، والبنك األوروبي لالستثمار والصندوق األوروبي إال أن كال من اللجنة األوروبیة

   .2ق هذا التعریف في أوسع نطاق ممكنتطبی

لصادر ویمكن توضیح التعریف الجدید والمعتمد من طرف االتحاد األوروبي، مقارنة مع التعریف القدیم ا

  :في الجدول التالي 1996سنة 

  

  

                                                           
1 .http://ec.europa.eu/entreprise/policies/sme/files/sme_definition/sme-report_en.pdf. date consultation 
(25.11.2011). 
2 . Communautés européennes,( 2006): la nouvelle définition des pme, p 6. 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm . date consultation 
(27.11.2011).  
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  تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدى االتحاد األوروبي: 2.1الجدول رقم 

  

  :من إعداد الباحث باالعتماد على املوقع االلكرتوين: المصدر 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm.  

  الیابان  .4

على المؤسسات الصغیرة  لقد بنت الیابان كما هو معلوم نهضتها الصناعیة معتمدة بالدرجة األولى 

، حیث أن المؤسسات الكبیرة ما هي إال تجمیع إلنتاج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي والمتوسطة

، وكان اعتماد الیابان على لمؤسسات الكبیرةفیما بینها تلك اتتكامل أفقیا ورأسیا وأمامیا وخلفیا مكونة 

  . ةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كعریضة للتنمیة االقتصادیة وتخفیض نسبة البطال

وضع  في ،تشجیع تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابانفي أول خطوة  إذ تمثلت

قانون األساسي للمؤسسات الصغیرة ، فقد نص المحدد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةتعریف واضح و 

ستور للمؤسسات یعتبر بمثابة دوالذي ) Small and medium Enterprise basic Law(والمتوسطة 

، على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه هذه المؤسسات ومحاولة تذلیلها الصغیرة والمتوسطة

على عدد  باالعتمادسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل خطوة أولى تتمثل في تحدید مفهوم واضح للمؤ 

  . 1بهتبار القطاع االقتصادي الذي تنشط العمال ورأس المال مع أخذ بعین االع

  :كما یوضحه الجدول التالي

  
                                                           

متطلبات : الملتقى الدولي حولالمنشآت الصغیرة ـ الواقع والتجارب ومعطیات الظروف الراهنةـ، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2006(زاق، جاسر عبد الر . 1

  .4، ص 2006أفریل  18و17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة

  إجمالي المیزانیة السنویة  رقم األعمال السنوي  عدد العمال  لمؤسسةحجم ا

  ملیون یورو 250أقل أو یساوي   250أقل من   متوسطة

  )1996ملیون یورو سنة  40( 

  ملیون یورو 43أقل أو یساوي 

  )1996ملیون یورو سنة  27(

  ملیون یورو 10أقل أو یساوي   50أقل من   صغیرة

  )1996ملیون یورو سنة  7(

  ملیون یورو 10قل أو یساوي أ

  )1996ملیون یورو سنة  5( 

  ملیون یورو 2أقل أو یساوي   ملیون یورو 2أقل أو یساوي   10أقل من   مصغرة
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  التعریف الیاباني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 3.1 الجدول رقم

  )ملیون ین(رأس المال   عدد العمال  القطاع

  أو أقل 300  عامل أو أقل 300  األخرى الصناعة والقطاعات

  أو أقل 100  عامل أو أقل 100  البیع بالجملة

  أو أقل 50  عامل أو أقل 50  البیع بالتجزئة

  أو أقل 50  عامل أو أقل 100  الخدمات

متطلبات تأهيل :الملتقى الدولي حول ثية مقدمة إىل الواقع والتجارب ومعطيات الظروف احلالية، ورقة حب..املنشأة الصغرية): 2006(جاسر عبد الرزاق، : المصدر     

  .4، ص 2006أفريل  18و17، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، يومي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

  تجارب الدول العربیة. ثانیا

ة فیها جزء ال یتجزأ إن الدول العربیة وكغیرها من دول العالم تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسط

وقد كان للدول العربیة هي  ،من اقتصادیاتها باعتبارها ركیزة أساسیة لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة

  :عریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وأهم هذه التعاریف هي كما یلياألخرى عدة محاوالت لت

  تونس  .1

أنه تم التمییز بین هذه  ، إالنسرسمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تو لم یرد تعریف 

  : 1المؤسسات كما یلي

موظفین في الصناعة والخدمات ) 10- 1( التي توظف ما بینالمؤسسات تلك هي  :المؤسسات الصغيرة جدا

  .موظفین في التجارة) 5-1( وما بین

اعة موظفا في الصن) 199-10( تلك المؤسسات التي توظف ما بینهي  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .موظفا في التجارة) 199-6( والخدمات وما بین

  .مائتي عامل) 200(المؤسسات التي توظف أكثر من  هي تلك :المؤسسات الكبيرة

  

                                                           

.46حالة الجزائر، المصدر سبق ذكره، ص –د، واقع االبتكار وانتشاره في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیاط شریف، بوقموم محم.  1 
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  المغرب  .2

نورد في ما یلي التعریف الذي وضعته اللجنة الفرعیة المكلفة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

 200یتجاوز عدد العمال فیها المتوسطة كل مؤسسة ال وذلك باعتبار المؤسسات الصغیرة و  ،المغرب

ملیون درهم خالل مرحلة النمو ) 20(، وملیون درهم عند التأسیس) 5(من ، كما أن رقم أعمالها أقل عامل

  .1ملیون درهم في مرحلة النضج) 50(في حین یكون أقل من 

  األردن  .3

واجتهادات متعددة ومختلفة لعدد من  ، بل هناك محاوالتیوجد في األردن تعریف موحد ومحددال 

، فمنهم من عرف المشروع الصغیر فهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالباحثین والدارسین والمهنیین لم

) 19-5(أما المؤسسات الصغیرة فهي تلك التي تشغل ما بین  ،عمال) 5(و الذي یعمل فیه أقل من جدا ه

   .2عامال) 50- 20(ظف ما بین أما المؤسسات المتوسطة فهي التي تو  ،لامع

الصغیرة وقد استخدمت دائرة اإلحصاءات العامة في األردن معیار العمالة في تصنیفها للمؤسسات 

  : ، وقامت بتصنیفها كما هو موضح في الجدول التالي 2000والمتوسطة وذلك عام 

  نتصنیف المؤسسات الصغیرة جدا والصغیرة والمتوسطة في األرد: 4.1 الجدول رقم

  فئة حجم العمالــة  نوع المؤسسة

  عمال 4-1  مؤسسات صغیرة جدا

  عامل 19-5  مؤسسات صغیرة

  عامل 49- 20  مؤسسات متوسطة

   :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر    

يف األردن، ورقة حبثية مقدمة إىل دور اإلبداع واالبتكار يف تنمية وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة ): 2008(مناور حداد،  -               

  .7، ص 2008نوفمرب  17-16، جامعة قاملة، الملتقى الدولي حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية واالبتكار في ظل األلفية الثالثة

  

                                                           

.46المصدر نفسه، ص .  1  
الدولي دور اإلبداع واالبتكار في تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة في األردن، ورقة بحثیة مقدمة إلى الملتقى ): 2008(مناور حداد، . 2

  .7، ص 2008نوفمبر  17-16، جامعة قالمة، الجزائر، ل المؤسسة االقتصادیة الجزائریة واالبتكار في ظل األلفیة الثالثةحو
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  تعریف مجلس التعاون الخلیجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .4

مؤسسات باالعتماد على معیار رأس تصنیف ال 1994حددت منظمة الخلیج لالستثمارات عام 

، أما عن ملیوني دوالرفالمؤسسات الصغیرة هي التي ال یزید متوسط رأسمالها المستثمر  ،المال

 دوالر، مالیینستة ) 6(المؤسسات المتوسطة فهي التي یكون رأسمالها ما بین ملیوني دوالر وأقل من 

   .1ستة ملیون دوالر فأكثر) 6(أسمال المستثمر فیها بینما تعد المؤسسات الكبیرة تلك التي یكون متوسط ر 

  مصر  .5

 .عنها التعریف لمتوسطة في مصر حسب الجهة الصادرت تعاریف المؤسسات الصغیرة وادتعد

الذي اعتمد في تصنیفه للمؤسسات لذي أصدره بنك التنمیة الصناعیة لكن یبقى أبرز تعریف ذلك ا

المؤسسات الصغیرة تلك المؤسسات التي ال  ، فقد اعتبرالالصغیرة والمتوسطة على معیار رأس الم

ثالثة ) 3(، بینما ال یتجاوز رأس مال المؤسسات المتوسطة ملیون جنیه مصري) 1,4(رأس مالها یتجاوز 

  .2مالیین جنیه مصري

  تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر . 6

في بدایة رسم إستراتیجیتها التنمویة جعلها تهمش إن اهتمام السلطات العمومیة بالمؤسسات الكبیرة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة مع السیاسة التي كانت تنتهجها في ذلك الوقت والتي تعتمد على 

أدى إلى غیاب تعریف رسمي ودقیق للمؤسسات الصغیرة وهو ما  ،المؤسسات الصناعیة الكبرى

  :الرسمیة وفیما یلي أهم المحاوالتغیر  والمتوسطة باستثناء بعض المحاوالت الفردیة

ظهرت أول محاولة لتعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أثناء وضع التقریر الخاص : المحاولة األولى

  :3تتمیز بما یلي ببرنامج التنمیة والذي یعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وحدة إنتاجیة

                                                           

.32رابح خوني ، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  1  

.57فتحي السید عبده أبو سید أحمد، المصدر سبق ذكره، ص .  2  
، جامعة منتوري قسنطینة، )العدد الثالثون( مجلة العلوم اإلنسانیةالصغیرة والمتوسطة في الجزائر،  واقع المؤسسات): 2008(صویلح لیلیا، .  3

  .150الجزائر، ص 
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 االستقالل الذاتي .  

  عامل 500تشغل أقل من. 

 ملیون دینار جزائري، ویستلزم إنشاؤها استثمارات تقل  15حقق رقم أعمال سنوي یقل عن ت

 .ملیون دینار جزائري 10عن 

  :1وبإمكان هذه المؤسسات أن تظهر بإحدى األشكال التالیة

 مؤسسات تابعة للجامعات المحلیة. 

 فروع للمؤسسات الوطنیة. 

 مشروعات مختلطة. 

 مؤسسات مسیرة ذاتیا. 

 تعاونیات. 

 مؤسسات خاصة. 

في إطار الملتقى األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقدمت المؤسسة للهندسة : المحاولة الثانیة

فتعرف . وتنمیة الصناعات الخفیفة بتعریف یرتكز على المعیارین الكمیین، الید العاملة ورقم األعمال

  :2المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها تلك المؤسسات التي

  عامل 200تشغل أقل من. 

  ملیون دینار جزائري 10تحقق رقم أعمال أقل من. 

تم اقتراحها أثناء ملتقى حول المناطق الجبلیة، إذ اعتبرت المؤسسات الصغیرة : المحاولة الثالثة

كل وحدة إنتاجیة ذات حجم صغیر وتتمتع بالتسییر المستقل، وتأخذ إما شكل  "والمتوسطة على أنها 

  1".ة أو عامة وهذه األخیرة هي مؤسسة محلیة والئیة أو بلدیة مؤسسة خاص

                                                           
  .23لخلف عثمان، المصدر سبق ذكره، ص .  1
  .23المصدر نفسه، ص . 2
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ویمكن إرجاع السبب في عدم وجود تعریف رسمي في الجزائر لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، هو 

وهي ). الصناعات الثقیلة كقطاع الحدید والصلب وغیره(اهتمام الدولة الجزائریة آنذاك بالمؤسسات الكبیرة 

  .ترى فیها الجزائر أنها األنجع واألمثل لتحقیق أهداف التنمیة بشقیها االقتصادي واالجتماعيسیاسة كانت 

لم یكن هناك تعریف رسمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  2001لغایة : المحاولة الرابعة

لمتوسطة، ، والمتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة وا18- 01حتى صدر القانون رقم 

  . اعتمدت من خالله الجزائر على تعریف أكثر رسمیة

على التعریف األوروبي  بناءا 2000ویستند هذا التعریف إلى اعتماد الجزائر على میثاق بولونیا بجوان 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فتعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتبني من قبل الجزائر یرتكز 

  .معیار العمالة، رقم األعمال، المیزانیة السنویة واستقاللیة المؤسسة : ر كالتاليعلى ثالثة معایی

مهما كانت  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة": وتعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر كالتالي

لها رقم  ،)عامال 250-1(كل مؤسسة إنتاج السلع والخدمات توظف ما بین صفتها القانونیة، تعرف على أنها 

ملیون دینار جزائري  500أعمال سنوي ال یتعدى ملیاري دینار جزائري وٕاجمالي المیزانیة السنویة ال یتعدى 

   .2"وتستوفي معیار االستقاللیة

 :3یلي توسطة والصغیرة والمصغرة كماهذا وقد تم الفصل بین المؤسسات الم

هي التي تشغل من  المؤسسات المتوسطةإن ف 18-01فحسب المادة الخامسة من القانون التوجیهي رقم  

ملیون وملیاري دینار جزائري أو یكون مجموع ) 200(ویكون رقم أعمالها ما بین  ،)فردا 50-250(

 .)ملیون دینار جزائري 500-100(حصیلتها السنویة ما بین 

                                                                                                                                                                                     
  .174زغیب شهرزاد، عیساوي لیلى، المصدر سبق ذكره، ص . 1
 ، والمتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات2001دیسمبر  12 ـه والموافق ل 1422رمضان  27ذي المؤرخ في الجریدة الرسمیة المرسوم التنفی. 2

  .6، ص 77، العدد الصغیرة والمتوسطة
  .6المصدر نفسه، ص . 3
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- 10(ل ما بین التي تشغ على أنها تلك المؤسسات الصغیرةأما المادة السادسة من ذات القانون فتعرف  

ملیون دینار جزائري أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة ) 200(وال یتجاوز رقم أعمالها  ،)فردا 49

   .ملیون دینار جزائري) 100(

على أنها تلك  المؤسسات المصغرةوأخیرا تعرضت المادة السابعة من القانون السالف الذكر إلى تعریف 

ملیون دینار جزائري أو ) 20(وال یتجاوز رقم أعمالها  ،عمال) 10(التي تشغل أقل من عشرة المؤسسات 

  . مالیین دینار جزائري) 10(ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة عشرة 

ا للمؤسسات ولغرض بحثنا الحالي سوف نعتمد على تعریف المشرع الجزائري الذي بین أیدین

 12 لـ هـ الموافق 1422رمضان عام  27في  مؤرخ 18-01الوارد في القانون رقم الصغیرة والمتوسطة و 

ن إوعلیه ف .المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةو  ،2001دیسمبر سنة 

  :ياآلتتعریفنا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سیكون ك

  :تعتبر مؤسسة صغیرة أو متوسطة كل مؤسسة تستوفي الشروط التالیة

  صشخ 250إلى  1تشغل من.  

 ملیون دج 500قل من أملیار دج أو أن إیراداتها السنویة  2أعمالها السنوي أقل من  رقم.  

 معاییر االستقاللیة تستوفي.  

من رأسمالها على األكثر مملوك من قبل مؤسسة أو مؤسسات % 25ونعني بمعاییر االستقاللیة أن 

  :وباإلمكان إجمال ذلك وفق ما هو موضح في الجدول التالي .أخرى

  معاییر التمییز بین المؤسسات في الجزائر: 5.1الجدول رقم 

  دج 106:  الوحدة                                                                                                      

  

    .20سبق ذكره، ص  املصدر، -حالة اجلزائر  –، بوقموم حممد ، واقع االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة شريفغياط  :المصدر 

  الحصیلة السنویة  رقم األعمال السنوي  عدد العمال  نوع المؤسسة

  10  20أقل من   9 -1  مصغرة

  100  200أقل من   49 - 10  صغیرة

  500 -100  2000 -200  250 - 50  متوسطة
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  تعریف بعض الهیئات والمنظمات الرسمیة . ثالثا

لیة والهیئات الرسمیة من بین أهم العناصر التي ساهمت بشكل كبیر تعتبر مختلف الوكاالت الدو 

مدعمة بذلك جهود مختلف الدول التي  ،في وضع تعریف دقیق وشامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الدولیة  ومن بین أهم هذه الهیئات والمؤسسات ،تحاول استخالص تعریف موحد لهذا النوع من المؤسسات

  :نجد

  )IFM(بحاث قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة معهد بون أل. 1

قطاع یعتبر معهد بون ألبحاث قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن المؤسسة تندرج ضمن 

عامل أو إذا قل معدل دوران  500، إذا كان عدد العاملین بها أقل من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المعهد بین حجم المؤسسات على أساس معیاري العمالة وقد میز  .ملیون یورو 50مبیعاتها السنویة عن 

  :1ومعدل دوران المبیعات كما یلي

عشرة أشخاص ومعدل دوران مبیعاتها أقل ) 10(إذا كان عدد العاملین بها أقل من  :مؤسسات صغیرة 

 .من ملیون یورو

ح معدل دوران عامل، ویتراو ) 499 -10(إذا كان عدد العامین بها یتراوح ما بین  :مؤسسات متوسطة 

   .ملیون یورو ) 50(مبیعاتها ما بین ملیون یورو إلى أقل من 

ملیون  50عامل أو أكثر ومعدل دوران مبیعاتها  500إذا كان عدد العاملین بها هو  :كبیرةمؤسسات  

 .   وهذا التصنیف ساري منذ تطبیق الیورو. یورو فأكثر

  :سب هذا المعهد في الجدول التاليحویمكن توضیح تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  

  

  

                                                           

.12إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المكتبة األكادیمیة للنشر، مصر، ص ): 2009(طارق عبد الباري وآخرون، .  1  
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  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة) IFM( تعریف معهد :6.1 الجدول رقم

  معدل دوران المبیعات  عدد العاملین  حجم المؤسسة

  .حتى أقل من ملیون یورو  9حتى   صغیرة

  .ملیون یورو 50ملیون حتى أقل من   499 - 10  متوسطة

  .فأكثرملیون یورو  50  فأكثر 500  كبیرة

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر       

  .12ص  املكتبة األكادميية للنشر، مصر، إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ):2009( طارق عبد الباري وآخرون، -                      

   (USSBA)لجنة التنمیة االقتصادیة األمریكیة . 2

طة على أنها المؤسسات التي تعتمد على مجموعة من المعاییر المؤسسات الصغیرة والمتوسعرفت 

  : 1الوظیفیة مثل

 .استقالل اإلدارة 

 .المدیر هو مالك المؤسسة 

 .رأس المال المطلوب یتم الحصول علیه من شخص أو عدد محدد من األشخاص 

   .نشاط المؤسسات محلي 

عریف المؤسسات معاییر كأساس لتبعض ال) USSBA(وقد تبنت إدارة المشروعات الصغیرة األمریكیة 

  : 2الصغیرة والمتوسطة، ومن هذه المعاییر

 .عامال 250مال یجب أن ال یزید عن عدد الع 

 .ثالثة ملیون دوالر) 3( یزید عنإجمالي األموال المستثمرة یجب أن ال 

  .  سطة من السوق یجب أن یكون محدودانصیب المؤسسات الصغیرة والمتو  

  

  

  

                                                           
  .86الریادة وٕادارة المشروعات الصغیرة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، مصر، ص ): 2007(مروة أحمد، نسیم برهم، . 1
  .05إدارة المشروعات الصناعیة الصغیرة، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، القاهرة، مصر، ص ): 1993(سمیر عالم، . 2
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  لمتحدة للتنمیة الصناعیة منظمة األمم ا. 3

هذه المنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها كافة تعرف  

الوحدات اإلنتاجیة صغیرة الحجم التي تضم الصناعات الریفیة والحرفیة والیدویة التي یدیرها مالك واحد 

  .1عامال  50 - 10یها ما بین ویتراوح عدد العاملین ف بكامل المسؤولیة، یتكفل

   البنك الدولي. 4

   :2 یمیز البنك الدولي في تعریفه للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین ثالثة أنواع هي

 100.000ولها أقل من وٕاجمالي أص ،موظفین 10التي یكون فیها أقل من هي  :المؤسسة المصغرة -أ

  .دوالر أمریكي 100.000ى وكذلك حجم المبیعات السنویة ال یتعد ،دوالر أمریكي

وكل من إجمالي أصولها وحجم المبیعات  ،موظفا 50هي التي تضم أقل من  :المؤسسة الصغیرة - ب

  .ثالثة مالیین دوالر أمریكي) 3(السنویة ال یتعدى 

موظف، أما كل من أصولها وحجم مبیعاتها  300عدد موظفیها أقل من : المؤسسة المتوسطة -جـ

  .ملیون دوالر أمریكي  15السنویة ال یفوق 

   )EEC(معتمد للسوق األوروبیة المشتركة التعریف ال. 5

ویعتبر هذا التعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها كل مؤسسة تمارس نشاطا 

عامل، بینما تتبنى ألمانیا وهي إحدى دول السوق األوروبیة  100اقتصادیا ویقل عدد العاملین بها عن 

ا آخر للمؤسسات الصغیرة، حیث تعتبرها كل مؤسسة تمارس نشاطا اقتصادیا ویقل عدد المشتركة تعریف

  3.عامل 200العمال فیها عن 

  

                                                           
  .4تنمیة المشاریع الصغیرة، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، ص ): 2002(حسان خضر، . 1
العدد ( ، مجلة الجامعة المغاربیة-حالة الجزائر  –اآلثار التنمویة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 2010(غیاط شریف، بوقموم محمد،  .2

  .    3، طرابلس، لیبیا، ص )العاشر
تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة اإلسالمیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى الملتقى ): 2011(سلیمان ناصر، عواطف محسن، . 3

  .    4، ص 2011فیفري  24-23، غردایة، الجزائر، االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات المستقبل: الدولي األول حول
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  أهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأهم الخصائص الممیزة لها .2.1

تحتل مكانة متقدمة واهتمام بالغ ضمن سیاسات أصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ال شك في أن

را للدور المتنامي الذي ما فتئت تلعبه في دفع ودعم اقتصادیات هذه الدول، ظنوذلك راتیجیات الدول، واست

وهو ما جعل العدید من الدول تتجه نحو وضع العدید من السیاسات واللوائح  سواء كانت متقدمة أو نامیة،

بمجموعة من  تتمتعالتي . تالتنظیمیة والقوانین وتوفیر البیئة المناسبة لنمو هذا النوع من المؤسسا

والتي تجعلها أكثر مالئمة للحالة االقتصادیة لبعض  التي تمیزها عن باقي المؤسساتوالمزایا الخصائص 

الدول ولطبیعة النشاط االقتصادي ذو العالقات التشابكیة في قطاعات معینة داخل الدولة نفسها، إال أن 

تحد من تطورها لوجود عدة عوامل تتسبب في فشلها نظرا هذه المؤسسات تواجه العدید من العقبات التي 

لطبیعة وممیزات هذه المؤسسات، غیر أن فرص نجاح واستمراریة هذا النوع من المؤسسات مرتبط بمدى 

  .   االهتمام بها وتوفیر بیئة مناسبة تنشط فیها

  إنشاءهادوافع و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهداف  .1.2.1

وتنبع هذه  ،االهتمام بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المستوى القومي ىمحفزة علتتعدد الدوافع ال

  .یةالدوافع أساسا من األدوار التي تحدثها هذه المؤسسات في العدید من مجاالت التنم

یأتي االهتمام بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نتیجة ظهور العدید من المشكالت التي لم تستطع  إذ

الحكومات  إیمان إلى إضافة، وهذا حلول لها أو التغلب علیها إیجادكبرى التعامل معها أو المؤسسات ال

واألفراد في الوقت الراهن بأهمیة األدوار التي تقوم بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مختلف 

  :1صر ما یليوالتي یأتي في مقدمتها على سبیل المثال ال الح ،مجاالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

                                                           
دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بین الشباب في ): 2005(أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم، عبد العزیز جمیل مخیم، . 1

  ).32،33(الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، ص ص 
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طالة التي تعاني ، والتخفیف من حدة مشكلة البر وفرة واستمراریة لتشغیل الشبابخلق فرص عمل أكث - 1

مل بالمؤسسات ما قورنت بتكلفة خلق فرص الع إذاوذلك بتكلفة منخفضة نسبیا  ،منها معظم الدول

 .ات الدول المختلفة في هذا المجالعلى میزانی العبء، ومن ثم تخفیف الكبرى

، حیث تشیر نتائج الدراسات الصناعیة التنمیةقواعد  وٕارساءواالبتكارات  واإلبداعاتتنمیة المواهب  - 2

أن عدد االبتكارات واالختراعات التي تحققت عن طریق المؤسسات  إلىالمتخصصة في هذا المجال 

االبتكارات الصغیرة والمتوسطة تزید عن ضعف مثیالتها التي حققتها المؤسسات الكبرى كما أن هذه 

 .خالل فترات زمنیة أقل األسواقتطرح على نطاق تجاري في 

الجمعیات والهیئات و  األفرادمن  األموال، من خالل تعبئة رؤوس ررتقاء بمستوى االدخار واالستثمااال - 3

الذي یعني استقطاب موارد مالیة كانت  األمر، وغیرها من مصادر التمویل الذاتي، ةغیر الحكومی

 .ستهالك الفردي غیر المنتجاال إلىستوجه 

الصغیرة  ، وبذلك تحقق المؤسساتالنواتج العرضیة للصناعات الكبرىاالعتماد على الموارد المحلیة و  - 4

د قابلة فهي تقلل من االستیراد من ناحیة وتسهم في الحد من هدر موار  ،والمتوسطة فائدة مزدوجة

 .       لالستغالل من ناحیة أخرى

، حیث تتسم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمرونة في رافي لعملیة التنمیةالتوازن الجغتحقیق  - 5

 جدیدة إنتاجیةالذي یساهم في خلق مجتمعات  مراأل، األقالیمو وطن والتنقل بین مختلف المناطق أالت

 .المدن إلى، والحد من الهجرة التوزیع السكاني وٕاعادة، في المناطق النائیة والریفیة

، حیث تقوم بعض المؤسسات مع الصناعات الكبرى یق التكامل االقتصادياهمة في تحقالمس - 6

أي تعتبر (للمؤسسات الكبرى  اإلنتاجبعض االحتیاجات ومستلزمات  بإنتاجالصغیرة والمتوسطة 

 .)اعات مغذیةصن

وتؤكد التجارب الدولیة نجاح هذا المنهج في . ادة حجم وقیمة الصادرات الصناعیةالمساهمة في زی - 7

 .على میزان مدفوعاتها إیجاباتجارتها الخارجیة والتأثیر تعزیز 
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 غیرة والمتوسطة توجد عوامل شخصیةالمؤسسات الص إنشاء إلىهذه الفرص التي تدفع  إلى باإلضافة   

ترتكز هذه الدافعیة على مجموعة من الدوافع واألهداف . إنشاءهاأخرى تزید من دافعیة األشخاص نحو 

  :1اب المؤسسة باتجاه اتخاذ هذا القرار ومن بین هذه الدوافع الشخصیة نجد الشخصیة التي تحرك أصح

إبراز  إلىیسعى أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل مشروعاتهم  :تحقیق الذات -1

 نأ حیث .استمرار المؤسسة ونجاحها وتوسعهالى تعریف اآلخرین بها من خالل إ طاقاتهم وقدراتهم و 

، وفي مثل هذا الحالة لیس العائد ساسي یعتمد على هذا الدافع القويوبشكل أاستمرار المؤسسة 

هو شخص ناجح وطموح یرغب في  وٕانماالمؤسسة ونجاحها  االقتصادي الذي یقف مباشرة وراء استمرار

 الرغم من المخاطر التي على أنه الشخص الذي یجید تنفیذ مثل هذه المشروعات على إلیهأن یشار 

  .ة في تحقیق الذات الدافع الرئیسيا ال یمنع من وجود نفع مادي ولكن الرغب، وهذیواجهها

في المحافظة ) صحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأ(ثیر من األفراد هنا سعى ك األخرىومن األمور 

لتجنیب  مبذل قصارى جهدهو  ،الل المحافظة على تلك المؤسساتعلى اسم ووضع أسرهم ومكانتها من خ

  .أكملهاألنه یرى أن فشل المؤسسة هو فشل لألسرة بالتوقف ة احتماالت المؤسسة أی

الرغبة في أن یكون الشخص مستقال في العمل وأن یكون الشخص رئیسا ولیس : االستقاللیة -2

مرؤوسا، وأن یكون الشخص رئیسا لنفسه، وأن یتحرر من القیود واللوائح التي تفرض على سلوكه من 

 األشخاص، فهذا دافع كبیر لدى الكثیر من ت الكبیرة أو الصغیرة والمتوسطةاخالل العمل في المؤسس

شخص  إلى، یتحول من شخص متلقي لألوامر والقرارات ة بهمومتوسطة خاص مؤسسات صغیرة إلنشاء

 .الخ...یخطط وقته وفق مصالحه ستقاللیة یبرمج و المصدر لها، یتمتع با

من األفراد في أن یمتلكوا مؤسسات صغیرة ومتوسطة ناجحة من الدوافع القویة لدى كثیر  :األرباح -3

مصاف الطبقة  إلىتعظیم أرباحهم وبالتالي یتحولون من مصاف الطبقة العادیة في المجتمع  إلىتهدف 

                                                           
صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ص ص  إدارة األعمال التجاریة الصغیرة، الطبعة األولى، دار): 2009(توفیق عبد الرحیم یوسف، . 1

)56،57.(  
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البدء في  إلىمثل هذا الدافع القوي یقود كثیر من األفراد  إنالغنیة في المجتمع فهذا حلم یراود الجمیع، 

 جل تحقیق أحالمهم الجمیلةأتدریجیا من  امتوسطة ثم یأخذون في تطویره أورة مؤسسة صغی إنشاء

. القلیل من رغباته وحاجاته إالالراتب المتدني الذي ال یحقق له التخلص من مشاكل محدودیة الدخل و و 

وراثة  تماعیة كاستمرار مشروع األسرة أوكما یمكن إضافة بعض العوامل والتي ترجع أساسا ألسباب اج

ئة رجال األعمال وأصحاب ، أو الرغبة في االنتماء لفئة معینة كفؤسسة أو لتحسین الوضع االجتماعيم

  .المؤسسات

  :غیرة والمتوسطة في الجدول التاليویمكن تلخیص أهم الدوافع المحفزة على إنشاء المؤسسات الص     

  ؤسسات الصغیرة والمتوسطةالم إنشاءیجابیة المحفزة على الدوافع السلبیة واإل: 7.1 الجدول رقم

  ـةـع ایجابیـدوافـ  ــةـع سلبیـدوافـ

 سوء الظروف المرتبطة بالعمل في المجال الوظیفي 

 المعاناة من البطالة 

 عدم الرغبة في العمل في وظیفة حكومیة أو خاصة 

  التغلب على الظروف المحیطة 

 توافر رأس المال 

 وجود فكرة مشروع 

 الرغبة في االستقاللیة 

 في تحقیق عائد مادي مرتفعالرغبة  

 حب المغامرة 

 تشجیع األهل 

 التشجیع من جانب أجهزة الدولة 

  تحقیق الذات 

     .31 سبق ذكره ، ص املصدرهالة حممد لبيب عنبة ، :  المصدر 

تختلف حسب نوع أو نمط كل  أهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطةومن كل ما سبق نجد أن 

ل هدف المؤسسات التي تتطلع أكثر لتحقیق الذات وممارسة الهوایة إذ مؤسسة فقد ال یكون جني األموا

نجد أن بعض مالك هذا النوع من المؤسسات یطمحون إلى تحقیق أهداف شخصیة أو إشباع اهتمامات 

خاصة واألموال التي یمكن جنیها من تلك المؤسسات قد ال تكون أساسیا للدعم المالي، كما قد یكون 

، إال أنه أحیانا یكون هدف قیق دخل معقول لصاحب هذه المؤسسةیة هو تحهدف المؤسسات الفرد
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یختلف تماما عن األهداف المذكورة كأن تهدف إلى التوسع المستمر 

   .1وتحقیق دخل متمیز لهذه المؤسسات التي تتمیز بالطموح والریادة 

  :2لصغیرة والمتوسطة كما یليویمكن سرد أهم أهداف إنشاء المؤسسات ا     

استحداث فرص عمل جدیدة سواء بصورة مباشرة وهذا بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غیر   - 1

ومن خالل االستحداث لفرص العمل یمكن أن یحقق  ،مباشرة عن طریق استخدامهم ألشخاص آخرین

 .لمطالب االجتماعیة في مجال الشغلاالستجابة السریعة ل

أو بفعل  ،دماج المسرحین من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض المؤسسات العمومیةإعادة إ -2

انیة تعویض بعض وهو ما یدعم إمك، ا جراء إعادة الهیكلة أو الخوصصةتقلیص حجم العمالة فیه

 .   األنشطة المفقودة

الكبرى من أجل استعادة كل حلقات اإلنتاج غیر المربحة وغیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات  -3

 . تركیز طاقاتها على النشاط األصليإعادة 

یمكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تربطها بباقي  -4

 .ي تشترك في استخدام ذات المدخالتوالت ،المؤسسات المحیطة والمتفاعلة معها

ولكنها ال تملك القدرة المالیة  ،الستثماریة الجیدةتمكین فئات عدیدة من المجتمع تمتلك األفكار ا -5

 .ل هذه األفكار إلى مشاریع واقعیةواإلداریة على تحوی

، كما تشكل مصدرا إضافیا لتنمیة العائد ل بالنسبة لمستحدثیها ومستخدمیهمتشكل إحدى مصادر الدخ -6

ى وسائل اإلدماج للقطاع غیر المالي للدولة من خالل االقتطاعات والضرائب المختلفة، كما تشكل إحد

          .المنظم والعائلي

                                                           
، مؤسسة الجوهري للتجلید الفني، مصر، "طریقك لتحقیق الثروة والنجاح "أفكار جدیدة لمشروعك الصغیر ): 2009(أشرف محمد إبراهیم عوض، . 1

  ).21،22(ص ص 
المؤسسات الصغیرة : الوطني األول حولالملتقى رقة بحثیة مقدمة إلى المؤسسة المصغرة ودورها في التنمیة، و ): 2002(محمد الهادي مباركي، . 2

  ).86،87(، ص ص 2002أفریل  9-8، جامعة األغواط، الجزائر، یومي والمتوسطة ودورها في التنمیة
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  :  1إضافة إلى ذلك نجد أیضا األهداف التالیة

ة أو خدمیة لم تكن موجودة ترقیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة عن طریق استحداث أنشطة اقتصادی 

 .ت التقلیدیة مثالكالصناعا، وكذا إحیاء أنشطة اقتصادیة تم التخلي عنها ألي سبب كان من قبل

المحافظة على التوازن بین المناطق على المستوى الوطني خاصة بین الریف والمدینة وهو ما یساهم  

 .نمیة متوازنة على المستوى الوطنيویعمل على تحقیق ت ،في تقلیص ظاهرة النزوح أو الهجرة الریفیة

  صائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطةخ .2.2.1

ت الصغیرة والمتوسطة الدعامة والركیزة األساسیة لكثیر من اقتصادیات البلدان النامیة تعتبر المؤسسا     

، ومواجهة حاالت الكساد الناجمة عن نقص الطلب حد سواء وأداة للبناء االقتصادي والمتقدمة على

یجعل  السوقي بدرجة تفوق المؤسسات الكبیرة التي تبقى مثقلة بعبء النفقات الثابتة المرتفعة وهو ما

ن هذا إوبالتالي ف ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر كفاءة في األسواق التي تتمیز بالتقلب المستمر

تمیزها عن باقي الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة استمدته من الخصائص التي 

   :النقاط التالیة ذه الخصائص فيأهم ه زتجعلها قادرة على منافستها ویمكن إیجاالتي ، و المؤسسات الكبیرة

  یجابیةالخصائص اإل. أوال

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالعدید من الخصائص والممیزات التي تجعلها أكثر مالئمة 

للحالة االقتصادیة لبعض الدول ولطبیعة النشاط االقتصادي ذو العالقات التشابكیة في قطاعات معینة 

  :هذه الخصائص كالتالي إجمالن ویمك. داخل الدولة نفسها

ت منخفض قیاسا حجم رأس المال المستثمر في هذه المؤسسا إن :الضآلة النسبیة لرأس المال -1

لذین یمتلكون مدخرات مالیة ، مما یسهل عملیة التمویل خصوصا على المستثمرین ابالمؤسسات الكبیرة

المشاركة مع اآلخرین  إلىراتهم دون اللجوء أو متوسطة ویرغبون في اإلشراف المباشر على استثما قلیلة

                                                           
الملتقى حثیة مقدمة إلى أسالیب تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال الصناعات التقلیدیة والحرفیة، ورقة ب): 2002(محمد زیدان، . 1

  .26، ص 2002أفریل  9-8، جامعة األغواط، الجزائر، یومي الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة
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 أو مالك وهذا یعني أن محدودیة التمویل مالزمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمحدودیة قدرات صاحب

  .1المؤسسة 

هذه الخاصیة تجعل العدید : في التعامل مع المواقف المختلفة الحریة المتاحة للمؤسسین واإلدارة -2

العمل  اد والمجموعات تفضل إقامة مؤسسات صغیرة ومتوسطة خاصة بهم بدال منمن المستثمرین واألفر 

 ، إن هذه الحریة نجدها متجسدة بالعدید من المزایا مثل اختیار أسلوب اإلدارةكموظفین وأجراء لدى الغیر

متحققة ئد واألرباح الالطریقة المالئمة وكذلك میزة االستفادة من العا ومنهجها، حیث إمكانیة العمل وفق

المالكین ومن األمر الذي یتطلب بذل الجهود والعمل بأقصى الطاقات واإلمكانیات من قبل  ،من المؤسسة

، ویالحظ أیضا أن أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یرتبطون بعالقات یرتبط بهم من أفراد

إلى إشباع حاجات  من جانب وكذلك الزبائن من جانب آخر وكذا یؤدي مشخصیة ممیزة مع العاملین معه

وفي إطار نظرة تحلیلیة متفحصة نجد أن العوائد . همة ویعطي مزید من الرضا والقبولإنسانیة ونفسیة م

فق ن هذه العوائد تمثل حصیلة تواإدة قیاسا لرأس المال المستثمر، فالمالیة والتي تكون في العادة كبیرة وجی

یجابیة للمؤسسات الصغیرة إالعالیة تمثل خاصیة إن هذه العوائد . جهود واستغالل إمكانات متمیزة

   .2والمتوسطة قیاسا بالمؤسسات الكبیرة

فالمؤسسات الصغیرة قلة التدرج الوظیفي وذلك بسبب محدودیة العاملین فیها، : قلة التدرج الوظیفي -3

العاملین ومالك  والمتوسطة تتمیز بهیكلها التنظیمي البسیط وغیر المعقد إضافة إلى التواصل المستمر بین

 .3مما یساعد في صنع واتخاذ القرار بسرعة وسهولةالمؤسسة 

عادة ما تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ببساطة هیكلها التنظیمي : المرونة وسرعة االستجابة -4

األحسن واألفضل تجري بطریقة وعدم وجود آلیات بیروقراطیة رسمیة جامدة تجعل عملیة التغییر نحو 

                                                           
  .8مناور فریح حداد، المصدر سبق ذكره، ص . 1
الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع،  والصغیرة، إدارة وٕاستراتیجیة منظمات األعمال المتوسطة): 2009(طاهر محسن منصور الغالبي، . 2

  .28األردن، ص 
  .26محمد زیدان، أسالیب تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال الصناعات التقلیدیة والحرفیة، المصدر سبق ذكره، ص . 3
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حداث كذلك تمكن هذه الخصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التكیف السریع والمرن لأل ،أسرع

ر واالبتكار بنسبة أكب اإلبداع، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمتلك عنصر والمفاجئات في بیئة التنافس

النوعیة للمنتج والریادة واالهتمام ب واإلبداعوأن خصائص المرونة . من المؤسسات والمنظمات الكبیرة

عمل المؤسسات  میزات تنافسیة واضحة ومحسوسة من قبل الزبائن اتجاه طبیعة إیجادوغیرها تساهم في 

 .الصغیرة والمتوسطة

، وأن هذه األفضلیة والمتوسطة هي أفضل من المنافسین المیزة التنافسیة تعني أن المؤسسة الصغیرة إن

تمام والتركیز على العدید من العوامل یقع في مقدمتها التركیز تأتي والمیزات تبنى وتتواجد من خالل االه

أهمیة وجود  وتعي ،باعتبارها مالكة للمؤسسة في أغلب األحیان اإلدارةعلى أهداف محددة من قبل 

، وأن القرب من فیه، وكذلك الفهم الواعي لطبیعة السوق وحاجات الزبائن أولویات صحیحة للعمل

ت الصغیرة والمتوسطة أقدر على تلبیة متطلبات هؤالء المستهلكین مما یزید المستهلكین یجعل المؤسسا

  .دمات المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمن والئهم لمنتجات وخ

في ضرورة حتمیة تتجسد بشكل واضح  )محوریة(ة أو قدرات جوهری هكذا یصبح أمر وجود قابلیات ممیزة

  .المؤسسات صغیرة ومتوسطة الحجم

ومطلوبة في  ةیحقیقتمثل حقیقة اختالف وتركیز هذه المؤسسات على جوانب قوة  ت الممیزةهذه القابلیا إن

المنافسة لغرض النجاح المستمر والدائم، فالقابلیة الممیزة هي نقاط قوة معینة تمتلكها المؤسسة وقد ال 

ه القابلیة عدد محدود من المؤسسات األخرى، ویكون من المفضل انفراد المؤسسة بهذ إالیحصل علیها 

المؤسسة تستطیع ترجمة هذه القابلیات الممیزة بصیغ  فإدارة، فسةالممیزة دون غیرها من المؤسسات المنا

عملیة في مختلف جوانب عملها وأنشطتها بحیث تستطیع من خالل ذلك تقدیم شيء ممیز خاص 

  .1للزبائن

                                                           

.27رة، المصدر سبق ذكره، ص طاهر محسن منصور الغالبي، إدارة واستراتیجیات منظمات األعمال المتوسطة والصغی.  1  
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  من المزایا الهامة التي تتمتع بها: لشخصي في التعاملالمنهج ا -5

هي العالقات الشخصیة القویة التي تربط  ،والتي تجعلها تتفوق على نظیراتها من المؤسسات الكبیرة

شخصیة والتي تقوم على اعتبارات  صاحب العمل بالعاملین نظرا لقلة العاملین وأسلوب وطریقة اختیارهم

، وصغر عدد العاملین بین العاملین وصاحب العمل أسریة ، وأحیانا تكون درجة قرابةإلى درجة كبیرة

  .وتوجیههم من خالل اتصاالت مباشرةیساعد اإلشراف المباشر علیهم من صاحب المؤسسة 

، عالقة غیر رسمیة ال تقیدها قواعد الروتین بین العاملین في المؤسسة ومالكهاوغالبا ما تكون العالقات 

فوریة وتتالءم وطبیعة فهذا یجعل التصرفات سریعة والقرارات . ئح المعروفة في المؤسسات الكبیرةواللوا

 .  1الموقف مما ینعكس ایجابیا على الكفاءة والفعالیةالمشكلة أو 

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : لمتوسطة باعتبارها مشتلة للمهارةالمؤسسات الصغیرة وا -6

د المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في خدمة أسواق مشتال أو مدرسة للمهارة ومعمال لصناعات جدیدة تساع

 2.محدودة أو متخصصة ال تنجذب إلیها المؤسسات الكبیرة

، عدا المتوسطة في منطقة جغرافیة واحدةتكون أغلب العملیات في المؤسسات الصغیرة و : المحلیة -7

، إذ نجد أن توسطةصائص المؤسسات الصغیرة والم، لذا یعتبر الموقع خاصیة من خسویقیةالعملیات الت

هذا وتستطیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . یكون مركز عملیاتها في موقع محليهذه المؤسسات 

إلمكانیات ، مما یساعد على استغالل الموارد واالیم المختلفة داخل البلد الواحداالنتشار جغرافیا في األق

عات ، وقربها من التجممة من حیث الموقعتوافر شروط صار  ، حیث أنها ال تحتاج في الغالب إلىالمتاحة

، وتوزیعها على معظم المناطق یعطي لها المرونة من حیث إقامتهاوهذا . السكانیة وخاصة الریفیة منها

 . ج إلى بنیة أساسیة كبیرةبعكس المؤسسات الكبیرة التي تحتا

                                                           
  .27توفیق عبد الرحیم یوسف ، المصدر سبق ذكره، ص . 1

.95اقتصادیات األعمال واالستثمار الدولي، مكتبة اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة، مصر، ص ): 2001(عبد السالم أبو قحف، .  2  
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لألفكار الجدیدة یسي إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي المصدر الرئ: التجدید واإلبداع -8

غلبهم یعملون في مؤسسات صغیرة أ، فكثیر من براءات االختراع تعود إلى األفراد و واالختراعات

كما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي یدیرها أصحابها تتعرض إلى التجدید والتحدیث  .ومتوسطة

ار جدیدة تؤثر على أرباحهم أكثر من المؤسسات العامة ألن العاملین الذین یعملون على ابتكار أفك

 . ك حوافز تدفعهم بشكل مباشر للعملویجدون بذل

فالمؤسسات الكبیرة تركز على إنتاج السلع التي لها طلب مستمر ویمكن التنبؤ به، وتترك للمؤسسات 

  .الصغیرة والمتوسطة السلع التي ینطوي إنتاجها على مجازفة أكبر ویستغرق بیعها وقتا أطول

ي حاالت كثیرة یتعرضون لإلفالس قبل أن یحققوا النجاح وأصحاب المؤسسات الصغیرة والمغامرون ف

والمتوسطة یغامرون دائما بفكرة جدیدة ألنهم في أحیان كثیرة ال یملكون طلب على سلعة أو خدمة مثبتة 

سوق الطلب، وال تقدم لهم المؤسسات الكبیرة أي اهتمام أو دعم إال إذا ثبت جدوى نشاطهم وتطویرهم 

    .  1أكیدة للسلع الجدیدة

أدى انخفاض نسبة رأس المال إلى العمل في المؤسسات : انخفاض نسبة رأس المال إلى العمل -9

، الشيء الذي روعات الحرفیة، ال سیما في المشإلى جعلها مؤسسات كثیفة العمالة الصغیرة والمتوسطة

، على الرغم من أن ذلك دول، هذا جانب إیجابيمشكل البطالة في العدید من الرشحها لتكون حال ناجعا ل

عمل إلى ، كما أدى هذا االنخفاض أي في نسبة رأس المال إلى البرامج واسعة لتدریب الید العاملةیتطلب 

  .2، مما جنب هذه المؤسسات مصاریف إضافیة تتمثل في مصاریف الصیانةاستعمال أقل للتكنولوجیا

، حیث یقوم مالك سطة بالمركزیة في مباشرة أعمالهایرة والمتو تتسم المؤسسات الصغ :المركزیة -10

المؤسسة بنفسه أو بمعاونة عدد محدود من المساعدین بتأدیة النشاطات المختلفة في المؤسسة حیث 

اتها إال استقاللیة اإلدارة في اتخاذ قرار  وهو ما یعني، غالب الهیكل البسیطتستخدم تلك المؤسسات في ال

                                                           

.29توفیق عبد الرحیم یوسف، المصدر سبق ذكره، ص .  1  
 ،)5العدد ( مجلة العلوم اإلنسانیةالمؤسسات المصغرة، الصغیرة والمتوسطة ومشاكل تمویلها دراسة حالة والیة سطیف، ): 2003(، جبار محفوظ. 2

  .215جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ص 
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، ومن العوامل المفسرة إلتباع هم الذین یقومون بإدارة المؤسسة ن المالكینألحوال فإأنه وفي معظم ا

    .1والملكیة الجمع بین اإلدارةمركزیة عند ممارستها ألنشطتها هو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لل

غیرة من الحقائق التي ال یمكن إغفالها أن المؤسسات الص: المحافظة على استمراریة المنافسة -11

، وٕاذا أخذنا المنافسة من جانب المفهوم الحدیث والذي مجاالت كثیرة والمتوسطة تتنافس فیما بینها في

  .لسریع للنظم االقتصادیة المعاصرةیتماشى مع التطور ا

المنافسة الحرة یتجسد فیها النظام إذ أن . لفعالة في تحقیق أهداف تلك النظمفالمنافسة الحرة هي األداة ا

مستوى االقتصادي واالجتماعي أیضا دي القادر على تحقیق الكثیر من النتائج االیجابیة على الاالقتصا

والتي أصبحت دعوة الكثیر من االقتصادیین لنظام اقتصادي فعال قادر على الوقوف أمام قوى االحتكار 

ار هو تشجیع قرار ، فاألسلوب الفعال للوقوف أمام قوى االحتكتبر أمرا مرفوضا في أغلب األحیانالذي یع

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي یهدف إلى محاربة االحتكار وكذلك من خالل تشجیع إقامة األسواق 

سطة والفرص للتعبیر عن المبادرات الحرة المتكاملة والحریة في إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتو 

مؤكد أن العمل على اتخاذ مثل هذا ، من المان القرارات والتقدیرات الفردیةالشخصیة ونموها ویمكن ض

اهیة التي هي مطلب أفراد القرار من خالل دعم من الجهات الحكومیة وغیرها یؤدي إلى زیادة األمن والرف

 .2، ویمكن تحقیق ذلك من خالل تنمیة قدرات وٕامكانیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمجتمع

ت الصغیرة والمتوسطة على التخصص الناجح في تعتمد المؤسسا :االعتماد على التخصص الناجح -12

، كما تعتمد على ..مواد البناء، األسمدة مثل المنتجین المتخصصین في إنتاج ،العمل الذي تقوم به

التخصص في المستهلك حیث عادة ما تبحث لها عن سوق مستهدف معین تستطیع أن تتمیز في خدمته 

  .3لتالي اكتساب میزة تنافسیةوهو ما یساعدها في كسب حصة سوقیة معینة وبا

                                                           
  .67فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد العلي، المصدر سبق ذكره، ص . 1

.28صدر سبق ذكره، ص توفیق عبد الرحیم یوسف، الم.   2  

.69فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد العلي، المصدر سبق ذكره، ص .  3  
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تحقیق بعض المزایا الناجمة  یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة :التكامل مع المؤسسات الكبرى -13

عن فصل الوظائف أو مراحل العملیة اإلنتاجیة بالنسبة للمؤسسات ذات الوفرة الكبیرة من خالل 

یتضح ذلك جلیا من خالل التخصص التخصص في بعض منها، والعمل على نطاق اقتصادي مناسب، و 

في بعض منها، والعمل على نطاق اقتصادي مناسب، وذلك من خالل مساهمتها في منح المؤسسات 

الكبرى میزة تنافسیة عالیة ناجمة عن التكامل اإلنتاجي الرأسي واألفقي القائم على أساس التعاون المستمر 

سطة أو الكبیرة أن تقوم لوحدها بكافة العملیات والمتبادل، حیث ال یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتو 

   .       1اإلنتاجیة بل البد من إدراك أن منتجات أي مؤسسة یمكن استخدامها كمدخالت إنتاجیة لمؤسسة كبیرة

  الخصائص السلبیة . ثانیا

كها، إال أن التي تتمتع بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والفرص التي توفرها لمالعلى الرغم من المزایا 

هناك إحصائیات تشیر إلى حقیقة هامة وهي ارتفاع معدل فشل هذه المؤسسات خاصة في السنوات 

األولى من عمرها، األمر الذي یجعل الشخص الذي یخطط للبدء بإنشاء هذا النوع من المؤسسات األخذ 

  :ا فیما یليبعین االعتبار سلبیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي یمكن اإلشارة إلیه

عادة ما یتمیز أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذین یشرفون : الخبرات الذاتیة ىاالعتماد عل -1

أما المؤسسات الكبیرة فهي تعتمد  ،بقلة الخبرة وهو ما یتسبب غالبا في فشل هذه المؤسسات إدارتهاعلى 

، وهذا ما التنسیق المستمرودها جو من على خبرات متعددة یتم تعیینها في مجاالت العمل المختلفة یس

تفتقده المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث أنه یصعب على صاحب المؤسسة القیام بكافة الوظائف 

   .2المتعددة للمؤسسة وأن یلم بالخبرات المتعلقة بكافة نشاطات ووظائف المؤسسة

غر حجم هذا النوع من المؤسسات السبب في ذلك یعود إلى ص :لقدرة المحدودة على تحمل الخسائرا -2

نه یصعب علیها تحملها إف ،خسارة إلى المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة تعرضتوبالتالي إذا حدث وأن 

                                                           
–" واقع وآفاق"تقییم تجربة االقتصاد الموجه واإلصالحات االقتصادیة ودور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة ): 2004(السعید،  بریبش. 1

  . 83نشورة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة عنابة، الجزائر، ص ، دكتوراه غیر م- حالة الجزائر

.68توفیق عبد الرحیم یوسف، المصدر سبق ذكره، ص .   2  
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توقیف مؤقت للمؤسسة وٕاعادة  إلىفهذه الخسارة قد تؤدي  ،الصغر حجمها وصغر حجم إنتاجها ونشاطه

سارة حد معین قد یؤدي إلى إنهاء كامل وظروف التشغیل وٕاذا تجاوز مبلغ الختها النظر في كفاء

ا أن المؤسسات ، كممحدودة بالنسبة للمؤسسات الكبیرةبینما قد تكون هذه المبالغ بسیطة و  ،للمؤسسة

تالي لیس بإمكانها وبسبب صغر حجمها فهي غیر قادرة على تنویع منتجاتها وبال الصغیرة والمتوسطة

عاملها مع المؤسسات المالیة وهو ما یصعب الحصول كما أن صغر الحجم یحد من ت ،توزیع المخاطر

 .1على التمویل الكافي الذي یجعلها قادرة على تجاوز األزمات

لیست في المؤسسات الكبیرة و  العمالة المدربة والمؤهلة تفضل العمل: نقص العمالة المدربة والمؤهلة -3

 : 2الصغیرة ألسباب متعددة منها

األجور في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة متدنیة نسبیا إذا ما  فمستویات تتعلق بمستوى األجور 

 .قیست بمعدالت األجور في المؤسسات الكبیرة

 .فرص الترقیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جد محدودة 

 .مخاطر التوقف والفشل فیها مرتفعة 

 . عدد ساعات العمل المطلوبة یومیا أعلى من المؤسسات الكبیرة 

 .وامتیازات في المؤسسات الكبیرة أعلى من المؤسسات الصغیرةوجود مكافئات  

ولهذه األسباب وغیرها في بعض األحیان ال یبقى في سوق العمل إال أولئك األشخاص الذین یصعب 

، وهناك مشكلة أخرى تواجه ..علیهم االلتحاق بالمؤسسات الكبیرة مثل حدیثي التخرج، قلیلوا الخبرة

والمتوسطة وهي أن من یتم تعیینهم ینظرون إلى العمل على أنه مؤقت حتى أصحاب المؤسسات الصغیرة 

یتسنى لهم الحصول على فرصة عمل أفضل في مؤسسة كبیرة، بل إن بعضهم یقبل العمل حتى یكتسب 

    . الخبرة فقط وبعد ذلك إما أنه یسعى لاللتحاق في مؤسسة كبیرة أو لتكوین مؤسسة خاصة به

                                                           

.68المصدر نفسه ، ص .  1  
ى، كلیة الطبعة األول المشروعات الصغیرة الفرص والتحدیات، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث،): 2007(سید كاسب، جمال كمال الدین،  .2

  .14الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ص 
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إن البدء بإنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال یعني للمالك أنه یحقق إیرادا : الدخل غیر المؤكد -4

، وقد یكون یاة المؤسسة، وبشكل خاص في بدایة حتكالیف المؤسسة ومصاریفه الشخصیةكافیا یغطي 

  .1علیه أن یعتمد على مدخراته الشخصیة في حیاته الیومیة

سمات السلبیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو أنها أكثر من بین ال: معدالت الفشل والوفاة العالیة -5

حیاة  ، هذا التهدید قائم على مدىالغلق من المؤسسات الكبیرة بكثیرعرضة للفشل والموت أو التصفیة و 

 لیس كل الغلق هو نتیجة الفشل .أنه أعلى في سنوات التأسیس األولى، إال المؤسسة الصغیرة والمتوسطة

اإلبقاء على  فيصاحبها أ، إال أن النسبة األكبر منه هي نتیجة عدم رغبة خرىیحصل ألسباب أفقد 

    .2االمؤسسة بسبب الخسائر المالیة التي تعرضهم لها مما یضطرهم لتصفیته

تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من نقص في تمویل استثماراتها إذ نجد أنه في : نقص التمویل -6

وبالتالي  ،ؤسسات المالیة عن إقراض هذه المؤسسات الرتفاع درجة المخاطرةكثیر من الحاالت تعزف الم

، وارتفاع أسعار الفائدة ر لدیهممطالبة أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بضمانات كبیرة قد ال تتوف

تلك القروض  یعود الرتفاع درجة المخاطرة مما یجعل أصحاب هذه المؤسسات یترددون في قبول مثل

 .شروط المجحفةبتلك ال

ومن هنا یتم التمویل المطلوب من مصادر خاصة وعائلیة وفي أحیان كثیرة تبدأ المؤسسة وهي تعاني من 

نقص في حجم األموال المطلوبة فتكون بدایتها متعسرة من النواحي المالیة فتتسبب لها بمشاكل ونتائج 

تقدیر االحتیاجات المالیة مما ینتج سلبیة، باإلضافة إلى نقص الخبرة لدى أصحاب هذه المؤسسات في 

  .3عن مضاعفة المشاكل إلى درجة تصبح معها األمور معقدة بشكل كبیر

  

  

                                                           

.17الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ص  إدارة المشروعات الصغیرة،): 2002( ماجدة العطیة،.  1  
  .82سعاد نائف برنوطي، المصدر سبق ذكره، ص . 2

.71توفیق عبد الرحیم یوسف، المصدر سبق ذكره، ص .  3  
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  أسباب فشل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 3.2.1

 ألولىكغیرها من المؤسسات الكبیرة وخاصة في سنواتها ا رض المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتتع     

، وذلك بسبب تعرضها إلى محددات خاصة بالموارد وعدم توفر الخبرة إلى حاالت معینة من الفشل

وفیما یلي سوف یتم التطرق إلى بعض العوامل المؤدیة إلى  ،اإلداریة والنقص في مسألة االستقرار المالي

  :بعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فشل

  عدم أهلیة اإلدارة   -

حیث یكون صاحب المؤسسة هو بمواجهة مشكالت إداریة عادة ما تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

قق أقصى معدالت یح زمة إلدارة المؤسسة بشكل اقتصادي، وقد ال یمتلك هذا المدیر الكفاءة الالالمدیر

وعلیه یجب إیجاد سیاسات تدریبیة لتطویر القدرات والكفاءات اإلداریة التي تتولى . الربح بأقل تكلفة

على  ا، حیث بغیاب الوعي اإلداري قد یتم اتخاذ بعض القرارات بناءات وٕادارتهاشراف على هذه المؤسساإل

إلى ، وهذا یؤدي رسمیة وال على المعلومات الدقیقةالتقدیر الشخصي، وال یتم االعتماد على اإلحصاءات ال

فإدارة المؤسسة من قبل صاحبها هي إحدى . تدهور معدل اإلنتاج وانخفاضه، ثم إلى فشل المؤسسة

لمشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ألن صاحب المؤسسة عادة ما یحاول فرض ا

وال یرغب في منح الصالحیات إلى اآلخرین ویبقي جمیع الصالحیات  ته على اإلدارة واتخاذ القراراتسیطر 

 .1سبیةلنفسه في اتخاذ القرارات ویتحمل كافة المسؤولیات اإلداریة والمالیة والمحا

   النقص في الخبرة -

في المجال الذي الخبرة المتنامیة  إلىیحتاجون  إنمافمن البدیهي أن مدراء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

، وممارسة أنشطتهم االقتصادیة فیه حیث أن الحاجة قائمة وبشكل مستمر الكتساب ون الدخول فیهنو ی

، حیث أن هذه الخبرة تساهم في تفعیل القدرات المعرفة حول طبیعة األعمال إلى باإلضافةالخبرة العلمیة 

حلیل المتغیرات البیئیة وتوجیهها نحو خدمة المؤسسة وزیادة القدرة على استقراء السوق ودراسة وت

                                                           
  .102مروة أحمد، نسیم برهم، المصدر سبق ذكره، ص . 1
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ظیفها جزء من دعائم المؤسسة ونجاحاتها المستقبلیة خاصة في ظل تو  إرساء، كما تعمل على المختلفة

، حیث أن والفشل ن هذه الخبرة یمكن أن توضح الفرق بین النجاحإفللموارد المتاحة بشكل صحیح، وعلیه 

، بینما المتمیزةعلى تحسین األداء في مجاالت متعددة ویحقق النجاحات  إیجاباتزاید الخبرة سوف ینعكس 

تفشل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اجتذاب أصحاب الخبرة للعمل بها، ویرجع ذلك لمغاالة صاحب 

رته، ومن ثم فإن أصحاب هذه المؤسسات، وخاصة في مرحلة بدء المشروع یلجأون لتشغیل الخبرة في أج

وعادة ما یلجأون أصحاب هذه . عمالة نصف ماهرة مما یترتب علیه تدني مواصفات المنتج والخدمة

 .1المؤسسات لتعیین أقاربهم ومعارفهم في المؤسسة دون أن یكون لهم الخبرة الكافیة في العمل

   التخطیط االستراتیجي إلىقار االفت -

یجي العتقادهم بعدم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یهملون عملیة التخطیط االسترات أصحابالعدید من 

المؤسسات في ، ولكن الفشل في التخطیط یؤدي اعتیادیا لفشل هذه ن المؤسساتالنوع م ضرورتها لهذا

ال تتمكن المؤسسات من تحقیق القوة التنافسیة في السوق  ، إذ بدون الخطة اإلستراتیجیةالبقاء واالستمراریة

ومعرفة ما الذي  على تقدیر إمكانیات عملهد حیث أن وضع الخطة اإلستراتیجیة یساع والمحافظة علیها،

 .2تهدف وكیفیة جذبه والمحافظة علیهیرغب به المستهلك المس

  عدم السیطرة على النمو  -

یكون مخططا  أنأنه ینبغي  إال، حالة مرغوبة ألي نشاط في األعمالو یعتبر النمو مسألة طبیعیة وصحیة 

مویلیة ال تكون ومبرمجا ومسیطرا علیه، وأن هذه التوسعات وعملیات النمو ینبغي أن یتم تمویلها بصیغ ت

، ویفضل تمویلها من خالل األرباح المحتجزة أو من خالل المساهمة الخاصة عبئا على المؤسسة

ن معظم المؤسسات تعتمد على االقتراض وبأسالیب مدیونیة مختلفة لتمویل الجزء األكبر أ إالللمالكین، 

وأن هذه التوسعات إنما تتطلب إجراء العدید من التغیرات في الهیكل التنظیمي لیزید من . من استثماراتها

                                                           
  . 18سید كاسب، جمال كمال الدین، المصدر سبق ذكره، ص . 1

.19ماجدة العطیة، المصدر سبق ذكره، ص .  2 
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لیة، والرقابة على فاعلیة المؤسسة في العدید من المجاالت التطبیقیة والعملیة مثل إجراءات الرقابة الما

المخزون والرقابة على العملیات وكذلك تقسیمات الوظائف وتخصص الموارد البشریة وغیر ذلك، حیث أن 

زیادة حجم األعمال وتعقیداتها سوف یؤدي إلى زیادة المشاكل واالختناقات، وعلى المدراء تطویر مهاراتهم 

هم ومهامهم كما یمكن أن یكون مستوى األعمال وزیادة مستوى تعلیمهم ومعارفهم بكل ما یرتبط بنشاطات

مما یساهم في فشل هذه  ،كبیر وواسع بشكل یفوق القدرات المتاحة إلدارتها وخارج إمكانیة السیطرة علیها

  .1المؤسسات

  صعوبة اختیار الموقع  -

ن ، حیث یفضل أنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالحصول على موقع للعمل یعتبر مشكلة بال إن

یكون موقع العمل في مركز المدینة لقربها من البنوك واألسواق والمستهلكین وتوافر وسائل النقل 

مبالغ كبیرة جدا قد تتجاوز في بعض األحیان  إلىولكن الحصول على هذا الموقع قد یحتاج  ،واالتصاالت

تتمكن من حتى  حجم رأس مال المؤسسة نفسها ومع هذا تضطر هذه المؤسسات دفع هذه المبالغ

   .2الحصول على الموقع

  ضعف الرقابة المالیة  -

من أبرزها هو النقص في ، ولكن ى األنشطة المالیة مجاالت متعددةتتخذ حاالت الضعف في الرقابة عل

 تهلكین بدون ضوابط وحدود، وكذلك االئتمان غیر المرهون أو الموثق أي البیع اآلجل للمسرأس المال

 المؤسسة وضمان استمراریتها إنشاءتحدید المتطلبات المالیة الضروریة للبدء في  تمكن المالكین من فعدم

لمؤسسة كما سوف یساهم في خلق األزمات المالیة لهذه ا لنقدیة الداخلة،اوعدم قدرتهم على زیادة التدفقات 

ل هذا حیث یمث زبائن العتماد سیاسة البیع اآلجلللضغط المستمر من قبل ال أن تعرض هذه المؤسسات

                                                           
لشروق للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، دار ا ،"مدخل استراتیجي للمنافسة والتمیز"إدارة المشروعات الصغیرة ): 2006(فالح حسین الحسیني، . 1

  .33األردن، ص 
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على تحقیق الرقابة  واإلداریین، وهذا ما یفرض على المالكین فرصة تنافسیة مهمة بالنسبة لها األخیر

   .1لى المركز المالي السلیم للمؤسسة، لتفادي حاالت الفشل والمحافظة عالمبیعات اآلجلة بعنایة ودقة

  عوامل أخرى  -

الكوارث : ظروف غیر متوقعة مثال ذلك إلىن كما یرجع فشل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في األحیا

 .الخ...الطبیعیة، مشاكل البیئة 

عدم قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على توفیر المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب  إلى إضافة

توفیر اآلالت والمواد األولیة حیث  ب الحدیث في مجال التسویق وصعوبةاألسلو  إتباعفضال عن عدم 

استیراد هذه اآلالت من الخارج وهو ما یمثل صعوبات تواجه المؤسسات الصغیرة  إلىیتم اللجوء  عادة ما

  .  نشاطها وتهدد وجودها واستمرارها والمتوسطة تحد من

  نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأسباب وعوامل . 4.2.1

بصورة عامة خاصة  یمكن القول أن فرص نجاح واستمراریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تزداد

  :تمام بالخصائص والمفردات التالیةإذا تم االه

إن معرفة مالكي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأهدافهم منذ البدایة یسهل : المالك لدیه أهداف محددة –

وهو ما یفرض على المالك نقل هذه األهداف  ،علیهم أكثر اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب

ملین وتمكینهم من استیعابها بما فیه الكفایة محققین بذلك نمو وازدهار المؤسسة بما یعني تحقیق إلى العا

  .2األهداف المرجوة والمحافظة على استمراریة المؤسسة ونجاحها

إن العامل األساسي في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو : جود الفرصة االستثماریة الحقیقیةو  -

ن المستهلكین یرغبون في جب أن یكون هناك مجموعة می، بمعنى أنه تثماریة الحقیقیةجود الفرصة االسو 

األولى وهي األقل : دید الفرصة االستثماریة الحقیقیةخدمات المؤسسة، وهناك طریقتان لتحمنتجات و 

                                                           

.32فالح حسین الحسیني، المصدر سبق ذكره، ص .  1  
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ات یة وهي البدء باعتقاد أن السوق عادة ما یحتاج إلى سلعة أخرى أكثر جودة وأقل سعرا من المنتجلعم

  .سة وهو ما یعرف بالتوجه اإلنتاجيالمناف

غیر أن هذا االتجاه قد یكون صعبا خاصة إذا كانت المنافسة مع شركات كبرى فلن تستطیع المؤسسات 

، أما بالنسبة للسعر المنخفض فقد ال تجذب المؤسسات توسطة مجاراتهم في الجودة بالذاتالصغیرة والم

أما المدخل اآلخر لتحدید الفرصة . فض طبقة معینة من العمالءالصغیرة والمتوسطة ذات السعر المنخ

ات وهو الحقیقیة وهو المدخل العلمي والذي یعتمد على التعرف على السوق واحتیاجاته ومدى تقبله للمنتج

ویتطلب هذا المدخل من صاحب المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة أن یكون . ما یعرف بالمدخل التسویقي

عمالء وذلك من خالل یعمل على تحلیل البیانات التي حصل علیها من الت العمالء و فكرة حول احتیاجا

  .بحوث التسویق

ن الطریقتان مهمتان ومفیدتان في تدعیم والتوصل إلى تحدید الفرصة االستثماریة المناسبة على إوبالتالي ف

      .1ضلالرغم من أن تحدید الفرصة االستثماریة من خالل تحلیل السوق یعتبر هو األف

وراء إن العالقة الجیدة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والعمالء هي السر  :المعرفة الجیدة بالسوق -

سطة ، حیث أن هذا النمط من العالقات یسمح للمؤسسات الصغیرة والمتو نجاح هذا النوع من المؤسسات

خالل عینات محدودة أو حتى  ، ولیس خدمات قائمة على أساس معرفة اآلراء منبتقدیم خدمات شخصیة

  .ما هو الحال في المؤسسات الكبیرةواسعة من أسواق ك

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها المرونة والقدرة على تلبیة احتیاجات الزبائن ضمن جزء محدود من 

 من الزبائن قد ال تكون جذابة للشركات والمؤسسات مجموعاتالسوق والتي في حقیقتها جزء سوق أو 

ن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدیها مبادرات وقدرات متمیزة على إشباع تلك الحاجات إالكبیرة، وبذلك ف

     .2خالل أسالیبها التسویقیة الخاصة من

                                                           
  ).68ـ 67(إدارة المشروعات الصغیرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، جامعة القاهرة، مصر، ص ص ): 2002(أبو الناعم،  عبد الحمید مصطفى. 1
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 للسوقتقدم المؤسسة وتجلب شيء جدید أو أصیل : قدرة المؤسسة على تقدیم شيء متمیز خاص -

، تستطیع المؤسسات الصغیرة والمنتجات المعروضة ة بالمنافسینحتى لو بدت هذه السوق مزدحم

والمتوسطة أن تمیز نفسها عن المنافسین لها من خالل المنتج والتكنولوجیا الجدیدة أو باستخدام خاص 

ومتفرد لطرق التوزیع المعروفة، یفترض أن یكون نادرا أن تبدأ المؤسسة دون قدرة على اإلبداع والتجدید 

  .1أفعالها وأنشطتها المختلفة تطیع أن تجسدها فيأو تصور رؤیة ریادیة تس

یتمثل عامل رأس المال المناسب في المبلغ الذي یستطیع مالك : دیر السلیم لرأس المال واالئتمانالتق -

المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة استثماره فیها وكلما كان رأس المال متوافر كلما كان هذا أفضل خاصة 

تمویل هذه المؤسسات  على ظفالبنوك عادة ما تتحف تي تعترض هذه المؤسساتتمویلیة المع العقبات ال

لي كمصدر للتمویل یتم بشكل كما أن االتجاه نحو السوق الما ،الرتفاع درجة مخاطر التمویل فیهانظرا 

وعلى هذا فالبد من تحدید رأس المال المناسب بكل دقة وذلك من خالل تحدید أنواع وأحجام  محتشم

   .2دید القدر المطلوب من رأس المال والمصادر الخاصة بذلكلمطلوبة وبالتالي تحاألصول ا

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قد : الحصول على عاملین أكفاء وجذب متمیزین والمحافظة علیهم -

ر هذه ال یوجد لدیها الوقت الكافي لعملیات االختیار المعقدة والمطولة للعاملین لذلك یتطلب األمر أن تعی

الجوانب األهمیة البالغة لكون نجاح العمل یرتبط بقدرة إدارته على حسن االختیار والتدریب والتحفیز 

  .أفضل ما لدیهم من قابلیات وقدراتلهؤالء العاملین وتوظیفهم والحصول على 

 الیة والمبانيلمؤسسة الموارد الم، فال یكفي أن تمتلك ام یمثلون أهم الموارد في المؤسسةإن العاملین الیو 

ویعبر عنها الیوم  ،بل أصبحت الموارد البشریة أیضا تلعب دورا مهما في تحقیق میزات تنافسیة للمؤسسة

                                                           

.37المصدر نفسه، ص .  1  
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المستمر نجاح الالمعرفة والقدرة على التعامل مع المعلومات وتحقیق لمهارات و برأس المال الفكري حیث ا

     .1لمؤسسةل

  مختلف التحدیات التي تواجههاأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و . 3.1

بعد االهتمام البالغ حول تحدید مفهوم موحد ودقیق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة اتجهت معظم 

األبحاث والدراسات إلى تحدید أنواع وأشكال هذه المؤسسات ووضع المعاییر المناسبة لتصنیفها، وذلك 

  . دة بهدف رسم السیاسات الخاصة بهاحتى یتم حصر هذا النوع من المؤسسات داخل الدولة الواح

واضعي السیاسات االقتصادیة كبیر من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحظى باهتمام ف

واالجتماعیة في مختلف الدول، وذلك انطالقا من الدور الكبیر الذي تلعبه في دفع عجلة التنمیة، فهي ال 

تصادي من خالل توفیر مناصب العمل ورفع تقل أهمیة عن المؤسسات الكبیرة، نظرا لدورها االق

واجه ت هذه المؤسسات، إال أن التوزیع العادل للدخل اإلنتاجیة، وكذلك دورها االجتماعي البارز من خالل

والتي تحول دون تنمیة قدراتها  ،المتداخلة من حیث األسباب والنتائجوالتحدیات العدید من المشاكل 

التنمیة بشقیها االقتصادي واالجتماعي، فالمشاكل قد تكون داخلیة تتعلق وٕاسهاماتها الفعالة في دفع عجلة 

فعلى بالبیئة الداخلیة للمؤسسة كما قد تكون خارجیة مرتبطة ببیئة النشاط االقتصادي الذي تعمل فیه، 

الرغم من الدور الریادي الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد المحلي واالقتصاد 

مي من حیث اإلنتاج، االبتكار والتشغیل إال أنها ال تحظى بنفس معاملة المؤسسات الكبیرة من طرف العال

مؤسسات التمویل والبنوك مؤكدة على أن التمویل هو العائق األساسي والعامل المحدد لبقائها، األمر الذي 

التمویل، هذه  یجعل من مالكي هذه المؤسسات یتجهون نحو مصادر متنوعة لتوفیر أكبر قدر من

   . المصادر قد تكون داخلیة في صورة رأس المال، أو خارجیة في صورة قروض من البنوك
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  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تصنیف. 1.3.1

المعاییـر المعتمـدة في  باختالف، تـختـلـف أشكالهـا أنواعإلـى عدة  الصغیرة والمتوسطة تـنـقـسـم المـؤسـسات

  :النقاط التالیة معاییـر نجمعهـا في ، هـذه التصنیفهـا

  .توجـه هـذه المؤسسات طبیعة 

  .أسـلوب تنظیـم العـمـل 

  .مجال العمل 

  .الشكل القانوني 

  .طبیعـة المنتجـات 

  صغیرة والمتوسطة على أساس توجههاتصنیف المؤسسات ال .أوال

شكال أو األنواع وذلك األیعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاعا شامال نمیز فیه العدید من 

  :1، ومن بین أهم هذه األنواع نجدحسب توجهها

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العائلیة بكون مكان إقامتها المنزل وتستخدم  :المؤسسات العائلیة -أ

وق بكمیة ساهمة أفراد العائلة وتنتج منتجات تقلیدیة للسمویتم إنشائها ب. في العمل األیدي العاملة العائلیة

 .ون عملیاتها اإلنتاجیة غیر مكلفةمحدودة وعادة ما تك

یقترب أسلوب التنظیم للمؤسسات التقلیدیة من النوع األول من المؤسسات  :المؤسسات التقلیدیة -ب

صنع ترتبط الصغیرة والمتوسطة في كونها تستخدم العمل العائلي وتنتج منتجات تقلیدیة أو قطعا لفائدة م

یر وهي جوقد تلجأ هذه المؤسسات أیضا في عملها إلى االستعانة بالعامل األ اقد تجاري،به في شكل تع

صفة تمیزها بشكل واضح عن المؤسسات المنزلیة ویمیزها أیضا عن هذه األخیرة كون مكان إقامتها هو 

                                                           
المكتبة  ،ولىالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمیة الشاملة في االقتصاد الجزائري، الطبعة األ ):2011( أحمد رحموني، .1

   .27، ص مصرالمصریة للنشر والتوزیع، 
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في الیدویة البسیطة  حیث تتخذ ورشة صغیرة مع بقاء اعتمادها على األدوات ،محل مستقل عن المنزل

 .تنفیذ عملها

إن النوعین السابقین من المؤسسات یعتمدان على كثافة عمل أكبر في اإلنتاج بینما التجهیزات تكون 

بكمیات أقل نسبیا وقلیلة التطور من الناحیة التكنولوجیة، ولهذا فإن معدل التركیب العضوي لرأس المال 

ناحیة النظام المحاسبي أو التسویقي بالبساطة یكون فیها منخفضا سواء من ناحیة التسییر اإلداري أو من 

    . الكبیرة

عن غیرها من  تتمیز هذه المؤسسات: المتوسطة المتطورة وشبه المتطورةالمؤسسات الصغیرة و  -جـ

النوعین األولین في اتجاهها إلى األخذ بفنون اإلنتاج الحدیث سواء من ناحیة التوسع باستخدام رأس المال 

، تم تصنیعها بطریقة منظمة ومنتظمةناحیة المنتجات التي یمن ة تنظیم العمل أو الثابت أو من ناحی

وتختلف بطبیعة الحال درجة تطبیق هذه  .وطبقا لمقاییس صناعیة حدیثة وعلى حساب الحاجات العصریة

متوسطة شبه المتطورة من جهة والمؤسسات الصغیرة التكنولوجیا بین كل من المؤسسات الصغیرة وال

بالنسبة لهذه التشكیلة من المؤسسات ینصب عمل مقرري السیاسة و ، سطة المتطورة من جهة أخرىوالمتو 

الصغیرة والمتوسطة وذلك  التنمویة في البلدان النامیة على توجیه سیاستهم نحو ترقیة وٕانعاش المؤسسات

 : من خالل

الیب وتقنیات جدیدة على تحدیث قطاع المؤسسات الحرفیة والمنزلیة المتواجدة بإدخال أسالعمل  

 .واستعمال األدوات واآلالت المتطورة

إنشاء وتوسیع أشكال جدیدة ومتطورة وعصریة من المؤسسات تستعمل وتعتمد على األسالیب الحدیثة  

  .في التسییر
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  ل لعمتصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس مجال ا. ثانیا

  :1حسب القطاعات االقتصادیة إلى األنواع التالیةیمكن تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

وهي تنقسم بدورها إلى مؤسسات تنتج سلعا استهالكیة ومؤسسات تنتج سلعا : مؤسسات إنتاجیة -أ

  .وسیطة أو كما تعرف بالسلع اإلنتاجیة التي تدخل في إنتاج سلعا أخرى

ما تتجه المؤسسات الصغیرة وهي المؤسسات التي تقدم مختلف الخدمات وعادة  :مؤسسات خدمیة -ب

  .توسطة إلى هذا النوع من المؤسساتوالم

یقصد بها المؤسسات التي تتخصص في شراء السلع وٕاعادة بیعها محققة هامش  :مؤسسات تجاریة -جـ

  .معین كتجارة الجملة والتجزئةربح 

  تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظیم العمل . ثالثا

العمل بحیث نفرق بین نوعین من المؤسسات، المؤسسات دات اإلنتاج على أساس أسلوب ترتب وح

  :المصنعیة والمؤسسات غیر المصنعیة كاآلتي

اإلنتاج العائلي والنظام  نظام نتجمع المؤسسات غیر المصنعیة بی :المؤسسات غیر المصنعیة -أ

ومع ذلك  ،ي أقدم شكل من حیث تنظیم العمل، إذ یعتبر اإلنتاج العائلي الموجه لالستهالك الذاتالحرفي

أما اإلنتاج الحرفي الذي ینشطه الحرفي بصفة  .ظ بأهمیته حتى في االقتصادیات الحدیثةتفیبقى یح

عا ومنتجات حسب انفرادیة أو بإشراك عدد من المساعدین یبقى دائما نشاط یدوي یصنع بموجبه سل

 .احتیاجات الزبائن

رفي بین كل من اإلنتاج المنزلي الذي یستخدم كمكان العمل، واإلنتاج في نمیز في قطاع اإلنتاج الح

  .الورشات عندما یتنقل الحرفي إلى مكان خارج المنزل

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصنعیة على صنف المؤسسات غیر  :المؤسسات المصنعیة -ب

یة على في العملیات اإلنتاجیة والتسییر  من حیث تقسیم العمل إذ تعتمد المؤسسات المصنعیة ،المصنعیة

                                                           

.48نبیل جواد، المصدر سبق ذكره، ص .  1  



 التأصیل النظري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفصل األول
 

76 
 

عة السلع ، كما تتمیز عن المؤسسات غیر المصنعیة أیضا من حیث طبیاستخدام األسالیب الحدیثة

 .المنتجة واتساع أسواقها

، حیث تحل لسمات الممیزة والمرافقة للعولمةلقد أصبحت المقاولة إحدى ا: المقاولة المؤسسات -جـ

، هذه األخیرة عجزت عن التكیف مع األوضاع متوسطة محل المؤسسات الكبیرةوال المؤسسات الصغیرة

، حیث اكتشف المنتجون المؤسسات األخرى في شكل مقاوالت الجدیدة بل تحولت إلى أجزاء صغیرة داخل

أن بمقدورهم االقتصاد في التكالیف في حالة ما إذا لجئوا إلى استخدام مؤسسات صغیرة مختصة تنتج لهم 

     .1اجونهم من معداتما یحت

تعتبر عملیة اختیار الشكل : تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس شكلها القانوني. رابعا

، الذي یتطلب األمر من الریادي أو المؤسسین للمؤسسة تیجي األولاالقانوني ونوع الملكیة القرار االستر 

لذلك یتطلب هذا الجانب العنایة الكبیرة . شمولي الصغیرة والمتوسطة اإلجابة علیه بوضوح ورؤیة وتصور

لكونه یحدد مستقبل المؤسسات وأسلوب نموها وتطورها الالحق، وهكذا یجب توخي الدقة والصحة في هذا 

  . الخیار

إن الشكل القانوني ونوع الملكیة له أثر واضح على خصائص المؤسسات وأسالیب عملها، ومع وجود 

نوني الحقا إال أن هذا ال یعفي الرواد والمؤسسین للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إمكانیة تغییر الشكل القا

من ضرورة معرفة البدائل واألشكال القانونیة المتاحة وعواقب اختیار أي واحد منها للبدء بإنشاء هذه 

   . المؤسسات

د من التطرق إلى وقبل معرفة أهم األشكال القانونیة المتاحة أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الب

  .مفهوم الشكل القانوني والعوامل التي یمكنها التأثیر في عملیة اختیار الشكل القانوني لهذه المؤسسات

من الناحیة أو الهیئة التي تتخذها المؤسسة  یقصد بالشكل القانوني اإلطار: ماهیة الشكل القانوني. 1

على وجود فعلي قانوني  اإلقامتها وحصوله حصل على الترخیص واإلجازة الالزمةت عندما ،القانونیة

                                                           

.59العولمة واقتصاد السوق الحرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ): 2003(ضیاء الموسوي، .  1  
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هذه المؤسسة، فهذا الشكل یحدد من یملك المؤسسة من  في إطاره تورسمي لممارسة النشاط الذي أقیم

  .1الناحیة القانونیة، وما هي حقوق وواجبات كل من المالكین والمؤسسة والعالقة بینهما

یجب اتخاذه من قبل الشخص الذي  القرار األول الذي إن :لمؤثرة في اختیار الشكل القانونيالعوامل ا .2

أو متوسطة جدیدة هو شكل ملكیة هذه المؤسسة، والمالحظ بشكل عام أن  یفكر في إنشاء مؤسسة صغیرة

مثل هؤالء األشخاص ال یمعنون التفكیر في االختیار بین البدائل المتاحة من أشكال ملكیة المؤسسات 

ل بساطة یختارون الشكل األكثر رواجا في السوق والذي قد ال یحقق الصغیرة والمتوسطة، وأنهم بك

وبالرغم من أن القرار باختیار شكل معین من أشكال الملكیة هو قرار قابل . رغباتهم بالشكل المطلوب

للتغییر، فإن عملیة التغییر من شكل إلى آخر بعد بدء المؤسسة في العمل یكون صعبا ومكلفا ومعقدا 

ى الشخص الذي یفكر في إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة، أن یختار ومن البدایة ولذلك فإن عل

األفضل بین أشكال الملكیة المتعددة، حیث أن هذا القرار سیكون له تأثیرا أساسیا على المؤسسة والمالك 

ویظهر هذا التأثیر على شكل تكالیف وضرائب ودرجة السیطرة على المؤسسة إلى جوانب أخرى عدیدة 

لمفتاح األساسي في اختیار الشكل المناسب للملكیة هو فهم خصائص كل منها وأسلوب تأثیرها على وا

عمل صاحب المؤسسة، وظروفه الشخصیة، وبالرغم من أنه ال یوجد شكل أفضل من بین أشكال الملكیة 

ستها المتعددة، إذ أن كل منها یناسب ظروف كل شخص إال أن هنالك بعض االعتبارات التي یجب درا

  :نهائي للمؤسسة، تتمثل أبرزها فيوٕاعادة النظر بها قبل اختیار الشكل ال

  :المسئولیة المالیة -

فقد تظهر عدة مشاكل مالیة  ،تختلف أشكال الملكیة فیما بینها بتوفیر الحمایة من المسؤولیة الشخصیة

، وغیرها من ة، الخسارةوالمتوسطة منها المنتجات المعابة، المدیونیأثناء عمل المؤسسات الصغیرة 
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المشاكل التي على الشخص أن یتخذ قرارا فیما یتعلق بالمدى الذي یتمكن فیه من تحمل المسئولیة 

  .  1الشخصیة عن التزامات المؤسسة المالیة 

 : نشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةحجم رأس المال الالزم إل  -

فهي تسمح بجمع مبلغا  ،ا استدعى ذلك شركة أمواللم، كالمؤسسة مبلغا أكبر من رأس المالكلما تطلبت 

، بل مؤسسة بلغ المطلوب إلقامة المؤسسة بسیط، فهذا یستدعي إقامة شركة أفرادإذا كان الم أكبر، بعكسه

، فقد ال یستطیع ذلك إذا تطلب رأسماال إقامة مؤسسة فردیة یملكها بمفردهفحتى لو فضل الفرد . فردیة

، ولكن حتى ، ویمكن معالجة ذلك بإشراك شریك أو أكثروقدرته على االقتراضارده الخاصة یتجاوز مو 

. مساهمة ذات مسئولیة محدودةقامة شركة إ، في هذه الحالة قد یضطر للتفكیر بذلك قد یكون غیر كاف

لك غالبا ما تكون المؤسسات التي تستدعي رأسمال كبیر جدا شركات أموال، في حین غالبا ما تكون لذ

لهذا السبب أیضا، غالبا ما تجد شركات التضامن . التي تحتاج رأس مال محدود شركات أفراد المؤسسات

أو حتى الشركات ذات المسئولیة المحدودة التي تتوفر لها فرص كبیرة بالتوسع بأنها مضطرة للتحول إلى 

  . 2شركة مساهمة عامة لتتمكن من توفیر رأس المال الكبیر الضروري

 : درجة السیطرة -

ن السیطرة والتفرد في اتخاذ القرارات والملكیة الخاصة تكون تامة للمالك في المؤسسات الفردیة وتقل إ

ولذلك على الشخص أن یقرر ویحدد الشكل المناسب للملكیة الذي یتیح له السیطرة  ،بإدخال الشركاء

ذه المؤسسة وهذا یؤثر في الكاملة، أو یقدم تنازالت وتضحیات مقابل مساعدة اآلخرین له لقیام واستمرار ه

   .3اختیار الشكل القانوني األنسب للمؤسسة وللشخص
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 : األهداف اإلستراتیجیة -

لهذه الفرد أو األفراد المالكون أو المؤسسون  میزستراتیجي الذي یختیار الشكل القانوني بالتوجه اإلیتأثر ا

لى المنافسة في األسواق وتحقیق عوائد هذه المؤسسات تهدف إ ت، فإذا كانالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

موها، أرباح یمكن احتجاز جزء منها لیعاد استثماره في المؤسسة لغرض توسیعها وتطویرها وزیادة نو مالیة 

نجاز مثل هذه التوجهات واألهداف، أما إذا كانت المؤسسة هي األفضل إلن أشكال قانونیة معینة فإ

أشكال أخرى هي حتى تستفید من اإلعانات الحكومیة فقد تكون صغیرة أو متوسطة ال تهدف إلى التوسع 

  .1األفضل إلنجاز ذلك

 : الضریبة -

ر النسب ، كما أن الدولة قد تغیاعدة في كل نوع من أشكال الملكیةتختلف النسب الضریبیة المتص

لب من ، كل ذلك یتطلتغیر السنوي في إیرادات المؤسسةهذا إلى جانب ا. الضریبیة بین فترة وأخرى

، فعادة ما تتجه مختلف الدول األشكال المختلفة لملكیة المؤسسةالشخص أن یقدر النسب الضریبیة في 

 .2إلى منح إعفاءات ومزایا ضریبیة لنوع معین من المؤسسات

 : حجم المخاطرة التي تنطوي علیها المؤسسة -

ا استدعى شركة مساهمة ألنها ، كلموالمتوسطة على مخاطر مالیة أكبر كلما انطوت المؤسسات الصغیرة

، عكس ذلك نجد أنه كلما كانت ن یتعرض لها المساهم بقیمة أسهمهتحصر أقصى خسارة یمكن أ

، كلما جعل ذلك شركة أفراد أكثر جاذبیة ألن المالك یعرف بأن مسئولیته المطلقة لن المخاطرة أقل

  .3تعرضه لخسائر كبیرة
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 : غیرة والمتوسطةالمدة الالزمة إلقامة المؤسسات الص -

ا طویل وٕاجراءات تكوین وتأسیس أكثر تعقید 2003إن شركات المساهمة هي شركات أموال ذات عمر

، عكس المؤسسة الفردیة التي تحتاج إلى إجراءات تأسیس بسیطة وسهلة وتحتاج إلى فترة أطول إلقامتها

فإذا رغب الریادي  ،ت المساهمةأقصر من الشركا لفترةوتحتاج فترة أقل ویؤمل لها العیش واالستمرار 

المؤسس بسرعة االستفادة من العوائد وعدم االنتظار طویال لكي یتم استرداد رأس مال ضخم مستثمر في 

 .1شركات األموال یختار شكل المؤسسة الفردیة

  :ات القائمة والسائدة في االقتصادشكل التنظیم -

فإذا  ثل أشكال األعمال القائمة، خاصة إذا كانت ناجحةنیا یماختیار شكال قانو الیمیل المستثمرون الجدد 

مرین ن المستثإ، فالناجحة هي عبارة عن شركات تضامنكانت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة السائدة و 

ن مؤسسات ذات ، أما إذا كانت المؤسسات الناجحة والسائدة عبارة عیمیلون إلى تفضیل هذا الشكل

فالكثیر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقلد ما هو . إلى هذا الشكل، فإنهم یمیلون مسؤولیة محدودة

  .2قائم وناجح وبذلك تصبح المؤسسات الناجحة نماذج یحاول المستثمرون الجدد تقلیدها

  :خطط التتابع اإلداري -

إلى نه یتوجب على مالكي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن یفكروا بالمستقبل باختیار شكل الملكیة، فإ

فبعض أشكال الملكیة تتمیز  ،الیوم الذي یكون علیهم فیه نقل عملهم إلى الجیل الالحق أو إلى المشتري

  .3بسهولة وبساطة في عملیة التحویل هذه مقارنة بأشكال أخرى من أنواع الملكیة

   :القوانین السائدة في البلد -

ختص بتنظیم عملیة إنشاء وٕاقامة المؤسسات خل الحكومي وما تحتویه من قوانین والتي تالتد تعتبر عملیة

على اختالف قطاعاتها، فالقانون التجاري وكذلك قوانین الشركات والمؤسسات تحدد في الغالب الشكل 
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القانوني المسموح به للعدید من المؤسسات، ویأتي هذا في إطار توجیه المستثمرین ورجال األعمال إلى 

  .مرتبطة بالواقع االقتصادي واالجتماعي في الدولةمراعاة العدید من العوامل المهمة ال

ففي العدید من دول العالم ال تجیز قوانینها إقامة أو إنشاء مصرف أو شركة تأمین أو أیة مؤسسة مالیة 

وذلك بسبب المخاطر  ،أخرى مهما كان نوعها على شكل مؤسسة فردیة أي مؤسسة یقودها شخص واحد

          .1تالعالیة التي تصاحب هذه المؤسسا

إن عملیة اتخاذ قرار إنشاء المؤسسات الصغیرة  :البدائل القانونیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 3

والمتوسطة وتكریس الجهد والمال والوقت إلدارة المؤسسة ونجاحها یعطي ممارسة فعلیة لخصائص ریادیة 

هنا یكون الفرد قد حقق االستقاللیة  وقدراته من خالل مؤسسته هذه،یتسم بها الفرد ویحاول تحقیق ذاته 

ویأمل كذلك في الحصول على أرباح ودخل عالي لمساعدة عائلته وأیضا تقدیم منتج أو خدمة لم یقدمها 

آخرین على مستوى السوق المحلي، حیث یتاح أمام األفراد المؤسسین لهذه المؤسسات مجموعة من 

األشكال میزات ومساوئ یجب معرفتها واإلطالع علیها  األشكال القانونیة، إذ یالحظ أن لكل شكل من هذه

وبالتالي یمكن تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس . لتقریر الشكل القانوني المناسب

  :األشكال القانونیة إلى األشكال التالیة

. لمتوسطةأنسب أشكال الملكیة للمؤسسات الصغیرة وا تعتبر المؤسسات الفردیة: المؤسسات الفردیة -

فهو المسئول عن تكوین  دوتعرف المؤسسة الفردیة على أنها المؤسسة التي یمتلكها ویدیرها شخص واح

 رأس مالها واتخاذ إجراءات تكوینها فهو یتحمل مسئولیة إدارة تشغیلها وفي المقابل فهو یحصل على كل

رتب على التشغیل وممارسة ، ویتحمل أیضا كافة الخسائر التي تتاألرباح المحققة نتیجة العملیات

هو أبسط األشكال القانونیة، وذلك لبساطة وسرعة تكوینها وٕاشهارها، وتعد من بین هذا النوع . 2النشاط

حیث یصعب التفرقة بین المؤسسة وصاحبها  أكثر األشكال شیوعا بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

                                                           

.135منصور الغالبي، إدارة واستراتیجیات منظمات األعمال المتوسطة والصغیرة، المصدر سبق ذكره، ص طاهر محسن .  1  

.60رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  2  
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 .أمالكه ضامنة لتعهداته التجاریةیاتها وتكون فهو مدیرها غالبا أو الذي یرسم سیاساتها ویتحمل مسؤول

ویتمیز هذا النوع بحریة صاحبه التامة في اإلدارة والتصرف في األموال وانجاز المؤسسات ویقابل ذلك 

  .  1عیب یتمثل في أنه مسئول مسؤولیة كاملة أیضا في تحمل مخاطر المؤسسة أو ضیاع أمواله

  : 2لمزایا من أهمهاوتتمیز المؤسسات الفردیة بالعدید من ا

 .سهولة وبساطة إجراءات التكوین واإلشهار 

 .ال تحتاج إلى رأس مال ضخم حیث ال یشترط القانون حد أدنى لحجم رأس المال المستثمر 

المالك یحصل على جمیع األرباح المحققة وهذا یعتمد إلى حد ما على المهارات الفنیة واإلداریة  

 .والجهد المناسب والتخطیط

 .اللیة الكاملة لصاحب المؤسسة فهو یستطیع أن یتخذ كل ما یراه مناسبا من قرارات دون قیوداالستق 

 . الخ...مزایا كثیرة في مجال الضرائب مثل اإلعفاء الضریبي، عدم االزدواج الضریبي  

بساطة إجراءات إنهاء عمل هذه المؤسسات، فاألمر ال یتعدى قرار یأخذه صاحب المؤسسة دون  

  .شخص آخر الرجوع ألي

ارتباط حیاة المؤسسة واستمراریتها بحیاة المالك، ففي حاالت وفاة صاحب المؤسسة تنتهي المؤسسة  

 . ستمر في طبیعة جدیدة مع مالك جددا تإال أنه ابالرغم من إمكانیة قیام الورثة باتخاذ قرار استمراره

   :3بینما تتمثل عیوب المؤسسات الفردیة في العناصر التالیة

الحصول على االئتمان نظرا لقلة رأسمالها وغالبا ما تحجم البنوك عن إقراضها، وغالبا ما  صعوبة 

 .الرهونات العقاریة: تضع الشروط المختلفة إلتمام ذلك مثل

صعوبة االستعانة بالفنیین واألخصائیین الذین هم على درجة عالیة من الكفاءة لضعف اإلمكانات  

 .المالیة

                                                           

. 34ص  ، مكتبة زهراء الشرق للنشر، القاهرة، مصر،-تحلیل جزئي وكمي  –السیاسات االقتصادیة ): 1997(عبد المطلب عبد الحمید، .  1  
  .37توفیق عبد الرحیم یوسف، المصدر سبق ذكره، ص . 2

. 296فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد علي، المصدر سبق ذكره، ص .   3  
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البا ما یقتصر عمرها على حیاة مالكها، وعند توریث المؤسسة فِإن قصر عمر المؤسسة حیث غ 

 .نشاطها غالبا ما یتغیر نظرا لتغیر األجیال

المسئولیة المالیة غیر محدودة حیث تلحق الخسارة في حالة حدوثها إلى ممتلكات المالك الخاصة،  

 . مما یؤدي إلى ضیاع ممتلكاته فضال عن المؤسسة التي یملكها

 .الشدیدة في األسواق نظرا لتشابه المنتجات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفردیة المنافسة 

أي أنها تقام على بعضهم البعض، تتكون شركات األشخاص بین أشخاص یعرفون : شركات األشخاص -

، وتعرف بشركات الحصص ألن مؤسسیها یشتركون فیها صي والثقة المتبادلة بین الشركاءاالعتبار الشخ

  .األرباح طریق تقدیم حصة من رأس المال وبالمقابل الحصول على جزء من عن

 : وتتضمن شركات األشخاص ما یلي

ي على ، ألنها تحتو ن النموذج األمثل لشركات األشخاصتعتبر مؤسسة التضام: شركات التضامن -أ

ولقد . هاالعتبار الشخصي وتنقضي بانقضائ، فهي تنشأ على أساس جمیع ممیزات شركات األشخاص

اختلف الفقه حول األصل التاریخي لهذه الشركة فهناك جانب من الفقه من یرجع أصلها إلى نظام الملكیة 

. نظام إال ألفراد العائلة الواحدة، حیث لم یكن یسمح بالدخول في الالمشتركة الذي عرفه الرومانالعائلیة 

 .1القرون الوسطىبینما جانب آخر من الفقه یرى أن أصل هذه الشركة یعود إلى 

، وتسمى بشركة أفراد یملكها أكثر من فرد وشریك ویمكن تعریف شركات التضامن على أنها شركة

ا واحدا لمجابهة التزامات شركتهم، فهي عمال القانون فیكونون شخص متضامن ألن الشركاء یتضامنون أما

فیكون كل منهم  قتهم بالتضامن،ٕادارته، وتتسم عالیقیمه شخصان أو أكثر كشركاء یشتركون في ملكیته و 

   .2بشكل منفرد اكما لو كان یملكه امسئوال عن كامل دیون المؤسسة والتزاماته

                                                           
  .101ص  ،الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر ،- شركات األشخاص -أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ): 2008(نادیة فوضیل، . 1

. 132سعاد نائف برنوطي، المصدر سبق ذكره، ص .  2  
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، حیث یشترط ت یتكون بنفس طریقة شركة التضامنهذا النوع من المؤسسا: شركة التوصیة البسیطة -ب

مة كل شریك في رأس المال اتفاق شریكین على األقل لتكوین المؤسسة ویحدد عقد المشاركة بنسبة مساه

األولى أعضاء . بوجود نوعین من الشركاء المالكینوحقوق كل شریك في اإلدارة وتتمیز هذه الشركات 

، والنوع الثاني هم الشركاء الموصون وهؤالء یر محدودة هم الشركاء المتضامنونبمسئولیات مطلقة غ

یشترط لوجود هذا الشكل القانوني وجود شریك نه أ، إال یاتهم بقدر مساهمتهم المالیة فقطتتحدد مسئول

وهذا النوع من الشركات یعالج بعض . قل مع شریك موصي واحد على األقلضامن واحد على األ

وقد تحمل شركة التوصیة البسیطة اسم . اإلمكانیة لالستفادة من حسناتها إشكاالت شركات التضامن ویتیح

وال یمكن انسحاب أي من الشركاء ) اءهوشرك(مة أو أسماء بعض الشركاء الضامنون مقرونة بكل

 .1الموصون إال بموافقة الشركاء المتضامنون

  :2وتمتاز شركة التوصیة البسیطة بمجموعة من الحسنات والعیوب كاآلتي 

  :حسنات شركة التوصیة البسیطة 

 .سهولة إجراءات التكوین كما في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفردیة وشركات التضامن - 1

 .الحصول على قدر أكبر من األموال عن طریق دخول شركاء موصین - 2

تملك المرونة في اإلدارة حیث یعمل الشركاء المتضامنون فیها دون تفویض رسمي بذلك مما یوفر  - 3

 .عنصر السرعة في العمل

 .القدرة على الحصول على االئتمان بشكل أفضل من األشكال السابقة - 4

 :تتمثل أبرز عیوبها في :عیوبها 

 .موافقة الشركاء المتضامنین أوال انسحاب الشریك الموصي ال یتم بالبساطة المنتظرة فهو یخضع إلى - 1

                                                           

.39توفیق عبد الرحیم یوسف، المصدر سبق ذكره، ص .  1  
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اعتماد الشریك الموصي على الثقة المتبادلة بین الشركاء خاصة المتضامنین في إدارة الشركة، وقد  - 2

ك متضامن برأسمال یكون مجاال لالحتیال مما یوقع ضررا بالشركاء الموصین، فإذا تولى اإلدارة شری

 . قلیل فقد یغامر بأموال الشركة والدائنین معا

وهي شركة من شركات األشخاص، فهي شركة مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل الذي  :شركة المحاصة -جـ

أقیمت من أجله بغض النظر عن الفترة الزمنیة المخصصة له، وقد تنشأ هذه الشركة دون عقد كتابي إذ 

شركة (وي بین الشركاء، وقد یكون بعقد كتابي یحدد واجبات الشركاء تحت اسم یكتفي االتفاق الشف

ولكن ال یكون هذا العقد رسمیا، ومن األمثلة علیها اتفاق شخص وآخر على أن یقوم أحدهما ) محاصة

بشراء بضاعة ما وبیعها واقتسام األرباح بینهما وهنا یقوم بالعمل شخص واحد ولكن اقتسام األرباح یكون 

وعادة ما تتجه المؤسسات الصغیرة . ینهما نتیجة قیام الطرف اآلخر بتقدیم المال الالزم لهذه العملیةب

والمتوسطة إلى هذا النوع من الشركات نظرا لممیزاتها المتمثلة في عدم استلزام اإلجراءات القانونیة أثناء 

لمؤقتة كما ال تحتاج إلى إجراءات معقدة تكوینها باإلضافة إلى االستفادة من الفرص االستثماریة الطارئة وا

إال أنها ال تخلو من العیوب كون غرضها ال یتعدى عمال أو أعماال معینة تؤدى . عند حل هذه الشركة

  .  1في مدة قصیرة، كما أنها تنطوي على درجة كبیرة من المخاطرة

إنشاء شركة  أن اإلشارة إلىوتجدر  ،تتمثل شركات األموال كذلك في شركات المساهمة: شركات األموال -

، فهي عكس الشركات األخرى التي تنشأ فورا ر من اإلجراءات الطویلة والمعقدةالمساهمة یتطلب الكثی

ویعود هذا إلى ضخامة هذه الشركة وما تقوم به من مشروعات اقتصادیة كبیرة  ،وبمجرد إنشاء العقد

المدخرین الصغار الذین یرغبون في استثمار  یتطلب منها تجمیع رؤوس األموال من كبار المساهمین أو

بسندات مالیة تحدد مسئولیتهم وال تكلفهم المسئولیة المطلقة عن دیون  مأموالهم عن طریق مساهمته

، فهي نقیضة ي وال أهمیة لالعتبار الشخصي فیهاوتقوم شركات األموال على االعتبار المال ،الشركة

إلیها أو بانسحابه ك أهمیة بحیث تتأثر الشركة بانتمائه شركات األشخاص التي تعطي الشخص الشری

                                                           

.302المصدر نفسه، ص .  1  
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، بینما شركات األموال ألشخاص مسئولیة تضامنیة أي مطلقة، كما أن مسئولیة الشریك في شركات امنها

 .1مسئولیة الشریك فیها محدودة بحدود الحصة التي قدمها في رأس المال

الها من قیمة األسهم التي تطرح لالكتتاب العام وهي الشركة التي یتكون رأسم: الشركات المساهمة -أ

، حیث یتم اكتتبوا فیها في رأس مال الشركة وتكون مسئولیة المساهمین فیها محدودة بمقدار األسهم التي

وتتمیز الشركات  .متساویة وكل حصة منها تسمى سهما تقسیم رأس مال الشركة إلى حصص صغیرة

، كما أن لها القدرة على تقرار فوجودها ال یرتبط بمؤسسیهان االسالمساهمة بأنها تتمتع بدرجة عالیة م

، باإلضافة إلى ذلك فهي تتمیز باستقالل اإلدارة عن مال من خالل طرح األسهم والسنداتتركیز رأس ال

، وعادة ما تكون المسئولیة المالیة فیها ة باإلداریین والفنیین المتخصصینالملكیة مما یمكنها من االستعان

ورغم كل ما تتمیز به الشركات  .تتعدى إلى الممتلكات الخاصةورة باألسهم المملوكة فقط وال محص

المساهمة إال أنها ال تخلو من عیوب عدیدة فهي تتطلب إجراءات عدیدة إلنشائها وقد تتطلب نفقات 

هذه  ، كما أنطة أن تتبع هذا الشكل من الشركاتضخمة لذا ال تستطیع المؤسسات الصغیرة والمتوس

  .2الشركات تتعرض لتدخل حكومي أكبر وتفرض علیها نسبة ضرائب أعلى

أو تشبه شركات التوصیة إن هذا النوع من المؤسسات هي أعمال تماثل : شركة التوصیة باألسهم -ب

 .البسیطة في أغلب القضایا عدا كون حصص الشركاء تكون قد قسمت إلى أسهم ولیس مبالغ مقطوعة

تكون صغیرة القیمة وهكذا یستطیع الشركاء الموصون أن یساهموا بعدد من األسهم إن هذه األسهم قد 

 .3ویمكنهم تداولها أو التنازل عنها دون الحاجة إلى أخذ الموافقات من باقي الشركاء

وهي نوع من شركات األموال وتتألف من عدد من الشركاء ال یقل : الشركة ذات المسئولیة المحدودة -جـ

اثنین وال یزید عن خمسین شخصا، وتكون مسئولیة الشریك فیها عن دیونها والتزاماتها  في العادة عن

المترتبة علیها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مال الشركة، حیث یكون رأس المال في العادة مقسم إلى 

                                                           
  ).141،151(الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ص  شركات األموال في القانون الجزائري،): 2008(نادیة فوضیل، . 1

). 306،307(فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد علي، المصدر سبق ذكره، ص ص .  2  
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بین  حصص متساویة ال یقل عن مبلغ معین، وتدار هذه الشركات عادة من قبل مدیر أو هیئة إدارة من

وتتمیز هذه الشركات بمیزات تساعد أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على االستمرار . الشركاء

بمشروعاتهم خاصة في حالة وجود طارئ یمنع صاحب المؤسسة من االستمرار في إدارة المؤسسة وال یجد 

الشركة بعدم ارتباط  من ینوب عنه فیتجه إلى هذا النوع من الشركات الذي یفي بالغرض، كما تتمیز هذه

وجودها بمؤسسیها، كذلك المسئولیة المحدودة للشركاء في ما یملكون من حصص فقط، إال أن لهذا النوع 

  . 1من الشركات عیوب تحد من انتشارها تتمثل في القیود المفروضة على قدرتها في زیادة رأس مالها

یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبالتالي من خالل هذه األشكال العدیدة من المؤسسات فإنه 

الشركة ذات المسئولیة المحدودة، شركة التضامن، إضافة إلى المؤسسات : أن تأخذ أحد األشكال التالیة

  .       الفردیة، وهي األشكال األفضل مالئمة لها من بین أشكال الشركات نظرا لمسؤولیة الشركاء

تصنف المؤسسات : لى أساس طبیعة منتجاتهاتصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ع. خامسا

  :2حسب طبیعة منتجاتها إلى عدة فئات كما یليالصغیرة والمتوسطة 

نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نظام إنتاج یتركز : مؤسسات إنتاج السلع االستهالكیة  - أ

تجات الجلود السلع االستهالكیة على تصنیف المنتجات الغذائیة، تحویل المنتجات الفالحیة، من

واألحذیة والنسیج، الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته، ویعود التركیز على مثل هذه المنتجات أساسا 

نظرا لكونها تتالءم وخصائص هذه المؤسسات فهي ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة، كما ال تحتاج 

 . إلى تقنیات إنتاج حدیثة ومتطورة

نوع كل من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المختصة یجمع هذا ال: مؤسسات منتجة للسلع الوسیطة   -  ب

في تحویل المعادن، المؤسسات المیكانیكیة والكهربائیة، الصناعة البالستیكیة والكیماویة وصناعة مواد 

 .البناء

                                                           

. 304ص فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد علي، المصدر سبق ذكره، .   1  
 .28 سبق ذكره، ص المصدرأحمد رحموني، . 2
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المؤسسات المختصة في إنتاج سلع التجهیز، حیث أن هذا النوع من باإلضافة إلى هذین النوعین نجد 

لنوعین السابقین كونه یتطلب تكنولوجیا مركبة، وید عاملة مؤهلة ورأس مال أكبر المؤسسات یختلف عن ا

  . وهي تتخصص في إنتاج وتركیب بعض المعدات واألدوات البسیطة خاصة في الدول النامیة

 مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 2.3.1

یرة والمتوسطة في االقتصاد المحلي الذي تلعبه المؤسسات الصغالریادي على الرغم من الدور      

إال أنها تشكو من عدة عراقیل تؤثر سلبا على . واالقتصاد العالمي من حیث اإلنتاج، التشغیل واالبتكار

نموها وتطورها، إذ یعد البحث عن مصادر التمویل المناسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهم 

ة في ظل محدودیة البدائل المتاحة أمام هذه المؤسسات التحدیات التي تواجه مالكیها ومسیریها خاص

  .نتیجة صغر حجمها ونشاطها من جهة وارتفاع معدالت الخطر بها من جهة أخرى

إذ یشكل التمویل حجر األساس في قیام ونجاح واستمرار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتحتاج تلك 

ل اقتناء األصول الثابتة الالزمة لمباشرة أو توسعة المؤسسات إلى نوعین من التمویل، یتعلق األول بتموی

ویتصل الثاني بتمویل رأس المال العامل وذلك . العملیات اإلنتاجیة، كاألراضي والمباني واآلالت والمعدات

  .بغرض الوفاء بمتطلبات التكوین السلعي واالحتیاجات النقدیة للتشغیل

لى التمویل المطلوب من مصادر داخلیة مثل وبإمكان المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تحصل ع

األرباح المدورة والفوائد على االستثمارات واإلیجارات، أو من مصادر خارجیة كالقروض المقدمة من 

  .البنوك التجاریة والمتخصصة باإلضافة إلى التمویل اإلسالمي الخالي من سعر الفائدة

  المصادر الداخلیة . أوال

   : المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیما یلي لیة لتمویلالداخمصادر تتمثل أهم ال

، سواء في بدایة ویل المقدم من صاحب المؤسسة نفسهیقصد بها التم :المدخرات الشخصیة للممتلكین -1

حیث یعزز عندها  ،تكوین المؤسسة أو عند الحاجة إلى التوسع في المؤسسة أو لزیادة رأس المال العامل

في أصول  ةللمؤسسة بأموال إضافیة جدیدة لم تكن أصال داخل ةلمقدمصاحب المؤسسة األموال ا
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، وتعتمد نسبة عالیة من المؤسسات لخاصة لخدمة المؤسسة التي یملكهاالمؤسسة بتحویل بعض أمالكه ا

، والبد من التنویه  إلى أن دخول هذه المدخرات إلى العمل متوسطة على هذا النوع من التمویلالصغیرة وال

، وهذا النوع من التمویل یعتمد علیه قبل أن یلجأ إلى دخرات مجمدة إلى استثمارات منتجةن میحولها م

التمویل الخارجي ألنه ال یرید أن یخاطر بأموال الغیر خاصة في المرحلة األولى من حیاة المؤسسة  

حتى ولو  ٕادارة العمل والسیطرةغیر له في امتالك أصول المؤسسة و وكذلك لعدم رغبته في مشاركة ال

ن المستثمرین یحجمون على التمویل واالستثمار في هذه المؤسسات في اضطر إلى التمویل الخارجي فإ

  .1ظل غیاب أو نقص الضمانات الكافیة والمخاطر المرتفعة التي تحیط بها

طریق یمكن الحصول على المبالغ لتمویل حقوق الملكیة عن  :الشركاء والمساهمین في الشركة -2

، ویمكن عن المؤسسة إلى شركة وٕاصدار األسهم ، أو عن طریق تحویلكة أو عدد من الشركاءالمشار 

ما عن طریق الشركاء أو االقتراض بسبب مشاركة المشاركین في إطریق المشاركة توفیر مبالغ أكبر 

ل عن ن المبالغ تكون متاحة للعمبالغ التي یتم اقتراضها من الغیر، أما في حالة الشركات فإضمان الم

ة وبسبب استمراریة وجود الشركة طریق العدید من المستثمرین بسبب محدودیة مسئولیة حملة أسهم الشرك

 .2ٕامكانیة كل مساهم من بیع أسهمه في أي وقتو 

تستطیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تطرح أسهمها في البورصة وفي هذه الحالة تتمكن المؤسسة 

  :من تحقیق هدفین هما

 .على التمویل الالزمالحصول  

تحقیق القائم بالمشروع وبعض المستثمرین األوائل أرباحا رأسمالیة نتیجة بیعهم ألسهمهم بأسعار  

 .مرتفعة

                                                           
  .196فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد علي، المصدر سبق ذكره، ص . 1
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، وهو في األساس وسیلة للشراء الئتمان التجاري لتنشیط المبیعاتعادة ما یستعمل ا: االئتمان التجاري -3

، حیث تقوم المؤسسة سماح معینة قبل أن یبدأ التسدید ةمع تأجیل الدفع على فترات مختلفة مع أخذ فتر 

وتنتشر هذه الطریقة بین . م دون أن تقوم بسداد قیمتها فورافي هذه الحالة باستخدام البضائع والمواد الخا

، وكذلك بین المصانع والتجار وبین التجار أنفسهم عند تبادل والموردین عند شراء المواد الخامالمصانع 

، فإذا استطاعت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على فیما بینهم بهدف تنشیط المبیعات المشتریات

اختالف أنشطتها الحصول على هذا النوع من االئتمان بشرط أال یرتفع السعر علیها كثیرا فإنها تكون 

هذا  ، ومن الواضح أنأس المال العامل في هذه المؤسساتبذلك قد وفرت جزءا كبیرا من احتیاجاتها من ر 

حتاج إلى السمعة ، ولكنه یالتقلیدیة مثل الرهونات المختلفةاالئتمان ال یحتاج إلى تقدیم الضمانات 

   .1، أو أوراق الدفعئتمان عادة شكل الحسابات الدائنة، ویتخذ هذا النوع من االالتجاریة الحسنة

  : 2ولالئتمان التجاري مخاطر كثیرة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمها 

تشجیع أصحاب هذه المؤسسات على اإلسراف والحصول على مستلزمات غیر ضروریة مما یترتب  

 .سداد تفوق إمكانیاته في المستقبلعلیه التزامات 

لل من فرص اختیار المورد التركیز على ضرورة الحصول على االئتمان التجاري نتیجة قلة الموارد تق 

 .المناسب

مخزون الفائض مصدر من مصادر األموال المعطلة إن وجد أرصدة یعتبر ال: المخزون الفائض -4

وهو ما یجعل صاحب المؤسسة یفكر في طریقة وكیفیة  ،تخزینیة تزید عن االحتیاجات التشغیلیة للمؤسسة

وما یصاحبه من زیادة في  كالیف، بهدف تجنب التلف والتقادمالتخلص منها بأسرع وقت ممكن وبأقل الت

                                                           
  .198فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد العلي، المصدر سبق ذكره، ص . 1
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عدم الحاجة إلى االقتراض واللجوء إلى المصادر الخارجیة وتجنب تأثیراتها على  وبالتالي ،األموال

  .1المؤسسة

، حیث تقوم المؤسسات من أهم المصادر الداخلیة للتمویلتعتبر األرباح المحتجزة  :األرباح المحتجزة -5

قة فاألرباح التي تحققها الصغیرة والمتوسطة بتمویل جزء كبیر من احتیاجاتها المالیة بواسطة األرباح المحق

، أو االحتفاظ بجزء منها حتفاظ بها لغرض إعادة استثمارها، أو توزیعها بین المساهمینالمؤسسة یمكن اال

   .2وتوزیع الباقي كأرباح على المساهمین

نتیجة قیام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمنح  :بات بطیئة التسدید والمشكوك فیهامراجعة الحسا -6

حسابات بطیئة التسدید  على شكلالت االئتمانیة فمن المحتمل أن جزءا من هذه التسهیالت یحتجز التسهی

، فمن األجدر لصاحب المؤسسة هنا أن تحقاقها انتهت أو لم یتم تحصیلهاأو بمعنى آخر أن مواعید اس

یالت االئتمانیة یقوم بتنشیط عملیة تحصیل للحسابات المستحقة غیر المدفوعة وزیادة الرقابة على التسه

ونتیجة لقیام . ع اآلجل إذا كان ذلك أفضل للمؤسسةالحقا أو التحول أحیانا إلى البیع النقدي وتجنب البی

ادر التمویل الخارجیة نه یحقق عدة فوائد أهمها تجنبه لمصإالمؤسسة بزیادة جهودها في عملیة التحصیل ف

ن تلك الدیون لتوفر األموال داخلیا، وكذلك فإ تسدید نظرامن فوائد ووجود مدة محددة للومتطلباتها 

  .3المحصلة ال تتحول إلى دیون معدومة الحقا وبالتالي تشكل خسارة أكبر على المؤسسة هنا

   المصادر الخارجیة. ثانیا

  :في العناصر التالیة تتمثل مصادر التمویل الخارجیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

عادة ما تلجأ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى االقتراض من البنوك  :ةاالقتراض من البنوك التجاری -1

، حیث تقدم البنوك مویل الكافي من المصادر الداخلیةالتجاریة خاصة إذا تعذر علیها الحصول على الت

، وغالبا ما تسعى عة بسبب المخاطرة التي تتعرض لهاالتجاریة قروضا بفوائد تجاریة عادة ما تكون مرتف

                                                           
  .92إدارة المشاریع الصغیرة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ص ): 2004(جهاد عبد اهللا عفانه، قاسم موسى أبو عبي، . 1
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وك التجاریة إلى التعامل مع المقترضین الكبار والقادرین على تسدید االلتزامات وتقدیم الضمانات البن

ولكن یالحظ بدایة اتجاه حدیث لدى بعض البنوك التجاریة في االهتمام بتمویل  ،العقاریة الكافیة لقروضهم

  .1مالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والوصول إلى أكبر عدد من العمالء في مواقعه

هناك العدید من المؤسسات الكبیرة التي تقوم بتمویل المؤسسات  :التمویل عن طریق الشركات الكبرى -2

فع الرئیسي وراء ذلك هو ان كان الدإ ، و زمةالصغیرة والمتوسطة وتقدم لها الخبرات الفنیة والتسویقیة الال

 وأللدخول في المؤسسة الصغیرة بعض من المؤسسات الكبیرة التي تسعى  حیث نجد ،االستثمار المربح

 .في العملیة اإلنتاجیة الخاصة بهاالمتوسطة لضمان تورید منتجاتها لها كأحد المدخالت المطلوبة 

وقد تأخذ شكال آخر، حیث ظهرت في اآلونة األخیرة في بعض الدول، حیث تقوم المؤسسات الكبیرة 

ة األشخاص أصحاب المواهب والتخصصات في والمستقرة باستثمار أموالها وخبراتها ومعارفها لمساعد

تأسیس وتمویل المؤسسات الفردیة الصغیرة، حیث یكون صاحب المؤسسة الجدیدة عادة متخصص وذو 

خبرة في مجال معین ولكنه یحتاج إلى التمویل والخدمات اإلداریة التي تساهم المؤسسات الكبیرة في 

    .  2شخاصتقدیمها له مقابل االستفادة من خبرات هؤالء األ

لقد تعددت مصادر التمویل غیر المصرفیة  :من مؤسسات التمویل غیر المصرفیة االقتراض -3

لبطالة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك لتلبیة االحتیاجات التمویلیة لهذه المؤسسات بهدف محاربة ا

وطویلة األجل خالفا  ، وتمتاز هذه المؤسسات بأنها تقدم قروضا متوسطةوخلق المزید من فرص العمل

لربح للبنوك التجاریة التي تركز على تقدیم القروض قصیرة األجل آخذة بعین االعتبار الضمانات الكافیة وا

أن تكون حكومیة، أو شبه  ومما یالحظ على هذه المؤسسات أنها یمكن. والسیولة للمؤسسات المختلفة

   .3حكومیة ر، أو على شكل منظمات دولیة غیحكومیة
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اجهت یرجع تأسیس شركات رأس المال المخاطر إلى المشاكل المالیة التي و  :رأس المال المخاطر -4

والیات ، ویعود االهتمام برأس المال المخاطر بعد أن لقي نجاح كبیر في الالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ألهداف تصب كلها ، وتهدف شركات رأس المال المخاطر إلى تحقیق جملة من االمتحدة األمریكیة وأوربا

 : 1في تسهیل عملیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نذكر أهمها فیما یلي

 .مواجهة االحتیاجات الخاصة بالتمویل االستثماري 

توفیر األموال الكافیة للمؤسسات الجدیدة أو عالیة المخاطر والتي تتوفر على إمكانیات نمو وعوائد  

 .مرتفعة

وهشاشة السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على إصدار أسهم وطرحها  بدیل تمویلي في حالة ضعف 

 .  لالكتتاب

إن مصادر التمویل المعروفة في مالیة المؤسسة هي القروض بمختلف أنواعها  :التأجیريالتمویل  -5

وتعرف أیضا بالمصادر الخارجیة، والمصادر الذاتیة أي األموال المملوكة للمؤسسة واألرباح المحتجزة 

ٕاصدار األسهم في السوق المالیة، إضافة إلى هذه المصادر هناك مصدر آخر معروف یستعمل خاصة و 

منتشرة ومستعملة بكثرة  و في المؤسسة الصغیرة التجاریة أال وهو االئتمان التجاري، فهذه المصادر معروفة 

یجاري أو تأجیر األصول، ومعنى هذه العملیة هو أن ة أخرى للتمویل تسمى بالتمویل اإلإال أن هناك طریق

المستثمر لیس بالضرورة أن یقوم بشراء األصول الثابتة بغرض استعمالها ولكن بإمكانه تأجیرها لالستفادة 

منها في العملیة اإلنتاجیة، أي أن المؤسسة التي ال تملك موارد ذاتیة أو التي ال تستطیع الحصول على 

أصغر  اله أو شرائه، وهذا التأجیر یشملبإمكانها استئجار األصل بهدف استعمقروض من المؤسسات 

فالمقصود بالتأجیر هو اتفاق متعاقد . المبانيو الضخمة  تاألشیاء كجهاز الكمبیوتر والشاحنات، إلى اآلال

بل دفعات دوریة لمدة زمنیة بین طرفین یخول أحدهما حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقا

                                                           
الملتقى الهیاكل واآللیات الجدیدة الداعمة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2006(ن، محمد زیدا. 1

أفریل  18-17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، یومي متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: الدولي حول

  .512، ص 2006
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المؤجر هو الطرف الذي یحصل على الدفعات الدوریة مقابل تقدیم األصل في حین أن ف. دةمحد

   .1المستأجر هو الطرف المتعاقد على االنتفاع بخدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجیر للمؤجر

  خالیة من الفائدة في إطار إسالميتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأسالیب  .ثالثا

. شكل التمویل واحدا من أهم العقبات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمیعتبر 

فأصحابها عادة ما یكونون من المهنیین الصغار وال تتوفر لدیهم المدخرات المالیة الكافیة التي یمكن 

ومن جانب آخر فإن مصادر التمویل في صورة قروض . تقدیمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض

وتجعلها تفقد میزتها التنافسیة مع ) إذ تعد الفوائد بمثابة تكلفة ثابتة(ترهق كاهل هذه المؤسسات  بفائدة

المؤسسات األخرى، كما أن البعض اآلخر من الراغبین في إقامة مؤسساتهم الصغیرة والمتوسطة الخاصة 

  .یتفادى المعامالت الربویة التي تتجسد في القروض بفوائد

ري البحث عن بدائل تمویلیة أخرى تكون أكثر مالئمة وفي متناول المؤسسات لذلك أصبح من الضرو 

ومن أبرز هذه البدائل التمویل بالصیغ المصرفیة اإلسالمیة التي ال تعتمد على . الصغیرة والمتوسطة

الفوائد الثابتة، والتي أثبتت نجاعتها في النهوض بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في العدید من 

 :وفي ما یلي أهم هذه الصیغ اإلسالمیة. تالمجتمعا

یقصد بالتمویل عن طریق المشاركة بمثابة عقد أو اتفاق بین مجموعة من الشركاء على : المشاركة -أ

تقدیم رأس المال والعمل معا وتقسیم األرباح فیما بینهم أو تحمل الخسائر وفقا لنسب محدودة یتم االتفاق 

  .2علیها مسبقا

عبارة عن عقد مشاركة بین طرفین أو أكثر یقدم كل طرف المال بنسب متساویة  المشاركةإذن فالتمویل ب

أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جدید أو المساهمة في مشروع قائم، بحیث یصبح كل واحد منهما 

                                                           
الملتقى الوطني األول تأجیر األصول الثابتة كمصدر تمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2002(بعلوج بولعید، . 1

  .8، ص 2002أفریل  9-8، جامعة األغواط، الجزائر، حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة

.132وتكنولوجیا المعلومات، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر، ص  إدارة البنوك): 2007(طارق طه، .  2  
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متملكا لحصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقا لنصیبه من الربح، وتقسم الخسارة على 

   .1ر حصة كل شریك في رأس المال وال یصح اشتراط خالف ذلكقد

وبالتالي من خالل هذا التعریف نجد أن التمویل عن طریق المشاركة یناسب المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة كونه یساعد أصحاب فكرة إنشاء هذا النوع من المؤسسات والذین یفتقرون لألموال الالزمة 

طرف أو أطراف آخرین، وهو ما یعني أن التمویل عن طریق المشاركة  لتحقیق رغباتهم بالمشاركة مع

بإمكانه التقلیل من حدة مشاكل التمویل التي تعترض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویعتبر خیارا أمثل 

     .مقارنة بمصادر التمویل الخارجیة وما تنطوي علیه من تكالیف عالیة

عقد على الشركة بمال من أحد الجانبین وعمل من اآلخر وهي تعرف المضاربة على أنها  :المضاربة -ب

اتفاق بین الطرفین أحدهما یقدم المال واآلخر یبذل جهده وخبرته لتنمیة هذا المال في مجاالت استثماریة 

متاحة شرعا تجاریة كانت أو صناعیة أو زراعیة أو خدمیة على أن توزع األرباح بین رب المال وعادة ما 

، أما الخسارة فتكون على لنسب الشائعة والمعلومة في الربحبا )المضارب بعمله(والعمیل یكون البنك 

لف شرطا من حساب رب المال ما لم یثبت أن العمیل كان قد قصر أو أهمل في استخدام المال أو خا

  .2جزءا من المضاربة )العمیل أي(نه في هذه الحالة یتحمل ویضمن إ، فشروط عقد المضاربة

 :أخرى للتمویل خالیة من عنصر الفائدة ومدى مالئمتها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صیغ -جـ

المرابحة، والسلم، واألجل : صیغ أخرى إسالمیة للتمویل تتم عن طریق أنواع من عقود البیع هناك

  .واإلجارة، االستصناع

                                                           
الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع،  ،)المحلیة والدولیة(العملیات المصرفیة اإلسالمیة ): 2006(خالد أمین عبداهللا، حسین سعید سعیفان، . 1

  .171عمان، األردن، ص 
دیق االستثمار بین االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، دار الفكر الجامعي، مصر، ص ص صنا): 2006(نزیه عبد المقصود مبروك، . 2

)66،67.(  
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مقابل هامش  الثانيفالمرابحة عقد بیع بین طرفین یتضمن قیام أحدهما ببیع سلعة أو سلع للطرف 

ربح یضاف إلى الثمن الذي اشتراها به من السوق وبعد أن یتسلم الطرف الثاني السلعة یمكنه التسدید فورا 

   .   1أو على مدى فترة مالئمة من الزمن كما یجري االتفاق

إلى أما بیع السلم فیمكن تعریفه على أنه بیع موصوف في الذمة وفي الصفة بوزن معلوم وكیل معلوم 

  . 2أجل معلوم

كما یعرف عقد السلم على أنه عقد بیع یتم بموجبه تسلیم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بالدقة 

ومعلومة المقدار كیال أو وزنا أو عًدا، وفائدته توفیر قدر من التمویل للبائع أو المنتج حتى یقوم بتسلیم 

    .   البضاعة بعد فترة من الزمن یتفق علیها

ا یمكن تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصیغة إسالمیة أخرى تتمثل في البیع اآلجل والذي بینم

   .هو عبارة عن البیع الذي یتم فیه تسلیم المبیع ویؤخر الثمن، وهو البیع بالتقسیط أیضا

دته إذن البیع اآلجل یتم بموجبه االتفاق على تسلیم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل یتفق علیه، وفائ

  . 3توفیر قدر من التمویل للمشتري حتى یتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن یتفق علیها

كذلك تلجأ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى نوع آخر من التمویل اإلسالمي تحصل بموجبه على 

ارة التي هي أصول عادة ما تفوق القدرات المالیة لهذه المؤسسات ویتمثل هذا النوع من التمویل في اإلج

عبارة عن تملیك منافع مباحة لمدة محددة مقابل عوض مادي معلوم، وهي ثمن المنفعة الناشئة عن 

استخدام أو االنتفاع بأصل من األصول الثابتة، فهي ال تهدف إلى تملیك األصل المؤجر للمستأجر وٕانما 

أداء قیمة اإلیجار المتفق علیه لمدة  تهدف إلى إتاحة استخدام األصل المستأجر واالنتفاع منه أو به مقابل

                                                           
  .28بیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف اإلسالمیة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ص ): 2005(أحمد سالم ملحم، . 1
طار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبیع السلم، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة، السعودیة، ص اإل): 1998(عمر محمد عبد الحلیم، . 2

54  .  

.259خالد أمین عبد اهللا، حسین سعید سعیفان، المصدر سبق ذكره، ص .  3  
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محددة یعود بعدها األصل إلى المالك، وهكذا یتضح بأن اإلجارة تتكون من طرفین مالك لألصل وهو 

    .1المؤجر ومستخدم األصل أو المنتفع به وهو المستأجر

أدوات التمویل  كما یمكن أن تلجأ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى عقود االستصناع باعتبارها أداة من

) الصانع(المالئمة لهذه المؤسسات، ویمكن اعتبار عقد االستصناع بأنه عقد بین طرفین یقوم أحدهما 

على أن تكون المواد ) المستصنع(بموجب هذا العقد بصنع شيء محدد الجنس والصفات للطرف اآلخر 

للصانع إما حاال أو مقسطا أو الالزمة للصنع من عند الصانع، وذلك مقابل ثمن معین یدفعه المستصنع 

  .2مؤجال

إذن فهو عقد یشتري به في الحال شيء مما یصنع صنعا یلتزم بتقدیمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف 

  .   3مخصوصة وبثمن محدد

فالتمویل عن طریق عقود البیع المذكورة مناسب جدا لتغطیة االحتیاجات قصیرة األجل أو احتیاجات رأس 

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فمثال بیع عقد السلم یمكن هذه المؤسسات من الحصول المال العامل ل

على سیولة نقدیة متمثلة في الثمن الذي یقبضه عند التعاقد مقابل التعهد بتسلیم كمیة من إنتاجه بعد فترة 

مواد الخام أو من الزمن، بینما مزایا عقد اآلجل واضحة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمشتري لل

السلع الوسیطة التي یحتاجها في النشاط اإلنتاجي وذلك من خالل منحه فرصة للتسدید سواء بعد مدة أو 

  .بالتقسیط وهو ما یرفع حرج التمویل بالنسبة لهذه المؤسسات

كما أن عقد االستصناع یمكن أن یساهم في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ونخص بالذكر صغار 

ع أو الحرفیین وفقا إلستراتیجیة معینة لتنمیة هذه المؤسسات، فیتم تحدید سلع معینة بمواصفات الصنا

 الهیئات المتخصصة لتتولى تسویقهامحددة وتكلیف صغار الصناع أو الحرفیین بإنتاجها وتسلیمها إلحدى 

                                                           
بعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، البنوك اإلسالمیة أحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیة، الط): 2008(محمد محمود العجلوني، . 1

  .260ص 
، الطبعة األولى، دار المسیرة "األسس النظریة والتطبیقات العلمیة"المصارف اإلسالمیة ): 2007(محمد حسین الوادي، حسین محمد سمحان، . 2

  .191للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ص 

.73ر سبق ذكره، ص عمر محمد عبد الحلیم، المصد.   3  



 التأصیل النظري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفصل األول
 

98 
 

معین إلنتاج سلع  ویمكن بهذا الشكل تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنمیة أعمالها وفق برنامج

  .یحتاجها السوق أو تحتاجها بعض المؤسسات الكبیرة

وأخیرا فإن عقد االجارة مناسب جدا لمساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الحصول على 

احتیاجاتها من رأس المال الثابت دون إرهاق لها مثلما یحدث في النظم الوضعیة عند التمویل بالفوائد 

أو المتوسطة تستطیع أن تدفع إیجار للمكان الذي تمارس فیه نشاطها دون إرهاق  فالمؤسسة الصغیرة

 قروض محملة بالفوائد بالنسبة لهالمیزانیتها، وهذا بالطبع ال یقارن إطالقا بتكالیف شراء المكان نقدا أو ب

ا ومن كما تستطیع أن تحصل على اآلالت أو المعدات أو األدوات التي تحتاجها بصیغة اإلجارة أیض

  .1المفید لهذه المؤسسات أن یكون مالك األصل المستأجر مسئول عن صیانتها

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة االقتصادیة واالجتماعیة لیة مهاأل. 3.3.1

مع تزاید االهتمام العالمي والدولي بالمشاریع الصغیرة ظهرت فوائد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها 

  .المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة الحیوي في العدید من

فعلى الرغم من االختالف الكبیر والمتفاوت بین الدول ومستویاتها ودرجة نموها، إال أنها أجمعت على 

أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في إرساء ركائز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، حیث 

تنمیة هذا االقتصاد، باعتبارها منطلقا أساسیا لزیادة الطاقة  تعتبر العمود الفقري والمحرك األساسي في

لذلك أولت دول كثیرة . اإلنتاجیة من ناحیة، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر من ناحیة أخرى

هذه المؤسسات اهتماما غیر عادیا وملفتا للنظر، خصوصا في العقود األربعة الماضیة، وقدمت لها العون 

عدة بمختلف السبل، ووفرت لها العدید من التسهیالت واإلعفاءات وساعدتها على تطویر إنتاجها والمسا

  .وتحدیثه وفتح أسواق تصدیریة لها، وحمایتها من منافسة المنتج األجنبي

                                                           
، مصر، تنمیة الصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلها، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة): 1996(، عبد الرحمان یسري أحمد. 1

  ).86،88(ص ص 
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وال تقتصر أهمیة هذه المؤسسات في كونها مجرد طاقة إنتاجیة مولدة للدخل وفرص العمل، بل أنها تعمل 

  .  الناتج القومي اإلجمالي، وٕاحالل الواردات، وتقلیل العجز في المیزان التجاري وتخفیفهعلى زیادة 

یتزاید شیئا فشیئا حیث  والمتوسطةالصغیرة  مؤسساتاالهتمام بال أمع نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات بد

ألسباب التي أدت إلى ومن أهم ا ،ترجم ذلك في إعطاءها دورا أكبرا في السیاسات االقتصادیة للبلدان

  :1یلي ما كرنذ والمتوسطةزیادة االهتمام بالمؤسسات الصغیرة 

  فشل الكثیر من البرامج التنمویة التي اعتمدت على إنشاء المؤسسات والصناعات العمالقة وعدم

یرها مما أدى بهم إلى التفكیر في یالرتفاع تكالیف تس نظرا ،ل النامیة على االحتفاظ بهاقدرة الدو 

  . قسیمها إلى وحدات صغیرةت

 مما أدى بالهیئات  ،الفقر والبطالة في العالم بصفة عامة وفي الدول النامیة بصفة خاصة ازدیاد

 انتشارللتقلیل من  صغیرة ومتوسطةالدولیة إلى المناداة بتطبیق سیاسة داعمة إلنشاء مؤسسات 

 .الظاهرة

  ،األمر الذي یتطلب دعم إنشاء المؤسسات المعاناة التي تشهدها المناطق الداخلیة والنائیة

الصغیرة والمتوسطة نظرا لما تتمیز به هذه المؤسسات من قدرة واسعة على التوطن في مناطق 

جغرافیة معینة، مما یمكنها من تجسید التنمیة اإلقلیمیة والقیام في مناطق بعیدة عن المراكز 

ذه المناطق، كما تتیح لها هذه المیزة الصناعیة التقلیدیة، الشيء الذي یخفض من التكدس في ه

القدرة على االستفادة من وفرات التجمع كبدیل عن عدم قدرتها على االستفادة من میزة وفرات 

  .         الحجم، نظرا النخفاض طاقتها اإلنتاجیة وحجم إنتاجها

ا ودورها الفعال في بشكل واضح أهمیته ظهربالمشاریع الصغیرة والمتوسطة العالمي  االهتمامومع تزاید 

   :، وتتجلى هذه األهمیة في النقاط التالیةواجتماعیة اقتصادیةتحقیق تنمیة 

                                                           
لتصنیع والتنمیة، دار النهضة العربیة، اقتصادیات الصناعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تحقیق ا): 1993(صفوت عبد السالم عوض اهللا، . 1

  .25جمهوریة مصر العربیة، ص 
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   .توفیر مناصب الشغل 

   .جذب وتعبئة المدخرات 

   .تنمیة الصادرات 

   .تحقیق التكامل الصناعي 

   .اإلقلیمیةالتنمیة  

  .زیادة الدخل الوطني وتعزیز دور البرامج اإلنمائیة للدولة 

  األهمیة االقتصادیة . أوال

  :تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا كبیرا في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة وذلك من خالل     

وتختلف فرص العمل ، تسمح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتوفیر فرص العمل :توفیر فرص العمل -1

المؤسسات الكبیرة وذلك ألنها تستقطب المتاحة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن تلك المتاحة في 

   .1عددا ال بأس به ممن لم یتلقوا التعلیم الكافي للعمل في المؤسسات الكبیرة

فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل بدیال یساعد في القضاء على مشكلة البطالة حیث أنها تتیح العدید 

تلقوا التدریب والتكوین المناسبین ویعود ال بأس به من طالبیه ممن لم ی امن فرص العمل وتستقطب عدد

، وكذا الجانب االجتماعي المرتبط بها ذه المؤسسات لتقنیات كثیفة العملهذا االستقطاب إلى استخدام ه

زاد من أهمیة  اومم ،ن االلتزام بمؤهالت إداریة معینةمن حیث تشغیل األقارب واألصدقاء والنساء دو 

 ،ن لم نقل كل الدول إلى اقتصاد السوقإ ذا المجال توجه معظم و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ه

وفي ظل هذا التوجه لم تعد الدولة تلعب دورها في إیجاد مناصب العمل بطریقة مباشرة كما كان الحال 

، كما أن المؤسسات الكبیرة أدى حتما إلى تزاید نسبة البطالةفي الماضي من خالل القطاع العام مما 

آلتها الصناعیة لن تساهم هي األخرى مساهمة فعالة وجدیة في إیجاد مناصب الشغل وبعدما استقرت 

                                                           
مقدمة في المال واألعمال، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ): 2001(محمد صالح الحناوي، محمد فرید الصحن، محمد سعید سلطان، . 1

  .67ص
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، لهذا یبقى األمل معقود على المؤسسات تعد بحاجة إلى إنشاء وظائف جدیدةحیث استقرت أحجامها ولم 

تولید لما تتمیز به من سلوك أكثر دینامیكیة في مجال  ،الصغیرة والمتوسطة لزیادة حجم العمالة والتوظیف

   .1فرص العمل

حیث من إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستفید منها الشركات الكبرى : تغذیة المؤسسات الكبیرة -2

، إال أن العالقة بین المؤسسات التجهیز وما تحتاج إلیه من موادتوفیر مستلزمات اإلنتاج وقطع الغیار و 

بل  ،توفیر احتیاجات المؤسسات الكبیرة فقطالكبیرة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تقتصر على 

همیة الكبیرة في تتعداها لتشكل منظور تكاملي یساهم في التطویر والتحدیث للتكنولوجیا الحیویة ذات األ

ات ، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الریادیة ذات عالقة وطیدة ومهمة مع الصناعات ذالتطور المعاصر

حیث تساهم في سد العدید من الفجوات العلمیة التي ال تجد المؤسسات  ،التكنولوجیا العالیة المتقدمة

على متابعتها نتیجة تركیزها على الجوانب الحیویة من الالزمة الكبرى في هذه الصناعات الوقت والقدرة 

  .2التطویر

ظهور مرحلة جدیدة من النمو االقتصادي  یشهد االقتصاد العالمي :تحقیق التطور االقتصادي -3

، وهذه القطاعات هي سمة ...لومات، االتصاالتلمؤسس على التكنولوجیات الجدیدة مثل قطاع المعا

االقتصاد الجدید وتعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة محرك لهذا النمو االقتصادي نظرا إلعطائها 

وبذلك فهي ، علها في دائرة تخصصها وسر نجاحهاأهمیة قصوى لتكنولوجیا المستقبل واالهتمام بها وج

   .3تساهم بشكل واضح في تحقیق التطور االقتصادي

                                                           

.47رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  1  

.35ور الغالبي، إدارة واستراتیجیات منظمات األعمال المتوسطة والصغیرة، المصدر سبق ذكره، ص طاهر محسن منص.  2  

.    52رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  3  
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تقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدور هام في استقطاب األموال والمدخرات : راتتعبئة المدخ -4

لدورة االقتصادیة في صورة الصغیرة وتوجیهها نحو المجاالت االستثماریة بدال من تجمیدها وٕاخراجها من ا

   .1تكالیف إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، كون أن اكتناز

ویظهر ذلك في انتشار هذه النوعیة من المؤسسات على مستوى  :یة اإلقلیمیة والمتوازنةتحقیق التنم -5

د حیث تنتشر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مختلف مناطق البلد الواح ،اإلقلیم وعلى مستوى الدولة

 .2ما یساهم في تحقیق تنمیة متوازنة على مستوى مختلف هذه المناطق

، فاألفراد في ملیة تطویریة تحسینیة أو إبداعیةیمكن وصف التجدید بأنه ع :خلق اإلبداع واالبتكار -6

، حیث أن المؤسسات التي تدار من المصدر الرئیسي لألفكار الجدیدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هم

، بحكم زیادة الدافعیة مؤسسات األخرىكیها تكون أكثر عرضة للتجدید والتحدیث أكثر من القبل مال

نها تترك إنتاج السلع ذات الطلب الثابت فإ فبینما تركز المؤسسات الكبیرة على ،لتحقیق الربحیة العالیة

، إذ إیجاد سلع جدیدةلمغامرة لمحاولة الفرصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفتح لها أبواب المجازفة وا

 .3تثبت مختلف اإلحصائیات أن براءات االختراع یكون مصدرها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الصادرات من خالل سد  تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا مؤثرا في دعم: زیادة التصدیر -7

سسات الكبیرة لما تتمیز به وهو ما یتیح فرصة أكبر لتصدیر إنتاج المؤ  ،الطلب المحلي جزء من حاجات

أن تنتج سلعا وسیطة مكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، كذلك یت اقتصادیةمن ممیزات نسبیة ووفرا

، كما أنه بإمكان المؤسسات ا منتجات نهائیة وتوجهها للتصدیرتوجهها للمؤسسات الكبیرة التي تنتج بدوره

، حیث ة من خالل تصدیر منتجاتها مباشرةلتصدیریالصغیرة والمتوسطة أن تساهم في تنشیط العملیة ا

                                                           

.  93سبق ذكره، ص  المصدر، نبیل جواد.  1  

.127ر الجامعیة، مصر، ص الدا –مدخل بیئي مقارن  –إدارة المشروعات الصغیرة ): 2007( ،أیمن على عمر.  2  
  .19جهاد عبد اهللا عفانه، قاسم موسى أبو عبید، المصدر سبق ذكره، ص . 3
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تعمل على تحقیق الفائض التجاري وتحسین میزان مدفوعات الدولة لة الصعبة و تساهم بذلك بتوفیر العم

  .1سواء من خالل تصدیر منتجاتها أو كذلك من خالل توفیر منتجات محلیة وبالتالي تقلیل االستیراد

   األهمیة االجتماعیة. ثانیا

عند إحداث تنمیة إن الهدف األساسي من إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال یقف فقط      

وتنمیة المؤسسات الصغیرة ، مؤسسات هو تحقیق التنمیة الشاملة، ولكن الهدف من هذه الاقتصادیة مستقلة

ات الصغیرة والمتوسطة یهدف إلى نشر الوعي الصناعي والتحرر من أسالیب اإلنتاج التقلیدیة فالمؤسس

والمتوسطة بطبیعتها تنتشر في مختلف أرجاء البالد، وبالتالي یمكن أن تؤثر في سلوك األفراد وتفكیرهم 

  : وعاداتهم، وفي هذا الصدد نسوق أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اجتماعیا من خالل النقاط التالیة

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبحكم قربها إن الم :وثیقة مع المستهلكین في المجتمع تكوین عالقات -1

م مبكرا والتعرف على طلباتهم بشكل تالعمل على اكتشاف احتیاجاتهم من المستهلكین تسعى جاهدة ل

یعطي درجة كبیرة هو ما وجد عالقة ربط بین المنتج والمستهلك و ت حیث. وبالتالي تقدیم السلع والخدمات

     .2ال نالحظه بنفس الدرجة لدى المؤسسات الكبیرة وهذا ما ،من الوالء لهذه المؤسسة أو تلك

إشباع حاجات  تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في :مة المجتمع وٕاشباع رغبات األفرادخد -2

، فقد یكون هذا اإلشباع تحقیق مردود وأداء مالي بالنسبة لمالكي هذه المؤسسات مختلف فئات المجتمع

إشباع رغبات باقي فئات المجتمع المتعاملین بائن من سلع وخدمات أو حاجات الز  من الرواد أو إشباع

وعادة ما یكون العائد على حقوق الملكیة في المؤسسات . شر أو غیر مباشر مع هذه المؤسساتبشكل مبا

الصغیرة والمتوسطة مرتفعا كون هذه المؤسسات تمتاز بالمرونة العالیة في االستجابة السریعة وبتكالیف 

   .3سا بالمؤسسات الكبیرة وهكذا تكون نسبة التغیر في المنتجات والعملیات واألسواق أسرعأقل قیا

                                                           

.94نبیل جواد، المصدر سبق ذكره، ص .  1  

.54رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .   2  

. 35غیرة، المصدر سبق ذكره، ص طاهر محسن منصور الغالبي، إدارة واستراتیجیات منظمات األعمال المتوسطة والص.  3  
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عدد هائل من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  في ظل وجود :لمساهمة في التوزیع العادل للدخلا -3

ؤدي ذلك المتقاربة في الحجم والتي تعمل في ظروف تنافسیة واحدة ویعمل بها أعداد هائلة من العمال ی

، وهذا النمط من التوزیع ال یوجد في ظل عدد قلیل من في توزیع الدخول المتاحةإلى تحقیق العدالة 

  .1رة والتي ال تعمل في ظروف تنافسیةالمؤسسات الكبی

إن تدعیم دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وانتشارها  :اركة اإلناث في النشاط االقتصاديرفع مش -4

ق واألقالیم یساعد على رفع نسبة اإلناث في األنشطة المختلفة التي تتطلب عمالة في مختلف المناط

. ویساعد على استغالل طاقتهن واالستفادة من جهودهن من جهة ،والمالبسالمنسوجات نسائیة مثل 

، ومن ثم یتحقق االستغالل األمثل للقوى ورفع مستوى معیشتهن من جهة أخرى یعمل على زیادة دخلهنو 

  .2لة من النساء ویدعم مشاركتهن في النشاط االقتصادي ویحد من بطالتهنالعام

ویتم ذلك من خالل ما توفره المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من  :تخفیف المشكالت االجتماعیة -5

من سلع  ، وما تنتجهلتساهم بذلك في حل مشكلة البطالة مناصب الشغل سواء لصاحب المؤسسة أو لغیره

د وبذلك توجد عالقات للتعامل مما یزی ،االجتماعیة األكثر حرمانا وفقراإلى الفئات وخدمات موجهة 

قدر على احتواء مختلف مشكالت أ، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة اإلحساس بأهمیة التآزر والتآخي

لهم االستقرار  نالمجتمع مثل البطالة والتهمیش وغیرها وذلك عن طریق منحهم مناصب عمل قارة تؤم

   .3لنفسي والماديا

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعظم إحساس األفراد : اس األفراد بالحریة واالستقاللیةزیادة إحس -6

بالحریة واالستقاللیة وذلك عن طریق الشعور باالنفراد في اتخاذ القرارات دون سلطة وصیة والشعور 

تملك والسلطة وتحقیق الذات من خالل إدارة دون قیود وشروط واإلحساس بال ،بالحریة المطلقة في العمل

، وهو ما یسمح لهؤالء األفراد بتفجیر طاقاتهم من خالل والسهر على استمراریتها ونجاحها هذه المؤسسة

                                                           

.54رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .   1  

.77فتحي السید عبده أبو السید أحمد، المصدر سبق ذكره، ص .   2  

.54رابح خوني، رقیة حساني، المصدر سبق ذكره، ص .  3  
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ت اإلبداعیة واالبتكاریة والتي عادة ما تختفي على مستوى المؤسسات الكبیرة وذلك لعدم توفر لیاالعم

         .1للتعبیر عن آرائهمالحریة الكافیة لهؤالء العمال 

  المتوسطةت التي تواجه المؤسسات الصغیرة و التحدیات والمشكال. 4.3.1

تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مختلف البلدان، الكثیر من المشكالت والمعوقات التي 

تقریبا، مع مراعاة  في جمیع بالد العالم رتقاءهااو تحد من قدرتها على الحركة والتي تعوق نموها وتطورها 

أن نوعیة هذه المشكالت ونطاقها أو مداها، ودرجة حدتها أو صعوبتها إنما تختلف من دولة إلى أخرى 

  .هتبعا الختالف الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة الخاصة بكل دولة على حد

 ل دون تنمیة قدراتهاعادة ما تحو  هذه المشكالت التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة      

وٕاسهاماتها الفعالة في دفع عجلة التنمیة بشقیها االقتصادي واالجتماعي، ویعتبر التعرف على المشكالت 

حتى یمكن رسم السیاسات ووضع البرامج  ،التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمرا ضروریا

والمالحظ من مختلف الدراسات أن هذه . وط بهاالكفیلة بتطویرها وتنمیتها حتى تلعب الدور التنموي المن

الصغیرة والمتوسطة إما أن یكون مصدرها البیئة الداخلیة المؤسسات التي تتأثر بها المعوقات والعراقیل 

 الشكل هكما یوضح) البیئة الخارجیة(للمؤسسات، أو تكون ناتجة عن الظروف الخارجیة لهذه المؤسسات 

  ).1.1( رقم

  

  

  

  

  

  

                                                           

.55المصدر نفسه، ص .  1  
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  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالظروف الداخلیة والخارجیة  :1.1رقم  شكلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

اإلشكاليات : املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب ندوة، العوامل املؤثرة يف منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة): 2004( مجيلة مريزا احملاري، :المصدر

      .52، ص ر العربيةمجهورية مص –وآفاق التنمية القاهرة 

 :سات الصغیرة والمتوسطة في ما یليتوضیح أهم هذه المشكالت والعوائق التي تواجه المؤس ویمكن 

الجبائي التي تتبعها مختلف  بالرغم من سیاسة اإلصالح: الجبائیة وشبه الجبائیة التحفیزاتغیاب  -1

العراقیل البیروقراطیة الكبیرة التي مست الدول والتي كان من أهم أهدافها التخفیف من حدة األعباء و 

االستقرار والتدابیر ، إال أنه ال یزال یتسم بكثیر من التعقیدات وعدم نظام الجبائي في السنوات السابقةال

میم استخدام الة من عدم الشفافیة وبطئ عمل اإلدارة الضریبیة نتیجة عدم تعح، مما خلق االستثنائیة

  

  البيئة 

  الداخلية

 قانونية

 تكنولوجية

 األهداف

 املوزعون

 سياسية

 ثقافية

 اجتماعية

 حكومية

 اقتصادية
 املوردون

 الوسطاء

 اإلمكانيات املادية

 اإلدارة

 
 األنظمة

التكنولوجية 

 املستخدمة
 املوارد البشرية

 األنشطة

 اخليةالبيئة الد

البيئة الخارجية الخاصة 

 بالمشروع
  الخارجية  البيئة

 للمؤسسة  العامة 
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كاهل ة إلى ارتفاع االشتراكات في صندوق الضمان االجتماعي التي تثقل إضاف ،التكنولوجیا الحدیثة

 .1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تعتبر مشكلة العمالة الفنیة المدربة من المشكالت األساسیة التي ال یمكن للمؤسسات  :مشكلة العمالة -2

ن إلذا ف ،ب المؤسسات أنفسهممنها على أصحا الصغیرة والمتوسطة تجاوزها بسهولة رغم اعتماد الغالبیة

نقص العمالة المدربة من القوى العاملة یعتبر من أهم المعوقات التي یواجهها قطاع المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة ویرجع ذلك إلى عدم مالئمة نمط التعلیم والتدریب المتبع لمتطلبات التنمیة الصناعیة بصفة 

ة فضال عن توجه العاملین وتفضیلهم العمل لدى عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصفة خاص

 .ألجور العالیة وتقدیم حوافز أكثرالمصانع الكبیرة لقدرتها على دفع ا

مما سبق یتضح أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعاني من عجز في عرض العمالة الفنیة الماهرة 

دة بین الكفاءة المتوفرة ى الثغرات الموجو ن للتدریب أهمیة بالغة تتمثل في التغلب علإ، وبالتالي فوالمدربة

  .2یرة والمتوسطة من الخبرات الفنیةالفردیة للمؤسسات الصغ حتیاجاتاالوبین 

من خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اعتمادها على  :مشاكل الحصول على المواد األولیة -3

الخام ال یشبع حاجات هذه المؤسسات  وعادة ما یالحظ أن المتاح والمتوفر من المواد ،الخامات المحلیة

سواء تعلق األمر بعدم القدرة على منافسة المؤسسات الكبیرة في الحصول علیها خصوصا تلك التي یوجد 

، أو راجع الرتفاع تكلفة هذه المواد خاصة مع المشاكل التمویلیة لب عالي علیها والعرض منها محدودط

 .طة مقارنة بالمؤسسات الكبرىلمتوسالتي تواجهها المؤسسات الصغیرة وا

ؤسسات الصغیرة ومن أجل التغلب على تلك الصعوبات أو التقلیل منها یمكن تأمین احتیاجات الم

  :3والمتوسطة من خالل

                                                           
  .1038سبق ذكره، ص  المصدرات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، لمؤسستنمیة وتطویر اكتوش عاشور، طرشي محمد، . 1

. 96سبق ذكره، ص  المصدرفتحي السید عبده أبو سید أحمد، .  2  

). 97،98(، ص ص المصدر نفسه.  3  
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توفیر مستلزمات اإلنتاج وتیسیر حصول أصحابها علیها والتوجه بأفضل المصادر المتوفرة للحصول  

 .لوصول إلى هذه المصادرعلى الخامات الالزمة لإلنتاج وكیفیة ا

یمكن تأمین احتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الخامات بتكوین جمعیات من المنتجین  

الصغار لمساعدة أنفسهم عن طریق العمل الجماعي حتى یستطیعوا مساومة موردي هذه المواد 

یل الدفع بعد جوالحصول علیها من مصادرها بأسعار معقولة مستفیدین بخصم الكمیة وخصم تع

 .التخلص من الوسطاء

من المشاكل التي تقابل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : الخبرة التنظیمیة ونقص المعلوماتمشاكل  -4

نقص المعلومات واالفتقار إلى الخبرة التنظیمیة التي تمكن أصحابها من مواجهة مشاكلهم أو تساعدهم 

في المعلومات واضحا بالنسبة للظروف المحیطة بنشاط ویظهر النقص . مالهم والنموآ على التوسع في

ن أفق صاحب المؤسسة إوعادة ف، اإلطار العام الذي یعملون فیه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو

ن أصحاب إلذلك ف ،النامیة ال یمتد ألكثر من شؤون حرفته أو صناعته انالصغیرة والمتوسطة في البلد

فع أو على اإلطالق بالنسبة التجاهات األسعار فیفاجئون بها ترتهذه المؤسسات قد ال یدرون شیئا 

 . تنخفض دون سبب معروف لدیهم

وكثیرا ما یجهل مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كیفیة التوسع في عملیات تسویق منتجاتهم أو   

افیة عن كیفیة ، ولیس لدیهم معلومات كارجهاإمكانیة فتح أسواق أخرى لهذه المنتجات داخل البلد أو خ

التحكم في غیاب وضعف نظام المعلومات وسوء ف ،تحسین التقنیات المستخدمة في حدود إمكانیاتهم

هشة أمام المنافسة أو التغیرات البیئیة خاصة  من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقنیات التسییر تجعل

  .1في بدایة نشاطها

یقة ومعقدة تواجه تنمیة المؤسسات الصغیرة التسویق قضیة هامة ودق یعتبر :مشاكل التسویق -5

 :ویرجع ذلك إلى األسباب التالیةوالمتوسطة 

                                                           
  .31سبق ذكره، ص  المصدرعبد الرحمان یسري أحمد، . 1
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 .محدودیة قنوات وشبكات التوزیع 

 .نقص المعلومات التسویقیة 

 .وظیف الخبرات التسویقیة المتخصصةعدم كفایة الموارد لت 

 .اء المحلیة واألجنبیةالكبیرة سو  ضعف الروابط بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبین المؤسسات 

تعتبر القنوات التسویقیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة محدودة للغایة حیث أنها تقتصر على  

 .على المبیعات المباشرة لعمالئها األسواق المجاورة لها وتعتمد أساسا

ك یتوفر وبذلالعثور على المصادر التمویلیة والحصول على التكنولوجیا المالئمة  فقد یكون من السهل

، ویصبح تسویق منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو المشكلة القائمة حیث تقل التمویل واإلنتاج

الموارد المتاحة لها مما یصعب معه تطبیق األسالیب الحدیثة للتسویق في تلك المؤسسات باعتبارها 

  .1ة وغیر منظمةوحدات متناثر 

ئص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في غالبیة الدول لعل من أبرز خصا :المشكالت التكنولوجیة -6

، وهو أسلوب یقف سدا أمام هذه المؤسسات ویحول هو إتباع أسلوب تكنولوجي تقلیدي خاصة النامیة منها

األمر الذي یعرضها للمنافسة القاتلة من جانب  ،بینها وبین المواد الجدیدة والدخول في أسواق واسعة

یحرمها من أسواقها التقلیدیة خصوصا في الحاالت التي تنتج فیها المؤسسات  المؤسسات الكبیرة وبالتالي

 .هذه المؤسسات والمؤسسات الكبیرة الصغیرة والمتوسطة منتجات نهائیة وال یوجد عالقة ترابط بین

لذلك كان من الضروري على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تواجه هذا الوضع بأن تبحث عن 

، فتهیئة هذه المؤسسات لتتالءم مع ظروف جل مقابلة الظروف المتغیرةأث من ي حدیأسلوب تكنولوج

، ولتحقیق الدور الممكن أن ستمرار نشاطها وحیویتها من ناحیةالعصر یعتبر ضرورة حیویة من أجل ا

المتوسطة في تواجه المؤسسات الصغیرة و  إذ .ي التنمیة المحلیة من ناحیة أخرىتقوم به هذه المنشآت ف

                                                           
لندوة ، ورقة عمل مقدمة "منظور إدارة العارف"رة في دعم التنمیة االقتصادیة دور الصناعات الصغی): 2007(محمد عبد الفتاح العشماوي، . 1

  .49، ص ، القاهرة، مصرفي الوطن العربي تطویر إدارة المشروعات الصغیرة
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هذا المجال مصاعب في الحصول على رأسمالها المادي مثله مثل البشري إذ أن مواردها المالیة محدودة 

هو ما یجعل حیازتها على المقدرات التكنولوجیة لیس سهال وما لدیها و  ،والبشریة تجد صعوبة في تكوینها

 la veilleنولوجیة التك الیقظة ز وخاصة أنها ال تستطیع أن تسایرمن معارف تقنیة معرض للتجاو 

technologique 1التي أصبحت تشكل عنصرا مهما في ضمان مكانة تنافسیة لها.  

ایدا تواجه معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة في الدول النامیة قدرا متز  :مشكلة المنافسة -7

تلف أنواعها والعولمة تضغط على المؤسسات بمخ من المنافسة والضغوط الحادة، ذلك أن قوى التدویل

، ففي غالبیة الدول النامیة هذه المؤسسات تعمل ذلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، بما فيوأحجامها

وقلة  في أنشطة تقلیدیة تتسم بانخفاض اإلنتاجیة وضعف الجودة وصغر األسواق المحلیة التي تخدمها

 .الدینامیكیة التكنولوجیة

هم ما یمیز هذا أ، و ت صغیرة ومتوسطة قوي ودینامیكيساوال یوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤس

، إذ نجد أن المؤسسات الصغیرة یثة القائمة على كثافة رأس المالالقطاع هو قلة المؤسسات الحد

، مما یجعلها تتنافس مع عدد كبیر من ةشدیدعمل في ظل ظروف المنافسة الوالمتوسطة عادة ما ت

  .2لتعامل معهممر الذي یعقد مهمة االمنافسین وهو األ

 یعاني أصحاب المؤسسات الجدیدة من مشكالت مرتبطة :لمتعلقة بالعقار والعقار الصناعيالمشاكل ا -8

، فالحصول على عقد الملكیة أو عقد اإلیجار یعد أساسیا من أجل بالعقار المخصص لتوطین مؤسساتهم

 .صول على التراخیص األخرى المكملةالح

 خلة والعدید من النصوص القانونیةلمجاالت المعقدة وذلك لتعدد الهیئات المتدفالمجال العقاري یعتبر من ا

من لى حد الساعة لم تتحرر سوق العقارات بشكل یحفز على االستثمار بحیث مازالت رهینة للعدید إ و 

                                                           

.86سبق ذكره، ص  المصدرفتحي السید عبده أبو السید أحمد، .  1  

.72سبق ذكره، ص  المصدرتوفیق عبد الرحیم یوسف، .  2 
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نجاز إ، ومن بین العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهیئات التي تتزاید باستمرار

  : ة هي مسألة العقار الصناعي فهناكوتنمیة مشاریعها االستثماری

 .ة منح األراضي المخصصة لالستثمارطول مد 

 .الرفض غیر المبرر أحیانا للطلبات 

 . تزال قائمة بسبب أسعار التنازلاختالفات ال 

ن هذه م % 38ن إ، فمؤسسة 562على عینة تتكون من  ،2002ة قام بها البنك الدولي عام فحسب دراس

     .1سنوات للحصول على العقار المناسب 5المؤسسات استغرقت 

في معظم الحاالت نجد أن معظم المؤسسات أقیمت في مواقعها دون اعتبار : مواجهة متطلبات البیئة -9

إلجراءات الالزمة في مثل هذه الحاالت ل البیئي، كما یتم ذلك دون اتخاذ مسبقلمقتضیات التخطیط 

ق بتقدیر حجم خدمات البنیة األساسیة الالزمة للمؤسسة وتوفیرها في الوقت والمكان خاصة في ما تعل

خلق مشكالت التلوث خاصة في  إلى، وهو ما یؤدي ما یشكل ضغطا على المرافق العامةالمناسبین م

 .ال تتمتع بخدمات مثل هذه المرافقالمناطق العشوائیة التي 

كثیرة ومتعددة وال یشغل بال صاحبها سوى االهتمام بمراحل وٕاذا كانت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

اصر دراسات الجدوى التي إعداد وتجهیز المنتج النهائي لدرجة أنه ال یعد دراسة جدوى بیئیة ضمن عن

، األمر الذي تمام بمخلفات العملیات اإلنتاجیةن االعتبارات البیئیة أصبحت تحتم علیه االهإ، فیقوم بها

غیرات تكنولوجیة تستهدف استحداث وسائل للحد من الملوثات والنفایات والمخلفات الضارة یستلزم إجراء ت

  .2بالبیئة واإلنسان

                                                           

.1036سبق ذكره، ص  المصدرات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، تنمیة وتطویر المؤسسشور، طرشي محمد، كتوش عا.  1  

. 202ص  ،سبق ذكره المصدر، ھالة محمد لبیب عنبة.  2  
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 إلىتواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة معوقات إداریة حیث تفتقر غالبا : المشاكل اإلداریة -10

ات االستشاریة على الخدم المهارات األساسیة في اإلدارة والمحاسبة ولیس لدیها القدرة على الحصول

  .والخدمات المساندة

ات الحكومیة ، إال أن هناك عدم تنسیق بین الجهأن تساعد في مواجهة هذه المعوقاتوتستطیع الحكومة 

عن مساندة هذا النوع من ولیس هناك إجماع بین هذه الجهات عن المسؤول  ،على مختلف المستویات

الصغیرة والمتوسطة بشكل كبیر في الفترة األخیرة إال أنها في  ، فبالرغم من انتشار المؤسساتالمؤسسات

یجابي لوصول لصناع السیاسة والتأثیر اإلبعض األحیان لیس لدیها وجود مؤسسي ملحوظ یضمن لها ا

ویبدو أن أصحاب المؤسسات الرأسمالیة الكبیرة قد حصلوا على كافة  ،على عملیة صنع السیاسة والقرار

حیث أنهم یمیلون ألن یكونوا مرتبطین  )...، االئتمان بشروط میسرة ریبیة، األرضإعفاءات ض(الحوافز 

  .1عضویا بمراكز القوى في الحكومة

من خالل ما سبق یتضح أن مختلف اآلراء المهتمة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قد اتفقت حول نوعیة 

م متقدمة كانت أو نامیة، والتي تقف المشكالت التي تواجه هذه المؤسسات على مستوى مختلف دول العال

حیث تم التمییز بین مشكالت وتحدیات . حجر عثرة في سبیل انتشار وتوسع هذا النوع من المؤسسات

تتصل بكل مؤسسة على حده یكون مصدرها البیئة الداخلیة لهذه المؤسسات، ومشكالت تكون خارجیة 

  .  مرتبطة ببیئة النشاط االقتصادي الذي تعمل فیه

نظرة على بعض التجارب العالمیة الرائدة في مجال تطویر وترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة . 4.1

  والمتوسطة 

سیاسات وٕاجراءات  يتسعى السلطات العمومیة في مختلف الدول المتقدمة والنامیة منها إلى تبن

سسات القطاع من شأنها مساعدة هذه المؤسسات على النمو، لذا یجب األخذ في الحسبان احتیاجات مؤ 

   .احتیاجات وظیفیة وأخرى تنظیمیة المتعددة والتي یمكن تصنیفها إلى

                                                           

. 53سبق ذكره، ص  المصدرمحمد عبد الفتاح العشماوي، .  1  
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لهذا فاإلجراءات العمومیة لمساعدة ودعم المؤسسات المتوسطة والصغیرة من تسهیالت اإلنشاء 

في  وهذا ما سیتم التطرق له ،وسیاسات ضریبیة وبنكیة وجمركیة تكون وفق احتیاجات هذه المؤسسات

تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة متمیزة في االقتصادیات إذ  .مختلف تجارب الدولاستعراض 

فحظیت باألولویة ضمن  ،الحدیثة فقد بلغت من األهمیة لتصبح مصدرًا لتنمیة الدخل وخلق فرص العمل

عض لذلك سنتطرق على سبیل المثال إلى ب ،البلدان مختلف مختلف إستراتیجیات وبرامج التنمیة في

  .یطالیا، كندا، مصر، الهند، تونس، االجوانب لتجارب كل من الیابان

  التجربة الیابانیة. 1.4.1

نموذجا یقتدى به الیابانیة فیما یخص تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ةتعتبر التجرب

اسة النمو التدریجي لدى كل الدول التي تهدف إلى إقامة نهضة تنمویة، على اعتبار أن الیابان أخذت بسی

في بناء قطاع صناعي قوي، حیث بدأت بالتوسع في مجاالت الصناعة الخفیفة مثل صناعة النسیج بكافة 

أنواعها، باإلضافة إلى اهتمامها الكبیر بالصناعات الثقیلة، وقد أدى إتباع هذه السیاسة إلى إمكانیة قیام 

  .كبیرة ضمن إطار تكامليالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى جانب المؤسسات ال

انتهجت الیابان سیاسة وطنیة تستهدف توفیر كافة المساعدات الفنیة والتمویلیة، واإلداریة وحتى      

التسویقیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بوضعها في مجمع عنقودي یربط بین المصلحة الخاصة لتلك 

  .   1المؤسسات والمصلحة العامة للدولة 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابانواقع وأهمیة   - أ

لتشجیع تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان، هي وضع لقد كانت أول خطوة 

تعریف واضح ومحدد لهذه المؤسسات ومنح اإلعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي 

وتعتمد المؤسسات الصغیرة . ات الصغیرة والمتوسطةتقوم الحكومة الیابانیة بموجبها بتشجیع المؤسس

                                                           
ندوة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن ة وأهمیتها االقتصادیة، واقع المشروعات الصغیرة والمتوسط): 2005(صقر محمد فتحي، . 1

 .18، ص 2005جانفي  22-18، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، اإلشكالیات وآفاق التنمیة: العربي
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والمتوسطة بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، والذي یتجلى في توفیر المساعدات الفنیة 

والتمویلیة واإلداریة والتسویقیة لهذه المؤسسات، وحمایتها من اإلفالس بالسماح لها بالحصول على قروض 

  . بدون فوائد وبدون ضمانات

تها الفنیة اوقد حاولت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان خالل فترة السبعینات تطویر إمكانی

ونظم المعلومات بها لمواجهة النمو في السوق الدولي وكذا السوق المحلیة نتیجة لزیادة الطلب 

یابان إلى أن هذه االستهالكي، وارتفاع معدالت دوران الطلب، وتشیر الدراسات حول هذه المؤسسات في ال

مؤسسات عاملة في المجال الصناعي،  %99,5من مجموع المؤسسات، منها  %99األخیرة تشكل حوالي 

في مختلف األنشطة االقتصادیة، منها  القوى العاملةمن  %84,4وتستوعب هذه المؤسسات ما یقدر بـ 

لتكامل مع المؤسسات ینشطون في المجال الصناعي، ویتنامى دور هذه المؤسسات في دعم ا 73,8%

، والهندسیة بنسبة %72الصناعیة الكبرى حیث تساهم في توفیر احتیاجات الصناعة المعدنیة بنسبة 

كما أنها تساهم بفعالیة في التصدیر إذ توفر ، %79,6 ، وفي مجال صناعة المالبس تساهم بنسبة76%

ویبلغ حجم إسهامها في من صادرات المؤسسات الصناعیة الكبیرة،  %20منتجات وسیطة بنسبة 

   .1 %51,8الصادرات الصناعیة بنسبة 

  السیاسات الحكومیة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان   -  ب

في إطار اهتمامها بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة برسم ووضع مجموعة من  حرصت الیابان

نشاء الهیئة الیابانیة للمشاریع الصغیرة تم إ 1999السیاسات والبرامج الداعمة لهذه المؤسسات، ففي سنة 

والمتوسطة كهیئة تنفیذیة لسیاسات الدولة الخاصة بهذه المشاریع، التي تهدف إلى توفیر المساعدات 

  :2للمشاریع الصغیرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنیة أو تمویلیة أو إداریة أو تسویقیة عن طریق

 ر التمویل والدعم الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛إنشاء بعض المؤسسات التمویلیة لتوفی 

                                                           
  .220سبق ذكره، ص  المصدرهالة محمد لبیب عنبه، . 1
نماذج یمكن االحتذاء بها في  –اجحة في مجال تنمیة وتطویر المشاریع الصغیرة والمتوسطة بعض التجارب الدولیة الن): 2010(سمیر الصوص، . 2

  ).22،23(، ص ص وزارة االقتصاد الوطني، فلسطین ، مكتب محافظة قلقیلیة،-فلسطین 



 التأصیل النظري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفصل األول
 

115 
 

  إلزام الشركات التي تحصل على مناقصات حكومیة أن یكون نصیب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 من قیمة المناقصة؛ %30لیس بأقل من 

  تسهیل الحصول على قروض بنكیة بشروط میسرة، وٕایجاد نظام ضمان القروض المقدمة للمؤسسات

 ؛Crédit Guarantee Corporationرة والمتوسطة وتقوم به الصغی

  على هذه المؤسسات خوفا  التأمین من خاللتتضح العنایة الفائقة للحكومة بهذه النوعیة من المشاریع

 من مخاطر اإلفالس؛

  إعداد برامج إداریة وفنیة خاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یقوم بها معهد خاص بهذا النوع من

 سسات؛المؤ 

  قیام هیئات حكومیة تعمل على تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على غزو األسواق الدولیة

 بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولیة ومعاونتها على تسویق منتجاتها؛

  یلزم القانون جمیع المنظمات الحكومیة وشبه الحكومیة بإتاحة الفرصة للمشاریع الصغیرة للحصول

 د الحكومیة؛على العقو 

  اإلعفاء من ضریبة الدخل لفترات زمنیة محددة قابلة للتجدید، وتوفر نظام ضریبي یشجع على

آخر االستثمار في إدخال التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ونظام ضریبي 

 على إقامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المناطق النائیة؛    یشجع 

عم الحكومة الموجه نحو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى اإلنتاج بجودة عالیة تبعا وقد أدى د

للمواصفات العالمیة، مما أدى إلى اعتماد المؤسسات الكبرى على إنتاج المؤسسات الصغیرة بدال من 

  .استیرادها من الخارج

ع المؤسسات الصغیرة وقد عملت الحكومة الیابانیة على تشجیع المؤسسات الكبیرة على التكامل م

  .والمتوسطة وتحدیث ما لدیها من آالت ومعدات وتنظیم العالقة بین أصحاب المشاریع والعمال
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أصبحت الصناعات الكبیرة  إذ ،هذا وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على الصناعة في الیابان

ع أخرى صغیرة ومتوسطة أكثر مصان إلى إنتاجها وٕاسنادالكثیر من مكونات التصنیع  إنتاجتتخلى عن 

  .مع ضمان تحقیق جودة أعلى اإلنتاجأكبر في تكلفة  ةتخصصا، مما یحقق لها وفر 

 ،(Small and Medium Enterprise Basic Law)القانون األساسي للمشاریع الصغیرة والمتوسطة  وقد نص

اء على كافة العقبات التي القض والذي یعتبر بمثابة دستور للمشاریع الصغیرة والمتوسطة، على ضرورة

  .تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومحاولة تذلیلها

كما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعمل من خالل أطر مؤسسیة تقدم لها التراخیص وتمدها 

بالمساعدات الفنیة والخبرة االستشاریة والتمویلیة، وذلك من خالل وكالة المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

)Small and Medium Enterprise Agency ( التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة وهي الجهة المسئولة

  .  الصغیرة والمتوسطة في الیابانعن تنمیة المؤسسات 

   األجهزة والهیئات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان -جـ

التي تعمل على تقدیم الدعم الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  قامت الیابان بإنشاء العدید من الهیئات

  :1أهمها

تحظى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان بتعدد مصادر التمویل : أجهزة الدعم التمویلي. 1

 :ویتمثل أهمها فیما یلي

  .یرة والمتوسطةالتي تقوم بتمویل جزء كبیر من القروض الالزمة للمؤسسات الصغ: البنوك التجاریة -

هناك هیئات حكومیة تمنح قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ولدیها : هیئات التمویل الحكومیة -

  :فروع عدیدة منتشرة في مناطق مختلفة من الیابان، وهذه الهیئات هي

 Small Business Finance Corporation 

 Shoko Chukin Bank 

 National Life Eiance Corporation 

                                                           
  ).5،6(سبق ذكره، ص ص  المصدرجاسر عبد الرزاق النسور، .  1
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 Credit Guaranteeتقوم به: ضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةام نظ -

Corporation  . في أنحاء متفرقة من الیابان فرعا منتشرة 52والتي تمتلك.  

وال شك بأنه من خالل هذا النظام أصبحت عملیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من طرف 

    .سرةمؤسسات التمویل عملیة سهلة ومی

أنشئ نظام خاص بالدعم الفني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یقوم من خالله : أجهزة الدعم الفني .2

األخصائیون بتقدیم الخدمات اإلرشادیة والذي تشرف علیه هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

   Japan Small and Medium Enterprise Corporation (JASMEC)  الیابانیة

  : لعل من أهم خدماتهاو   

  ؛أصحاب المؤسسات الصغیرةالرد على استفسارات 

  الصغیرة والتغلب على العقبات التي تواجهها؛دراسة الوضع القائم للمنشآت 

 دراسة المواقع المناسبة إلنشاء المنشأة الصغیرة وتقدیم اإلرشادات الخاصة بذلك؛ 

ة خاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یقوم بها معهد أعدت الحكومة الیابانیة برامج تدریبی: التدریب .3

 Institute For Small Business Management and Technology) (خاص بالمؤسسات الصغیرة یسمى 

  :ویقدم المعهد البرامج التالیة  

برامج تدریب المدیرین، وذلك نظرا النخفاض مستوى الوعي اإلداري لدى المسئولین عن  

 .رةالمؤسسات الصغی

 .برنامج التدریب الفني، حیث یقوم المعهد بتقدیم برامج فنیة لرفع مستوى مهارة العامل 

اإلداریة إلى إیجاد مناخ صحي لنمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق  مجاتهدف البر : اإلدارة .4

إرشادیة تتعلق  تحسین مجاالت اإلدارة بها وتقدیم التكنولوجیا الحدیثة في هذا المجال وتقدیم خدمات

  . باإلدارة والتمویل والضرائب وقوانین العمل
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یوجد في الیابان هیئات حكومیة تعمل على تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على  :التسویق .5

غزو األسواق العالمیة وذلك من خالل إقامة معارض دولیة لمنتجات هذه المؤسسات ومساعدتها في 

متطورة وٕاجراء المفاوضات نیابة عنها في اتفاقیات التصدیر واستیراد المواد الحصول على التكنولوجیا ال

وفي نفس اإلطار تنشر الحكومة الیابانیة بشكل دوري خططها بشأن مشتریاتها . الخام ومستلزمات اإلنتاج

 من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما یلزم القانون جمیع المنظمات الحكومیة وشبه الحكومیة بإتاحة

  .    الفرصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحصول على العقود الحكومیة

اتخذت الحكومة الیابانیة إجراءات متعددة تتعلق باإلعفاء من الضرائب لتشجیع  :اإلعفاء من الضرائب .6

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لعل من أهمها

 اإلعفاء من ضریبة العمل؛ 

 اإلعفاء من ضریبة العقارات؛ 

 خفیض على ضریبة الدخل؛ت 

 تخفیض الضرائب على األرباح غیر الموزعة؛ 

  نظام ضریبي یشجع على االستثمار في إدخال التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسات الصغیرة

 والمتوسطة؛

  النائیة؛نظام ضریبي یشجع إقامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المناطق 

جیع لتش حمایة من اإلفالس إحدى السیاسات الهامة الموجهةلتعتبر سیاسة ا :الحمایة من اإلفالس .7

وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث تقوم بتطبیق هذه السیاسة مجموعة من المؤسسات المالیة 

والتأمینیة، ویمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة االنضمام لهذه الخدمة عن طریق مساهمتها بقسط 

موجبه هیئة تنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة الیابانیة بسداد دیون المؤسسات تأمیني یدفع شهریا تقوم ب
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المتعثرة قبل المؤسسات األخرى التي یتعامل معها، حتى ال یكون إفالس هذه المؤسسات سببا في إفالس 

  . 1مؤسسات أخرى

والمتوسطة وهي شركات مملوكة بالكامل ألصحاب المؤسسات الصغیرة : نظام الشركات التعاونیة .8

وتعمل في مجال شراء الخدمات ومستلزمات اإلنتاج وفي مجال تسویق المنتجات والتوزیع ونقل 

  .2التكنولوجیا وفي مجاالت أخرى

یمكن القول أن الحكومة الیابانیة قد اعتمدت سیاسة وطنیة في دعم وتشجیع المؤسسات مما سبق   

  :3ءات منهاالصغیرة والمتوسطة تمثلت في اتخاذ جملة من اإلجرا

 إصدار قانون للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقانون للجمعیات التعاونیة؛ 

التشخیص العملي لمشكالت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوفیر اإلرشاد الفني لها من مؤسسات  

 البحث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛

 توسطة؛إنشاء معهد خاص للتعلیم وتدریب العمالة بالمؤسسات الصغیرة والم 

 إنشاء مركز لإلعالم الوطني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

إصدار قانون بشأن تحسین إدارة التوظیف الهادفة لتوفیر القوى العاملة للمؤسسات الصغیرة  

 والمتوسطة؛

إصدار قانون بشأن اإلجراءات االستثنائیة لزیادة التطور التكنولوجي على مستوى المؤسسات  

 الصغیرة والمتوسطة؛

 . إصدار قانون تطویر المقاوالت من الباطن مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 

                                                           
عن ): 2004(، "التجربة الیابانیة في مجال تنمیة المنشآت الصغیرة والمتوسطة"التجاریة السعودیة مركز تطویر المنشآت الصغیرة بمجلس الغرفة . 1

  :  الموقع االلكتروني

http://www.sme.org.sa/index.asp, date consultation (15.04.2012). 
  .6سبق ذكره، ص  المصدرجاسر عبد الرزاق النسور، .  2
  .12، ص األهرام االقتصادي، العدد األولمستقبل المشروعات الصغیرة في مصر، كتاب ): 2006(حسین عبد المطلب األسرج، .  3
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  الدروس المستفادة من التجربة الیابانیة في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. د

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیة كبیرة في االقتصاد الیاباني حیث شكلت األساس الذي لل

اقتصادها وذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة، وما یمیز التجربة الیابانیة هو اعتمدت علیه في إعادة إحیاء 

  .تعدد الجهات التي تقوم بدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیس فقط داخل الیابان ولكن خارجها أیضا

الحكومة الیابانیة بوضع العدید من السیاسات لدعم قطاع المؤسسات الصغیرة حیث قامت 

لك من خالل تسهیل حصولها على التمویل الضروري، وٕانشاء مراكز الدعم المختلفة والمتوسطة، وذ

خصوصا تلك الموجهة للمؤسسات حدیثة اإلنشاء، وكذا دعمها لمواكبة التطور التكنولوجي، وتعتبر سیاسة 

هذا الحمایة من اإلفالس إحدى السیاسات الهامة الموجهة لتشجیع وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

إلى جانب تشجیع الحكومة إلى برامج التعاقد من الباطن الذي یعطي دفعة قویة لهذا القطاع وذلك 

  .بمساعدة المؤسسات الكبرى

وفي إطار تشجیع التجارة الخارجیة، قامت الحكومة الیابانیة بتقدیم التسهیالت والخدمات الالزمة 

ثمانیة مكاتب ) 8(الشبكة الدولیة المتكونة من  للمؤسسات بما في ذلك الصغیرة والمتوسطة، ولعل أهمها

مكتب والتي تعمل على تجمیع ) 36(عبر مختلف دول العالم باإلضافة إلى الشبكة المحلیة المتكونة من

  . المعلومات المتعلقة بنشاط المؤسسات الیابانیة

  یطالیةالتجربة اإل .2.4.1

أكبـــــر عـــــدد مـــــن المؤسســـــات الصـــــغیرة عتبــــر ایطالیـــــا أبـــــرز دول االتحـــــاد األوروبـــــي التـــــي تضــــم ت

فهــذه المشــاریع . وتتمیــز التجربــة االیطالیــة بســمة خاصــة تــرتبط بتعریــف المؤسســات الصــغیرة. والمتوســطة

عبارة عن مجموعة متخصصة من المنشآت الصغیرة والمتناهیة الصغر القائمـة فـي منطقـة جغرافیـة معینـة 

شـاركة فـي المجموعـة الواحـدة علـى أسـاس التعـاون وتقوم بتصنیع منتج معـین، بحیـث تعمـل المؤسسـات الم

والتنســیق والتكامــل فیمــا بینهــا، وتقســیم عملیــة اإلنتــاج إلــى مراحــل محــددة، بحیــث تكــون كــل مجموعــة، أو 

  .مؤسسة في المجموعة مسئولة عن واحدة من تلك المراحل
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  وأهم سماتهاأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ایطالیا . أ

من  %45ات الصغیرة والمتوسطة على البنیة اإلنتاجیة لالقتصاد اإلیطالي، ولدى المؤسس تسیطر

ففي ألمانیا وفرنسا ال . عمال أو أقل، وهذه النسبة أكبر مرتین من المعدل األوروبي 10الشركات اإلیطالیة 

حقیق عامل في ت 20شغل أقل من وتساهم المؤسسات التي ت. %30وفي بریطانیا  %20تتعدى هذه النسبة 

أما عدد المؤسسات الضخمة التي تشغل . في الصناعة والخدمات غیر المالیةمن القیمة المضافة  42%

بینما تصل نسبة هذه الشركات في ألمانیا  %20عامل وموظف في إیطالیا فال تتعدى  500أكثر من 

  .%33وفرنسا وبریطانیا إلى 

ثیرة لالهتمام، حیث أكدت أن الوصول للتنمیة اإلیطالیة من أهم التجارب العالمیة والمتعد التجربة 

الضخمة، بینما یتمیز االقتصاد اإلیطالي الضخم  بتكلفة  المؤسساتاالقتصادیة لیس بالضرورة من خالل 

االقتصادیات  ىاإلجمالي، واعتباره من أهم وأقو  يعمالة عالیة وارتفاع نصیب الفرد من الناتج المحل

نجد أن هذا االقتصاد الضخم یعتمـد في األساس على  واجهها مؤخرا،رغم الصعوبات التي ی العالمیة،

المؤسسات لذلك نجد أنها حاصلة على أعلى ترتیب من حیث أعداد  .مؤسسات صغیـرة ومتناهیة الصغـر

الصغیرة والمتوسطة ضمن دول اإلتحاد األوروبي، وعلى الرغم من صغر حجم تلك المؤسسات إال أنها 

لمیة وأصبحت من أقوى المصدرین للسلع الغذائیة، المنسوجات، السیرامیك، استطاعت الوصول للعا

  . المشغوالت المعدنیة، الماكینات الزراعیة، وغیرها من السلع االستهالكیة األساسیة آلالتا

منذ مطلع تسعینات القرن الماضي، دعمت السیاسات والبرامج والقوانین اإلیطالیة المؤسسات 

طریق سلسلة من الحوافز والمنتجات المالیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة هدفها  الصغیرة والمتوسطة عن

تعزیز ودفع عجلة التجدید والبحث والتنمیة ودعم الصادرات وتحسین عملیة التدویل، وآخر هذه اإلجراءات 

ي وتعزز برنامج أوروبا للتشریع واألطر الذي ینص على مجموعة من التدابیر التي تدعم التكامل األوروب

  .المشاریع األوروبیة المشتركة واالستثمارات الموجهة نحو التصدیر



 التأصیل النظري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفصل األول
 

122 
 

 2004وتشیر اإلحصائیات المستقاة من تقاریر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا لسنة   

 المؤسسات العاملةمن مجموع  %97,7أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ایطالیا تشكل ما نسبته 

 من الناتج المحلي اإلجمالي %49,5بمساهمة تقدر من حجم القوى العاملة،  %59ارب وتوظف ما یق

من مجموع الصادرات اإلیطالیة مع العلم أن المؤسسات الصغیرة وحدها تشغل  %47وصادرات تقارب 

والجدیر بالذكر أن معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إیطالیا تنشط . من مجموع السكان 73,6%

 1997و  1996ع الصناعات التحویلیة، إذ وفقا لبیانات معهد اإلحصاء الوطني اإلیطالي لسنتي في قطا

، وتشغل ما یقارب من مجموع عدد المؤسسات %15,7فإن مؤسسات الصناعات التحویلیة الصغیرة تمثل 

1من مجموع عدد العاملین 35,4%
.     

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أما على الصعید المصرفي فقد شهد تقدما فیما یخص حصول 

التمویل، وذلك نتیجة توحد القطاع المصرفي بعد إعالن االتحاد األوروبي، إضافة إلى المنافسة الشدیدة 

داخل القطاع المصرفي والتي عادت بالفائدة على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، باإلضافة إلى 

  .ل حصول هذه المؤسسات على التمویل الالزمذلك فقد تم إنشاء سوق جدیدة تهدف إلى تسهی

  :2إن أهم السمات الممیزة للتجربة االیطالیة تتمثل فیما یلي

 .وتعرف بكونها مراكز قطاعیة وجغرافیة ومراكز أحیاء صناعیة: إنشاء التجمعات الصناعیة 

الصناعیة  تمیز المجمعات الصناعیة اإلیطالیة عن نظیرتها األوروبیة، حیث یتم في إطار المنطقة 

الواحدة تصنیف كافة مكونات السلعة الواحدة، حیث توزع جمیع مكونات السلع على جمیع المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة العاملة بالمنطقة، وتشترك هذه المؤسسات في تجمیع ونشر المعلومات حول 

 .التقنیات وطرق اإلنتاج الجدیدة واالستفادة من خدمات المرافق المشتركة

                                                           
، یویوركالسكوا، األمم المتحدة، نالبرامج المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في بلدان األعضاء في ا ):2004( اللجنة االقتصادیة لغربي آسیا، .1

  .21ص 
طبیعة وأهمیة المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة ودورها في تحقیق التنمیة المتوازنة وٕاستراتیجیة الحكومة ): 2005(وائل ناصر أبو دلبوح، . 2

علوم ، األكادیمیة العربیة لل"حدیاتاآلفاق والت"التمویل واالستثمار في المنشآت الصغیرة والمتوسطة: الملتقى األول حوللرعایتها، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .101، ص المالیة والمصرفیة، األردن
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لشركة األم في تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل إقامة عالقات أفقیة معها، كما إسهام ا 

تعهد إلیها بمراحل هامة من دورة التصنیع، فضال عن تقویة صالت التواصل االجتماعي بین عناصر 

العاملة المهنة الواحدة، مما یحفز على تبادل األفكار واآلراء والمقترحات ویشجع حركیة تنقل القوى 

 .وبالتالي خلق بیئة مترابطة ومتنافسة ومتكاملة لإلنتاج الواحد

إنشاء معاهد وفروع متخصصة للتدریب وذلك بمشاركة وزارة التجارة اإلیطالیة، خاصة في التجمعات  

 .الصناعیة الكبرى ومهمتها إعادة التأهیل الفني وٕاعداد العمالة الماهرة

 سسات الصغیرة والمتوسطة في ایطالیاالسیاسة الحكومیة الداعمة للمؤ . ب

تجسد اهتمام الحكومة االیطالیة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل مجموعة من 

قبل التطرق إلى هذه السیاسات البد من اإلشارة إلى و السیاسات والتسهیالت المدعمة لهذا القطاع، إال أنه 

 :1كما یلي یطالیاإلمتوسطة في مقومات نجاح تجربة تنمیة المؤسسات الصغیرة وا

تتمثل مقومات نجاح تجربة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : مقومات نجاح التجربة اإلیطالیة. 1

 :المنافسة في األسواق العالمیة في عدد من النقاط، وهي ىاإلیطالیة وقدرتها عل

ة مترابطة وذات ككیان مستقل، بل جزء من مجموع هالصغیرة كل على حد للمؤسساتعدم النظر  -

  .عالقات متداخلة بین بعضها البعض

وبعضها البعض، حیث والمتوسطة الصغیرة  المؤسساتهناك درجة كبیرة من التعاون والتنسیق فیما بین  -

یتم تقسیم عملیة اإلنتاج إلى عـدد من المراحل المحددة تكون كل مجموعة من تلك المؤسسات مسئولة عن 

نموذج المرونة في العمل وتقلیل وقت االستجابة للطلب والذي ال تستطیع ویتیح هذا ال. واحدة منها

 .المؤسسات الكبرى في بعض األحیان توفیرها

                                                           
  .)95،96(سبق ذكره، ص ص  المصدرلخلف عثمان، .  1
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والمتوسطة، بحیث تكون مفتوحة ألي  المؤسسات الصغیرةمرونة ودینامیكیة سیاسات تنمیة وتطویر  -

ي الداخل والخارج باإلضافة إلى شكل من أشكال التجمعات الصناعیة التي تضمن تنافسیة المنتج سواء ف

   .ضمان االستقرار االجتماعي واالقتصادي

اهتمت الحكومة اإلیطالیة بالمؤسسات الصغیرة : میة وخطط تقدیم الدعم والتسهیالتالسیاسات الحكو . 2

أهمیتها لتنمیة االقتصاد الوطني، ودعم التجارة الخارجیة، ولذلك قامت  ىوالمتوسطة بعد أن أدركت مد

لتوفیر البیئة التشریعیة ذا الدعم، كما أعطت اهتمام كبیر ستراتیجیات الالزمة لتقدیم هع األهداف واإلبوض

وبعضها البعض باإلضافة إلى  لذلك وضـعت عدد من القوانین التي تـحكم عملیة التعامل بین المؤسسات

مؤسسات، كما وضعت ووضع آلیات للتشجیع على العمل في تلك ال ،التعامل بین المؤسسات والحكومة

تشریعات لتنظم القروض والمنح التي تساعد مالك تلك المؤسسات وتقدیم كافة التسهیالت والمساعدات 

 .التي تساعدها على توفیر بیئة صالحة للنمو

اإلصالح الهیكلي لالقتصاد، حكومة خمسة أهداف رئیسیة من أجل وضعت ال :األهداف الحكومیة. 3

 :یئة صالحة لنمو المؤسسات وهيوالتي تساعد على توفیر ب

 من معدل نمو منخفض يتحسین الهیكلي للمناطق التي تعانالتنمیة وال.  

 أو أجزاء من المناطق التي تأثرت بشدة بالتدهور في  ،تحویل النشاط االقتصادي في المناطق

  .الصناعة

  ةمثل متحدي اإلعاق(التدریب المهني للشباب باإلضافة إلى دعم الفئات المحرومة.(  

 تدریب العاملین على التأقلم مع التغیرات في الصناعة والتكنولوجیا المتطورة.  

 اإلسراع باإلصالح الزراعي وتنمیة وتطویر المناطق الریفیة .  

وذلك  ،الحجم الصغیر لهاإلى تقلیل آثار والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تتجه سیاسات دعم كما  

تقدیم التسهیالت الالزمة لزیادة تواجد تلك المؤسسات في السوق عن طریق الدعم المالي لتلك المشاریع و 

  :منتجاتها، من خالل ةوالتحسین المستمر لجود
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  تطویر وتحدیث معدات اإلنتاج، ونقل التكنولوجیا المتطورة، لتحسین تنافسیة وٕانتاجیة المؤسسات

  .الصغیرة والمتوسطة

 تشجیع البحث العلمي والتطبیقي.  

 لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في األسواق األجنبیة، ومساعدتها على دخول تحسین وتثبیت وضع ا

  .أسواق جدیدة، والترویج لمنتجاتها خارجیاً 

  تحسین الجودة، وزیادة حجم الخدمات التي تقدم للمؤسسات الصغیرة، حیث ال تقتصر المساعدات

  .جمیع المجاالتفي  ستشاراتواالبل یتم توفیر التدریب الالزم على الدعم المالي فقط، 

 تحریر سوق العمل، وتقلیل السوق السوداء للتوظیف.  

 تطویر التجارة الخارجیة والوصول بالمنتج النهائي للعالمیة. 

  أجهزة دعم وتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ایطالیا .جـ

عم التنمیة بإیطالیا، الكبیرة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها الكبیر في د ألهمیةلنظرا 

فقد كانت محل اهتمام كبیر من طرف الهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة وذلك من أجل توفیر الدعم 

   :1الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن أهم تلك الهیئات

ة وهي الهیئة التي تعنى بوضع المعاییر الحكومیة الخاصة بتطویر المؤسسات الصغیر  :وزارة الصناعة -

والمتوسطة، إضافة إلى تولیها مهمة تنسیق األنشطة القومیة االقتصادیة في كل من الصناعة والتجارة 

  .واألعمال الحرفیة، كذلك تتولى توفیر المساعدات المالیة الخاصة بعملیات اإلنتاج والبحث والتطویر

التطبیقیة وتطویر وسائل تتركز مسئولیتها في دعم مشاریع األبحاث العلمیة و  :وزارة البحث العلمي -

  .اإلنتاج لتحسین جودته

تعتبر وزارة التجارة الخارجیة من أهم الجهات المشاركة في عملیة دعم  :وزارة التجارة الخارجیة -

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بحیث تعمل على وضع السیاسات المتعلقة بالتصدیر، والتي من خاللها 

                                                           
  .34سبق كره، ص  المصدرسمیر الصوص، .  1
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ة تنافسیة المنتجات والخدمات اإلیطالیة في السوق العالمي وتشمل تلك تهدف الحكومة االیطالیة إلى زیاد

  .السیاسات نشر المعلومات عن المجموعات الصناعیة المصدرة وٕاعطاء قروض للشركات التصدیریة

تقوم الغرفة التجاریة اإلیطالیة بتوفیر المعلومات عن المؤسسات الصغیرة  :الغرفة التجاریة اإلیطالیة

  .جمیع أنحاء ایطالیا والمتوسطة في

تهدف مراكز المعلومات األوروبیة إلى تقدیم المساعدة من أجل تطویر  :بیةاألورو مراكز المعلومات 

وتوفیر فرص األعمال للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة باإلضافة إلى إعطاء معلومات عن تمویل 

  .المشاریع االستثماریة طبقا للقوانین الوطنیة أو األوروبیة

  االیطالیة في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة روس المستفادة من التجربةالد .د

یعتبر سر نجاح التجربة االیطالیة هو خلق تكتالت صناعیة في منطقة واحدة باإلضافة إلى 

تقسیم العمل بین الشركات، حیث تكون كل منها مسئولة عن مرحلة معینة من مراحل اإلنتاج وذلك في 

  .عناقید الصناعیةإطار ما یسمى بال

ساعدت هذه التكتالت على زیادة التعاون بین الشركات، باإلضافة إلى مرونة التعامل ومرونة 

سیر العمل كما ساعد على زیادة اإلنتاجیة وتقلیل وقت االستجابة، بما ال تستطیع علیه كبرى الشركات 

ن تنافسیتها لیس فقط في السوق كما أدى االهتمام بمعاییر الجودة إلى زیادة جودة المنتجات، وتحسی

  .المحلي ولكن أیضا في السوق العالمي

وقد كان للحكومة اإلیطالیة دورا مهما في دعم هذا القطاع من خالل تبني اإلستراتیجیات التي تتماشى مع 

. مراحل تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع مراعاة خصائص مختلف المناطق ومواردها البشریة

لى تنویع السیاسات المتخذة لدعم هذا القطاع، خصوصا سیاسة التجارة الخارجیة التي تعمل باإلضافة إ

على أساسها الحكومة اإلیطالیة والتي أدت بدورها إلى وصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى 

لعلمي مع العالمیة، باإلضافة إلى تعاون مختلف الوزارات من وزارة الصناعة، التجارة الخارجیة، والبحث ا
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الحرص على التوفیق بینهما، وتوفیر المعلومات الالزمة لهذه المؤسسات وذلك من خالل مراكز 

  .المعلومات األوروبیة

  التجربة الهندیة. 3.4.1

مثل التجربة الهندیة نموذجا ناجحا في تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، هذه األخیرة ت

قتصادیة، حیث أثبتت فعالیتها في مواجهة مشاكل البطالة، وانخفاض تعد من أهم مقومات التنمیة اال

مستوى المعیشة، التي یعاني منها غالبیة الشعب الهندي، إذ یعد قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 1948اهتمامات جمیع األحزاب السیاسیة في الهند منذ أن حصلت على االستقالل في عام على قائمة 

بضرورة االعتماد على النفس اقتصادیًا  ىالذي ناد غانديسي في ذلك هو إتباع سیاسة وكان السبب الرئی

باإلضافة إلى زیادة فرص التشغیل ألبناء الشعب الهندي، وذلك من  ،في أثناء فترة االحتالل البریطاني

لدعم وقد وجدت الهند في الصناعات الصغیرة غایتها . خالل تبني فكرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

خاصة بعد أن  ،وتنمیة قطاع الصناعة التنمیة اجتماعیًا واقتصادیا وذلك لقدرتها على استیعـاب العمالة

ولذا . أصبحت الصناعات الصغیرة أحد مكوناته األساسیة، هذا باإلضافة إلى تنمیة الصادرات الوطنیة

تسهیالت والموارد التي تحتاج اهتمت الحكومة الهندیة بوضع السیاسات الالزمة باإلضافة إلى توفیر ال

إلیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك من أجل  توفیر البیئة المالئمة لها والتي تساعدها على النمو 

وزیادة حجم أعمالها، كما قامت بإنشاء الهیئات المتخصصة التي تعمل على توفیر المساعدات لتلك 

  .المشروعات

 والمتوسطة في الهند  واقع وأهمیة المؤسسات الصغیرة . أ

یشكل تشجیع وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهم الموضوعات التي تعني الحكومة الهندیة، 

ویرجع هذا االهتمام إلى رغبة الحكومة في تشجیع هذه النوعیة . وبالتالي السیاسة الصناعیة القومیة فیها

  .ي یعاني منه السواد األعظم من الشعب الهنديوتنمیتها كإحدى الوسائل التي تواجه البطالة والفقر الذ
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فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل بعد قطاع الزراعة مباشرة، ومن 

  .هنا فقد احتلت هذه النوعیة من المشاریع مكانا بارزا في االقتصاد الهندي

الصناعیة، من خالل التركیز على  وقد نجحت الهند في تنمیة القطاع الصناعي وتنویع المنتجات

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كثیفة العمالة والتي ال تحتاج إلى رأس مال كبیر، وهو توجه یتفق مع 

  .ظروف الهند، بسبب افتقار هذا البلد إلى الموارد المالیة إضافة إلى مشكلة الزیادة الكبیرة في السكان

خلق عدد أكبر من فرص العمل، وخفض معدالت البطالة حیث ومما یدل على نجاح التجربة الهندیة هو 

أصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحتل المركز الثاني بعد القطاع الزراعي مباشرة، من حیث تولید 

ملیون  17، وتوظف نحو من اإلنتاج الصناعي الهندي %50فرص العمل، وأصبح إنتاجها یمثل حوالي 

النوعیة من المشاریع مكانا بارزا في االقتصاد الهندي، إذ تعرف  ومن هنا فقد احتلت هذه. عامل

قطاع ویضم ألف دوالر،  65المؤسسات الصغیرة في الهند بالمؤسسات التي تتجاوز تكالیفها االستثماریة 

        .1مالیین وحدة صناعیة 3المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند أكثر من 

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند تكشف أن هذا النجاح هو ثمرة إن النظرة اإلجمالیة لواقع ا   

 .شرعیة واإلداریةتضافر مجموعة من العوامل واإلمكانات ال

 سمات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند. ب

وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند إلى أن تصبح هذه الصناعات حجر زاویة  تشجیع أدى

وقد اندرجت هذه الصناعات . الصناعیة الهندیة بسبب البطالة والفقر التي یعاني منها المجتمعللسیاسة 

ضمن صالحیات حكومة الوالیات، فیما تركزت جهود الحكومة المركزیة على صیاغة البرنامج العام 

                                                           
  .28، ص المصدر نفسه. 1
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هذا  المتعلق بتطویر هذه الصناعات مع اإلسهام بجزء من رأس المال الذي تحتاجه الوالیات لتنفیذ

  : 1وقد اتسمت تلك التجربة بالسمات اآلتیة. البرنامج

  انتهاج الحكومة لسیاسات مزدوجة من خالل تدابیر الحمایة التشریعیة لتلك الصناعات للحد من إنتاج

المؤسسات الصناعیة الكبیرة مع فرض الضرائب علیها، بما یساعد الصناعات الصغیرة التي تنتج 

 .الستفادة من ریع الضرائب لتنمیتهانفس السلع بتصریف سلعها وا

  فقرة إنتاجیة لصالح الصناعات الصغیرة وعدم السماح للصناعات الكبیرة بإنتاج  1200حجز أكثر من

 .تلك الفقرات مع انتهاج سیاسة تفضیل شراء المنتجات من الصناعات الصغیرة للمؤسسات الحكومیة

  تأهیلها للعمل في الصناعات الصغیرة المختلفةإنشاء المراكز التدریبیة لتهیئة القوى العاملة و. 

  إنشاء مكتب للتشیید الصناعي والمالي لدعم المؤسسات التي تتعرض للصعوبات االقتصادیة والمالیة

 .       لتجاوز محنتها

  وضع نظام لإلعفاءات الضریبیة على الصناعات الصغیرة تتناقص نسبته عكسیا مع قیمة رأس المال

 .ا یعكس رغبة الدولة وحرصها على تشجیع هذا النمط من الصناعاتالمستثمر، وهو م

  االستفادة من تجارب البلدان الصناعیة المتقدمة مثل الیابان في مجال خلق نوع من التكامل بین

الصناعات الكبیرة والصغیرة، واالتجاه نحو تحدیث التكنولوجیا وتطویر نظم اإلنتاج واإلدارة في هذه 

 . الصناعات

  في الهند طاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلق ةعمالدالسیاسات الحكومیة ا. جـ

ة، حیث تبلورت في عدة لقد تعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسط

  :2محاور أهمها

                                                           
متطلبات تأهیل : بحثیة مقدمة إلى الملتقى الدولي تجربة بعض الدول العربیة في الصناعات الصغیرة والمتوسطة، ورقة): 2006(رقیة سلیمة، . 1

  .34، ص 2006أفریل  17،18الجزائر، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف،  ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة
  .29سبق ذكره، ص  المصدرسمیر الصوص، .  2
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سلعة استهالكیة تقوم بإنتاجها المؤسسات الصغیرة  80حیث أصدرت الحكومة قرارا بتخفیض : الحمایة .1

. توسطة فقط، ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة مع كیانات أكبر منها وبالتالي الحمایة واالستقراروالم

وفي نفس الوقت سمحت الحكومة للمؤسسات الكبیرة بتصنیع السلع المخصصة للمؤسسات الصغیرة 

وضع میزان المدفوعات والمیزان من منتجاتها للخارج مما یساهم في تحسین  %50بشرط تصدیر 

 .جاري، وتوفیر العملة الصعبة والتواجد في األسواق العالمیة مثلما یحدث في صناعة البرمجیاتالت

أتاحت الحكومة المجال أمام المؤسسات الصغیرة للحصول على قروض ائتمان بنسب فوائد : التمویل .2

 .منخفضة للغایة، لتلبیة احتیاجاتها التمویلیة وتوفیر السیولة الالزمة لها وبآجال مختلفة

توفیر البنیة األساسیة لتلك المؤسسات وفي مقدمتها التدریب وتطویر مهارات اإلدارة والتكنولوجیا  .3

وٕاقامة المجمعات الصناعیة، فضال عن المساعدة في عنصر التسویق، والربط بین أصحاب 

المؤسسات الصغیرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن یكونوا صناعات مغذیة للمؤسسات 

 .من خالل توفیر البیانات والمعلومات والفرص المتاحة من خالل قاعدة بیانات متكاملةالكبیرة، 

إدارة الصناعات "تتولى الحكومة اإلشراف على هذا القطاع ومتابعته من خالل جهاز خاص یسمى  .4

، الذي یهدف إلى إعداد وتنفیذ السیاسة القومیة في مجال تنمیة وتعظیم دور مثل "الصغیرة والریفیة

ه المشاریع في االقتصاد الهندي، ویعالج هذا الجهاز مشاكل الصناعات الصغیرة والمتوسطة، من هذ

خالل إعادة صیاغة القوانین والسیاسات الخاصة بالصناعات الصغیرة والمتوسطة وتقدیم الدعم 

 .المادي والفني لها

ام بعملیات التدریب، فضال عن كما یقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمیة لتوفیر الخدمات لها والقی

إنشاء محطات اختبار الجودة، ومراكز البحث والتطویر لتوفیر التكنولوجیا الالزمة ودراسات الجدوى 

   .المتخصصة

أنشأت الحكومة صندوقا للمساعدة في تطویر تكنولوجیا المشاریع الصغیرة، وتحسین مستوى العمالة  .5

ملیون دوالر، وبذلك استبدلت الحكومة  50تجات رصدت له وتقدیم الدعم المادي والفني لتطویر المن
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الحمایة من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقدیم الدعم المادي والفني لتطویر 

 . المنتجات، وهذا بال شك أكثر جدوى بالنسبة لالقتصاد القومي في األجلین القصیر والطویل

  ات الصغیرة والمتوسطة في الهندالهیئات واألجهزة الداعمة للمؤسس .د

الحكومة الهندیة بإنشاء العدید من الهیئات والوحدات التي تعمل خصیصا من أجل توفیر قامت 

الدعم الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتعمل جمیع تلك الهیئات تحت قیادة وتنسیق وزارة 

  :1وأبرز هذه الهیئات نجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات الریفیة والزراعیة،

  :حیث تقوم هذه المؤسسة بتقدیم الخدمات المختلفة منها: مؤسسة تنمیة الصناعات الصغیرة

  في مجاالت اإلنتاج والتسویق والتمویلالقیام بالدراسات والبحوث. 

 تقدیم المشورة الفنیة للصناعات الصغیرة في مجاالت أسالیب اإلنتاج الجدیدة. 

 بیة تهدف إلى زیادة المهارات الفنیة للعمالإعداد برامج تدری. 

  هان استخدام الموارد في المصانع الصغیرة، وتزوید أصحابیحسلتالقیام باألبحاث الخاصة 

  .بالمعلومات والبیانات الخاصة باألسواق العالمیة

الل هذه الهیئة مساعدة وتنمیة الصناعات الصغیرة من ختتولى  :الهیئة القومیة للصناعات الصغیرة

مشروعات تابعة للقطاع العام وتقدیم خدماتها للمؤسسات الصغیرة، وذلك من خالل توفیر المعدات 

   .واآلالت المنتجة محلیا والمستوردة عن طریق إتباع نظام التأجیر

الوزارة بوضع مالمح خاصة لمهمتها قامت : وزارة الصناعات الصغیرة والصناعات الریفیة والزراعیة

  : لجدیدة والتي تتفق مع األهداف العامة للحكومة والتي تشمل التاليخالل األلفیة ا

 إعادة تأهیل ومساعدة الوحدات التي تواجه مشاكل. 

 تحدیث المؤسسات الصغیرة من خالل مساعدتها في الحصول على التكنولوجیا الحدیثة. 

 مساعدة المؤسسات الصغیرة على تسویق منتجاتها محلیا ودولیا. 

                                                           
  ).165،166(سبق ذكره، ص ص المصدرفتحي السید عبده أبو السید أحمد، . 1
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 یة مناسبة من خالل تخفیض الضرائب والرسوم المفروضة على الصناعات الصغیرةتوفیر بیئة مال. 

 العمل على دعم الصناعات الصغیرة واألعمال الحرة في المناطق الریفیة. 

 االهتمام بدعم البنیة التحتیة من خالل تقویة البرامج الوطنیة لتنمیة المجموعات الصناعیة. 

  ضع خطط شاملة إلعداد الصناعات الصغیرة للتعامل من خالل تقویة ودعم تكنولوجیا المعلومات وو

التجارة اإللكترونیة، وتوفیر جمیع المعلومات عن الصناعات الصغیرة من خالل موقع خاص على 

  .شبكة االنترنیت

  :هذه اللجنة تحت قیادة وزارة الصناعة وتقوم بالتاليتعمل : لجنة الصناعات الصغیرة

  یما یتعلق بالصناعات الصغیرةاالستشارة للحكومة فتقدیم. 

 تسهیل التنسیق والتعاون بین الهیئات المختلفة من أجل تنمیة قطاع الصناعات الصغیرة. 

  البحث عن كیفیة توفیر المساعدات والتسهیالت في مجاالت التسویق، التمویل، والقروض ومراقبة

 .الجودة

الصغیرة والمتوسطة حرصت الهند على إنشاء التمویل في دعم المؤسسات  نظرا ألهمیة: البنوك التجاریة

  .بنك الهند الوطني، بنك أندهرا: بنوك تضع ضمن أولویاتها مساندة هذا النوع من المؤسسات ومن أهمها

  الدروس المستفادة من التجربة الهندیة. ه

ریطاني لیست ولیدة سیاسة جدیدة ولكنها تتبع منذ االحتالل البتجربة تتمیز التجربة الهندیة بأنها 

، كما تتمیز الحكومة الهندیة بالمعرفة الجیدة بظروف الدولة والسوق والمجتمع غانديوفق توجهات 

والدراسة المتأنیة لها ومنها قامت بوضع السیاسات والتشریعات التي تتناسب مع طبیعة الشعب الهندي 

  . حقوق العاملین به والتي تعمل على تشجیع العمل في هذا القطاع وفي نفس الوقت التحكم وحمایة

وقد كیفت الهند تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیتناسب مع وضعیة شعبها، حیث 

استبعدت عدد العمال حتى ال یكون قیدا على التوظیف والسماح لهذا القطاع بالمساهمة في التخفیف من 

  .حدة البطالة
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من شأنها توفیر الدعم الالزم لهذا  وقد تضمنت السیاسة الحكومیة توفیر العدید من الخدمات التي

القطاع من خالل تقدیم الدعم الفني، ووضع العدید من البرامج التدریبیة لتحسین مستوى الید العاملة 

واالهتمام بالتصدیر، تسهیل تدفق القروض ودعم ملكیة المرأة لألعمال الحرة ومنحها تسهیالت خاصة 

الستشارات اإلداریة، القانونیة والتدریب الالزم على الطرق سواء كانت مالیة أو فنیة من خالل تقدیم ا

  .الحدیثة لإلدارة والوسائل المتقدمة في اإلنتاج

كما قامت بإنشاء العدید من الهیئات التي تعمل على توفیر الدعم الالزم للصناعات الصغیرة مثل 

الصغیرة التي تعمل كمستشار وزارة الصناعات الصغیرة والصناعات الریفیة والزراعیة، لجنة الصناعات 

 هذه للحكومة لصالح هذا القطاع، إضافة إلى منظمة تنمیة الصناعات الصغیرة التي تعمل على تقویة

الصناعات عن طریق الخدمات التي تستفید منها هذه األخیرة، هذا إلى جانب المساعدة الفعالة المقدمة 

  .ة األولویة في عملیاتها التمویلیةمن طرف البنوك العمومیة التي تولي الصناعات الصغیر 

  التجربة المصریة .4.4.1

بدأت هذه التجربة من خالل البرنامج المصري لتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي 

خاصة بعد إدراكها بمدى المكانة التي أصبحت تحتلها هذه المؤسسات في اقتصادیات ، 1991أعلنته عام 

   .الدولمختلف 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصر واقع وأهمیة. أ

تعد قضیة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهم القضایا التي تشغل حیزا كبیرا من اهتمام 

الحكومة كمكون هام من مكونات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في مصر، وقد اعتمدت في ذلك على 

إقامة مجمعات الصناعات الصغیرة لتشكل ما یعرف مجموعة من البرامج واإلستراتجیات، وكان أهمها 

  :1بحاضنات األعمال، وقد عملت هذه المجمعات على تحقیق األهداف والغایات اآلتیة

 توفیر مناصب عمل جدیدة وتشغیل أكبر قدر من الطاقات المعطلة؛ 

                                                           
  .64سبق ذكره، ص  المصدروائل ناصر أبو دلبوح، . 1
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  اتها األولى تهیئة البیئة المالئمة إلنجاح واستمراریة هذا النوع من المؤسسات خاصة مع بدایة سنو

 أین تحتاج إلى الرعایة وتوفیر التسهیالت الالزمة إلنجاحها ودیمومتها؛

  تقدیم الدعم الكافي لتشجیع روح المبادرة لدى األفراد خاصة الفئات الشبابیة، وذلك للتوجه نحو

 العمل الحر الموجه، والعمل على تشجیع اإلبداع واالبتكار لدى هذه الفئات؛

غیرة والمتوسطة في جمهوریة مصر العربیة دورا بارزا في دفع عجلة التنمیة وتلعب المؤسسات الص

االقتصادیة واالجتماعیة على حد سواء، حیث تمثل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تشغل أقل من 

ویساهم . من إجمالي عدد المؤسسات التي تعمل في القطاع الخاص غیر الزراعي %99عامال حوالي  50

من إجمالي القیمة المضافة، ویعمل في قطاع  %80 سات الصغیرة والمتوسطة بما ال یقل عنقطاع المؤس

 .1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حوالي ثلث قوة العمل بالقطاع الخاص ككل

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصرالسیاسة الحكومیة لدعم ا .ب

متوسطة الحكومة المصریة إلى بذل العدید من وال الذي تلعبه المؤسسات الصغیرةلقد دفع الدور المتزاید 

  :2الجهود لدعم هذا القطاع، والتي تتمثل في اآلتي

  تقدیم المساعدات في مجال التسویق، وذلك من خالل الدور الذي یؤدیه بنك التنمیة الصناعیة

لمحلیة ، بحیث یشتركان بجناح خاص في المعارض واألسواق الدولیة اوالصندوق االجتماعي للتنمیة

والخارجیة لعرض عینات من منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي یقرضها البنك لتسویقها 

وفتح األسواق الخارجیة أمامها، مع إتاحة الفرصة لبعض أصحاب هذه المؤسسات لحضور هذه 

األسر  المعارض لتبادل الخبرات والمعلومات واإلحاطة بأحدث ما یقدمه العلم من تكنولوجیا، كما أن

والعائالت المنتجة لها دور بارز في هذا المجال من خالل المعارض التي تقیمها بشكل مستمر سواء 

                                                           
  .32سبق ذكره، ص  المصدرسمیر الصوص،  .1
ق عمل ندوة تطویر إدارة المشروعات الصغیرة وتأثیرها على التنمیة البشریة في الدول العربیة، أورا): 2007(إیمان صالح عبد الفتاح، . 2

  ).151-149(، ص ص مصر ة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة،، المنظمالمشروعات الصغیرة في الوطن العربي
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أما شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة . في الداخل أو الخارج

 .جنبیةفتقدم بعض الخدمات المجانیة، منها تزوید المنتجین بالفرص التصدیریة بالدول األ

  االهتمام بمجال العمالة وذلك من خالل عدة جوانب، كأن یتم تقدیم المساعدة فیما یخص تدریب

وتأهیل وٕاعداد الكوادر البشریة سواء تعلق األمر بأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو 

تقتصر  المشرفون والمنظمون والمسئولون عن هذه المؤسسات، إال أن المساعدة الخاصة بالعمالة ال

على التدریب والتأهیل، بل تتعداها لتشمل مجال التأمین االجتماعي الذي یغطي جمیع األحجام 

 .المختلفة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 مساهمة بنك التنمیة الصناعیة بدعم الصناعات الحرفیة والصغیرة من خالل برامج التمویل المیسرة. 

  صر، بنك األهلي، بنك فیصل اإلسالمي المصري، بنك ناصر بنك م(تقدم العدید من البنوك التجاریة

قروضا لمساعدة المؤسسات الصغیرة من خالل برامج التمویل الرأسمالي وتمویل ) االجتماعي

 .التشغیل

  وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة، والذي یعتبر من 1991إنشاء صندوق اجتماعي للتنمیة عام ،

  .غیرة باعتباره أساس تنمیة قاعدة المنشآت الصناعیة الصغیرةأهم برامج تنمیة المنشآت الص

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصرتمویل ا .جـ

صلة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجموعة من المساعدات في التمنح بعض الهیئات ذات 

  :أهمهایتمثل مجال التمویل 

إلنشاء  اعدات المالیة والتمویل الضروريیقوم هذا البنك بتقدیم المس :بنك التنمیة الصناعیة -1

المؤسسات الجدیدة أو تطویر الوحدات القائمة وخاصة القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك فهو یتولى تقدیم 

  .1الحرفیة من معدات وآالت بشروط میسرةلصناعات الصغیرة و كل ما تحتاجه االدعم الالزم ل

                                                           
  .64سبق ذكره، ص  المصدرعبد الرحمن یسري أحمد، . 1
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أنشأت هذه المؤسسة سنة  :الصغیرة والمتوسطة مؤسسة ضمان مخاطر االئتمان المصري للمؤسسات -2

من خالل مساهمة تسعة بنوك تجاریة وشركة تأمین مصریة، وتتولى هذه المؤسسة ضمان ما  1989

من القرض الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك كخطوة لتشجیع البنوك على قبول  %50یقارب 

تمیز القروض الممنوحة لها بنسبة مرتفعة من المخاطر، تمویل هذا النوع من المؤسسات الذي عادة ما ت

وبهذه الطریقة ساهمت هذه الشركة في تقلیل مشاكل وتحدیات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

  .1مصر بنسبة معتبرة

قرار جمهوري یقضي بإنشاء جهاز لتنمیة  1999صدر في نهایة : الصندوق االجتماعي للتنمیة -3

یرة یتبع الصندوق االجتماعي للتنمیة، ویعمل في جمیع المحافظات المصریة لتنمیة المشاریع الصغ

المشاریع الصغیرة القائمة فعال، وٕانشاء مشاریع جدیدة للشباب لتأمین فرص عمل لهم وتقدیم الخدمات 

  .بأسعار رمزیة

عم الصناعات یقدم الصندوق االجتماعي للتنمیة مجموعة برامج تساهم في تفعیل دور الصندوق في د

   :2الصغیرة منها

 وحاضنات األعمال، ویعمل على توفیر البیئة المناسبة لقیام النشاط برنامج الحاضنات الصناعیة ،

 .الصناعي والرعایة الفنیة

 برنامج مركز تنمیة األعمال الصغیرة. 

 غلیف والجلود برنامج مراكز التقنیة النوعیة في المجاالت المختلفة مثل صناعة األثاث والتعبئة والت

 .وغیرها

 برنامج المجمعات واألحیاء الصناعیة وذلك باالتفاق مع وزارة الصناعة وبنك االستثمار القومي. 

 برنامج تنمیة الصناعات المغذیة لتوفیر المعلومات الفنیة واالقتصادیة الصحیحة. 

                                                           
  .236سبق ذكره، ص  المصدرهالة محمد لبیب عنبه، . 1
  .35سبق ذكره، ص  المصدررقیة سلیمة، . 2
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 برنامج تنمیة حقوق االمتیاز التجاري. 

تتلخص أهداف التجمع في تنمیة وتطویر ): تجمع رجال األعمال ( اللجنة االقتصادیة لرجال األعمال -4

ضافة إلى مساعدة تلك المؤسسات في التحول من صغیرة والمتوسطة وزیادة مداخلیها، باإلالمؤسسات ال

أما عمالء التجمع فهم . القطاع غیر النظامي إلى القطاع النظامي، والمساهمة في حل مشاكل البطالة

ضافة إلى المؤسسات ، باإل)عامل 15-6(، المؤسسات الصغیرة )عمال 5- 1(صغرالمؤسسات متناهیة ال

  . التي بدأت العمل منذ سنة

یسعى التجمع إلى تحقیق أهدافه من خالل عدة وسائل أهمها تقدیم التسهیالت المالیة ومنح القروض 

عمل وأن یتم منحه ویراعي في منحه للقروض أن یكون حجمه متوافقا مع نوعیة ال. قصیرة وطویلة األجل

في التوقیت المناسب، وأن تكون الفائدة علیه مناسبة، كما یقدم التجمع أیضا الخدمات التقنیة الهادفة إلى 

رفع المهارات اإلداریة والتقنیة للعمالء، ومساعدتهم على زیادة الكفاءة اإلنتاجیة والتسویقیة ومواجهة 

وقد قدم هذا التجمع حتى نهایة عام . حول التكنولوجیامتطلبات السوق، وتزویدهم بالمعلومات الحدیثة 

 125ألف مشروع، وقد قدرت قیمة إجمالي القروض المقدمة بحوالي  60خدمات متنوعة لحوالي  2000

   .1ملیون دوالر أمریكي

باإلضافة إلى كل مصادر التمویل السابقة، فإنه توجد مؤسسات مصریة أخرى مثل صندوق   

وق دعم الصناعات الریفیة والبیئیة ومشروع التعاون العلمي والتكنولوجي، وكذلك تم التنمیة المحلیة وصند

إنشاء جمعیة تشجیع الصناعات الصغیرة للخریجین، هذه األخیرة تم تأسیسها من قبل أساتذة جامعة حلوان 

تعمل في وكل هذه المؤسسات . وتهدف لتشجیع الشباب على تنفیذ األفكار التي یتقدمون بها إلى الجمعیة

  . 2مجال تمویل وتنمیة نشاط الحرفیین وأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 

                                                           
  ).14،15(سبق ذكره، ص ص  المصدرحسان خضر، . 1
  . 65سبق ذكره، ص  المصدرد، عبد الرحمن یسري أحم. 2
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  الدروس المستفادة من التجربة المصریة. د

یتضح بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصر أنه بدأ االهتمام بها مؤخرا فقط لكنها 

اهمة في تقلیص نسبة ب العمل والمسقطعت أشواطا كبیرة خاصة فیما یتعلق بتوفیر مناصمقابل ذلك 

ضافة إلى زیادة اإلنتاج ورفع القیمة المضافة، وهو ما جعل الحكومة المصریة تولي اهتماما البطالة، باإل

لها وتذلیل كبیرا بهذا القطاع كونه قطعة أساسیة لدفع عجلة التنمیة وذلك من خالل توفیر البیئة المناسبة 

نجاحها، ولعل أهم التحدیات التي تواجهها هي التمویل وهو ما جعل  كافة العقبات التي تعترض سبیل

الحكومة المصریة توفر العدید من البدائل التمویلیة نجد أهمها بنك التنمیة الصناعیة والصندوق 

االجتماعي للتنمیة والمؤسسة المصریة لضمان القروض كل هذه المؤسسات ساهمت في تسهیل عملیة 

  .رة والمتوسطة في مصرتمویل المؤسسات الصغی

على الرغم من النجاح الذي القته المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصر، إال أنه یتضح جلیا 

فشلها في التكامل مع المؤسسات الكبیرة وعدم وجود تعاون بینهما، وهو ما یعرقل نمو وتطور المؤسسات 

   . الصغیرة والمتوسطة

 التجربة التونسیة. 5.4.1

ربة التونسیة في مجال تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التجارب الهامة والرائدة تعد التج     

جل تنمیة أعلى المستوى الوطن العربي، إذ تعتبر مشروع وطني كبیر تضافرت جهود كثیرة لتنفیذه من 

قطاعات اقتصادیة مختلفة من جهة، ومن جهة أخرى لتوفیر فرص عمل الئقة ومستدیمة بغیة توطین 

 . العمالة

 واقع وأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس. أ

  .إذ تعد الغالبیة الساحقة من المؤسسات التونسیة مؤسسات صغیرة ومتوسطة ومؤسسات صغیرة جدا   

موظفین في الصناعة والخدمات وما  10- 1وتعرف المؤسسات الصغیرة جدا بتلك التي توظف ما بین 

رة، وتعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتلك المؤسسات التي توظف ما موظفین في التجا 5-1بین 
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موظفا في التجارة، وتعد المؤسسات التي  199- 6موظفا في الصناعة والخدمات وما بین  199-10بین 

ن مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إمائتي عامل كبیرة الحجم، وهكذا ف) 200(توظف أكثر من 

  . تبر أساسیةفي خلق التوظیف تع

 200من إجمالي المؤسسات لدیها أقل من  %84 نفإ )ENEA(وبحسب بیانات مسح المؤسسات السنوي 

فقط  %10موظف، لكن هذه المؤسسات تشكل فقط ثلث إجمالي التوظیف للمؤسسات التي تم مسحها، و

متوسطة شخص، حیث تعتبر المؤسسات الصغیرة وال 50من التوظیف هو في مؤسسات لدیها أقل من 

األكثر دینامیكیة من المؤسسات الكبیرة، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر مرونة وكلفة إغالقها أقل 

من المؤسسات الكبیرة، وقد یعزى ذلك لكون المؤسسات األصغر أكثر عرضة للصدمات التي تجبرها 

  .على مغادرة العمل بدءا من إعادة تنظیم أعمالها

فإن معظم التوظیف في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  )ENEA( السنویةوطبقا لمسوحات المؤسسات 

 من %30تستوعب  إذكبیر في الصناعات النسیجیة، وتتركز بشكل  )%67(هو في قطاع الصناعة 

موظف، وتسجل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  200عن  موظفیهاالتوظیف بالمؤسسات التي یقل عدد 

، كما تساهم المؤسسات الصغیرة بالتوظیف في مجال الخدمات مثل من مجمل التوظیف %50ما یقارب 

 %4النقل واالتصاالت بنسبة 
1.  

  برامج دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس .ب

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قامت الحكومة التونسیة بإعداد برامج وٕاجراءات استجابة لمتطلبات      

  : 2ا وتمكینها من مواكبة التحوالت االقتصادیة والتكنولوجیة نجد أهمهامن أجل تحسین مردودیته

                                                           
): 2008(، - دراسة مقارنة لبرامج تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول مختارة - تقریر حول تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .1

  ).11،12(، ص ص 2008أفریل  7المكتب الوطني االستشاري، دار الخبرة، 
ربیة للتنمیة اإلداریة، ، المنظمة الع-تجارب عربیة في خصخصة المشاریع العامة–طاع الخاص التحول إلى الق ):1997( أحمد صقر عاشور،. 2

  .81، ص القاهرة، مصر
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برنامج تطویر هیئات الدعم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي یتمثل في تطویر وسائل عمل هذه  

الهیئات من خالل إعانتها على تركیز مخابر واقتناء تجهیزات عصریة والقیام بحلقات تكوین 

سات إستراتیجیة تتعلق بمختلف األنشطة االقتصادیة للمؤسسات الصغیرة إلطارتها، إعداد درا

والمتوسطة، تخصیص نسبة من الناتج المحلي ألعمال البحث والتطویر في مجال المؤسسات 

 .الصغیرة والمتوسطة

برنامج الخمس سنوات للتحدیث الصناعي الذي یركز على  2003كما أطلقت الحكومة التونسیة عام  

رفة، التدریب، اإلدارة، تحسین منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتشجیع إنشاء تحسین المع

ملیون یورو من االتحاد األوروبي  50إذ یعمل برنامج التحدیث وبتمویل قدره . شركات جدیدة

الصناعي لضمان أن الشركات المحلیة یمكنها أن تحافظ على استمراریتها وتوسع صادراتها ونصیبها 

وقد اتخذت . المحلیة، وأنه یمكنها المنافسة بالتساوي مع جیرانها من االتحاد األوروبيمن السوق 

تونس كذلك خطوات عدة لمساعدة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدخول أسواق التصدیر 

الجدیدة ومنح التسهیالت الجمركیة لتحسین مجمل إجراءات الواردات والصادرات للتوافق مع الخطوات 

 :  ومة من طرف المنظمة العالمیة للتجارة، وتشمل الخطوات التي تم إقرارهاالمدع

  ).EMAF(إنشاء صندوق لتمویل الوصول لسوق التصدیر  -

مؤسسة تصدیر صغیرة ومتوسطة إلیجاد  350خطة منح سنویة ألسواق التصدیر لتوفیر دعم لـ  -

الدولیة ووضع التجارة االلكترونیة  إضافة إلى الشركات التجاریة. مستوردین من الخارج إلنتاجها

وخطوات أخرى لتسهیل تبادل المعلومات وٕاقرار تكنولوجیا معلومات لتطبیق برامج الحكومة 

  .الخ...االلكترونیة والتجارة االلكترونیة

 برنامج إعادة التأهیل 

یرة والمتوسطة ضافة إلى مختلف البرامج التي اتخذتها الحكومة التونسیة لدعم قطاع المؤسسات الصغباإل

حیث كان الهدف  ،1996فقد أدرجت برنامج إعادة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك سنة 
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األساسي منه هو تقویة القدرة التنافسیة لالقتصاد بشكل عام وخلق مناصب شغل جدیدة وتسریع وتیرة 

 .النمو االقتصادي

  :1في ما یلي إذ احتوى هذا البرنامج على ثالث مبادئ أساسیة تتمثل 

اإلنتاجیة لهذه المؤسسات وتحدیثها وذلك من خالل ترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات من حیث تدعیم  .1

  .السعر والنوعیة واإلبداع وكذلك قدرة التحكم ومواكبة التغیرات التقنیة وتقلبات األسواق

دیدة وتحسین الجودة وتقویة ولة من خالل الحصول على تكنولوجیا جباالهتمام بتحقیق نسبة نمو مق .2

  .المؤهالت الفنیة والتقنیة للعمال

  .االنضمام إلى هذا البرنامج من عدمهحریة اختیار المؤسسة  .3

 :باشرت تونس برنامجا طموحا لبناء ستة تجمعات تقنیة أهمها :التجمعات التقنیة 

 ) STP(مجمع صفاقس للتكنولوجیا  .1

سیة مكون هام ضمن إستراتیجیاتها، ولهذا یستفید من الدعم یعد هذا المجمع بالنسبة للحكومة التون

الحكومي المستمر، فهذا المجمع یعتبر جزء من إستراتیجیة تطویر متكاملة، ویقع هذا المجمع في الجنوب 

  .مجاورا لجامعة صفاقس، المؤسسة الرائدة في التعلیم العالي والتكنولوجي حیث سیوفر فرصة فریدة للتنمیة

تونسیة تعمل على دعم ودفع هذا المشروع بواسطة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فالحكومة ال

والتكنولوجي وكذلك تدعم جامعة صفاقس ومعاهدها المشاركة في هذا المشروع، إضافة إلى غرفة التجارة 

ة والصناعة، ویهتم هذا المجمع بالبحث في مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وكذلك الهندس

ویلقى هذا المجمع رعایة . المتقدمة التي تستفید منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الباحثة عن الریادة

                                                           
، ورقة بحثیة )الجزائر، تونس، المغرب( دور وأهمیة التأهیل في رفع القدرة التنافسیة للمؤسسات دراسة مقارنة): 2006(تشام فاروق، تشام كمال، . 1

، 2006أفریل  18-17، جامعة الشلف، الجزائر، متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: الدولي حول الملتقىمقدمة إلى 

  .)57،58(ص ص 
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دولیة من خالل الدعم الذي یلقاه من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة عبر الوكالة األمریكیة للتنمیة 

  .1ع التي قدمت مساعدة فنیة لتصمیم وتقییم جدوى المشرو ) USAID(الدولیة 

 ) SOTP(مجمع سوسة  .2

. طقة تتوفر على بنیة تحتیة حدیثةفي من هكتارا 60على مساحة  یقع هذا المجمع في ضواحي سوسة

والتطبیق، ویهتم بالهندسة المتقدمة، ع إلى تقصیر المسافة بین األفكار المجمدف هذا حیث یه

  .ICT 2تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات  ،اإللكترونیات

 3ة لتكنولوجیا االتصالقطب الغزال .3

، وهو یقع في المنطقة المجاورة لمطار تونس قرطاج 1999تأسس قطب الغزالة لتكنولوجیا االتصال عام  

 3000إذ یوفر بیئة مثالیة لتطویر األنشطة المتعلقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ألكثر من 

  .شخص ینصب تركیزهم على هذا المجال

من المؤسسات  100(ضمن التآزر والتكامل بین البحوث والتدریب والقطاع الخاص فقطب الغزالة ی

فهو معروف كمیدان لتبادل األفكار بین العلماء ). الصغیرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسیات

والمهندسین والباحثین من جمیع أنحاء العالم المتخصصین في أنظمة وشبكة االتصاالت، فضال عن 

  .األخرى ذات الصلة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمسائل 

  : ویقدم قطب الغزالة لتكنولوجیا االتصاالت ما یلي

 .خدمات وأنظمة اتصاالت فعالة وحدیثة -

 .مركز أعمال -
                                                           

سبق  المصدر -دراسة مقارنة لبرامج تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول مختارة -تقریر حول تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  1

  .29، ص ذكره
ح وٕاتمام القانون تقریر مشترك بین لجنة التربیة والثقافة واإلعالم والشباب ولجنة التشریع العام والتنظیم العام لإلدارة حول مشروع قانون یتعلق بتنقی. 2

  .1ص  ،2006جوان  8المتعلق بمؤسسات األقطاب التكنولوجیة، مداوالت مجلس المستشارین، تونس، جلسة یوم الخمیس  50عدد 
     :عن الموقع االلكتروني -تجربة قطب الغزالة لتكنولوجیات االتصال -حاضنة المؤسسات .3

www.aidmo.org/incubators/index.php  date consultation ( 17.05.2012).                                                                      
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 .مصادر طاقة وفیرة ومحمیة -

 :إمكانیة تصمیم المشهد المحیط، بما في ذلك مساحات لالستراحة وتتألف مهمته في -

 ت االبتكاراستیعاب شركا. 

  تشجیع األفكار المبتكرة. 

  قطب تكنولوجیا االتصاالت"بث الحركة في أوصال." 

 إنشاء شبكة دولیة للتعاون. 

تم ) 2011أكتوبر (ویشمل قطب الغزالة أیضا على حاضنة مشاریع وحاضنة أعمال وفي اآلونة األخیرة 

، وقد حدد قطب الغزالة "ا االتصاالتقطب منوبة لتكنولوجی"تدشین التوسعة األولى لقطب الغزالة وهو 

مجاالت التعاون في تنفیذ الهدف الرئیسي الرامي لتعزیز القطاع الخاص في مجال تكنولوجیا االتصاالت 

  :والذي یتلخص في

دعم جهود تونس في مجال التنمیة اإلقلیمیة، وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : األولویة األولى

ئیسي في نمو فرص العمل وذلك من خالل تعزیز األدوات الالزمة لتطویر باعتبار أن ذلك عامل ر 

وتعزیز القدرة " الغزالة ومنوبة" األعمال التجاریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الموجودة في الحاضنتین

التقنیة ألرباب هذه المؤسسات من خالل التدریب التقني، وتعزیز المهارات اإلداریة لهم من خالل توفیر 

  .تدریب خاص في مجال اإلدارة والتسویق والقانون التجاري

  . تعزیز الشراكة مع الشركات في دول الخلیج والشركات العربیة المتوسطیة: األولویة الثانیة

  :1باإلضافة إلى المجمعات السابقة یوجد ثالثة مجمعات أخرى مهمة تتمثل في   

  

  

                                                           
سبق  المصدرتارة، تقریر حول تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دراسة مقارنة لبرامج تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دول مخ .1

  ).34-32(ذكره، ص ص 
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 )TPB(مجمع بنزرت للتكنولوجیا  .4

 AGROPOLISمشروع من قبل مجمع األنشطة االقتصادیة في بنزرت بالشراكة مع تمت المبادرة لل

MONTEPLLIER مؤسسة بحث  18، وهو مجمع دولي متخصص في الزراعة ومعالجة الغذاء، ویضم

  .باحث یهتم باألغذیة الزراعیة 2300وتعلیم عالي، و 

 )TBC(مجمع برج السدریة التقني  .5

امل المساعد ألنشطة البحث والتطویر واألنشطة الصناعیة حول یهدف هذا المجمع إلى أخذ دور الع

وٕانشاء التكنولوجیا الحیویة، ویعمل هذا المجمع على تحفیز وتسهیل إیجاد  الطاقة المتجددة والمیاه والبیئة

وتطویر مؤسسات مبدعة بحیث یفسح المجال الحتضانها وتقدیم حلول مرنة ومؤقتة للمؤسسات في بدایة 

ها، ثم مرحلة التطویر في مراكز البحث والمختبرات الملحقة بالمجمع التقني، وقد استفاد هذا مراحل إنتاج

تخطیط والتصمیم المرحلي في مراحله األولى وبشكل أكبر في ال) UNIDO(المجمع من مساعدة منظمة 

  .للحاضنة

 )TST(مجمع سیدي ثابت  .6

قامة عشرة مجمعات تقنیة في تونس یعد مجمع سیدي ثابت التقني جزءا من برنامج أساسي یهدف إل

  :خالل عشر سنوات وهو یغطي أربع مجاالت

 والذي یمكن من تحفیز وتطویر المؤسسات المبدعة: المجال الصناعي. 

 وهو یضم معهدا واحدا یشمل قطاع البیطرة: المجال األكادیمي. 

 یة والمعهد الوطني یضم معهدان، المركز الوطني للعلوم والتقنیات النوو : مجال البحث والتطویر

 .لألبحاث والتحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة

 یضم مركز لنقل التكنولوجیا ومجمع التكنولوجیا ومجمع شركات إلطالق : مجال االبتكار

 . األعمال

  :كما عمدت الحكومة التونسیة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل
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تضافة أصحاب المشاریع الصغیرة، بغیة مساعدتهم في تأمین إنشاء حاضنات المشاریع مهمتها اس -

المكان والمستلزمات والخدمات لفترة معینة لدیها، من أجل تمكینهم من متابعة مشروعاتهم بمفردهم بعد 

  .انتهاء الفترة المحددة لهم

ان استشاریة االعتماد على جهات ردیفة من المجتمع المدني سواء أفراد لهم سمعتهم االجتماعیة أو لج -

  .الدعم في تنفیذ هذا المشروع الوطنيجمعیات أهلیة مهمتها المساندة و  معتمدة في الوالیة أو

  الصعوبات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس. جـ

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي المحرك الرئیسي للتوظیف ونمو اإلنتاجیة، فإن باعتبار أن    

فالمعیقات والعقبات الرسمیة التي تمنع . تطورها تؤثر بشكل سلبي على قدرتها في خلق الوظائفمعوقات 

نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس تتمثل أساسا في التشریعات الخاصة بالتأسیس والعمالة، 

عمل ذات الضرائب وغیرها من اإلجراءات اإلداریة، صعوبة الحصول على التمویل وعدم كفایة قوة ال

  .الخبرة، الكلفة المرتفعة لالتصاالت والنقل، مشاكل العقار الصناعي وكلفته العالیة

كما أن معظم القطاعات التي یمكن أن تعزز وضع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تزال تخضع للرقابة 

لعقبات فإن بعض القیود فبالرغم من التقدم البارز في تذلیل هذه ا. والتشریعات البطیئة، والعوائق اإلداریة

وتزید هذه المعیقات من كلف . المستحكمة ال تزال قائمة خصوصا بالنسبة للمؤسسات المحلیة المسجلة

  .وتحبط االستثمارات الخاصة المحلیة واألجنبیة، وتخفض التنافسیة التونسیة للصادرات التحویالت المالیة

من أن نظام التجارة أصبح محررا بشكل متزاید، فإن  وفیما یتعلق باإلجراءات الخاصة بالتجارة، وبالرغم

فمثال اإلجراءات الخاصة العتماد استیراد بضائع لمؤسسة ما . المضي في تسهیل التجارة ال یزال بطیئا

  .یوما 21تستغرق حوالي ) مثل إخراج البضائع من الجمرك، الرقابة على البضائع، خدمات المیناء(

). IEQ( سسات الصغیرة والمتوسطة ویرفع كلف التشغیل مثلما أظهرت مسوحویعد هذا التأخیر مكلفا للمؤ 

كما تعتبر التشریعات الخاصة بالعمالة هي أیضا من بین المعیقات الرئیسیة لخلق فرص العمل في 

  . المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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ن الصعوبات باإلضافة إلى ما سبق فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس تعترضها مجموعة م

  :1للوصول إلى التمویل أهمها

المرتفعة ومتطلبات الضمانات اإلضافیة بسبب تمتع المؤسسات األكبر مستوى معدالت الفائدة  

 .بشروط أیسر

 .عدم توفر تمویل قصیر األجل مما یفرض قیودا أكثر على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

یر كبیر على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تأخر المؤسسات المالیة في انجاز الطلبات له تأث 

  .من ناحیة فقدان الفرصة االقتصادیة

  الهیئات الداعمة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس . د

نس وأهم هذه لقد تعددت مختلف الجهات التي تتولى دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تو 

  :الجهات والهیئات نجد

  :امنالبنك التونسي للتض .1

كبنك مختص في تمویل المشروعات الصغیرة في  1997إنشاء البنك التونسي للتضامن عام تم 

  : 2مختلف القطاعات االقتصادیة برأس مال مساهم طرحت أسهمه لالكتتاب على الشكل اآلتي

   .عامةلدى القطاع الخاص والمواطنین % 46 -               

   .ات الحكومیةبعض المؤسس% 54 -                    

وذلك كأحد سبل المساهمة في معالجة إشكالیة البطالة والحد من العمالة المهاجرة ألصحاب المبادرات 

حاملي شهادات التعلیم المهني قصهم التمویل لمشروعاتهم الصغیرة، من أصحاب المهن والحرف و الذین ین

نحهم قروض قصیرة أو متوسطة طریق م والتعلیم العالي بغیة إدماجهم في النسیج االقتصادي الوطني عن

دینار ) 33.000(دینار للعادیین و )10.000(بشروط میسرة یصل الحد األقصى للقرض  المدى،

                                                           
  .18، ص المصدر نفسه. 1
  ).2012.05.22: (، تاریخ الزیارة  www.bts.com.tn :عن الموقع االلكتروني. 2
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 ستة أشهر وسبع سنوات تتراوح بین، وبفترات استرداد سنویاً % 5فائدة بسیطة ال تتجاوز وب .للجامعیین

  .ومدة إمهال تتراوح بین ثالثة أشهر وسنة

  وطني للتشغیلالصندوق ال .2

، والذي دخل 1999أكتوبر  10، الذي أعلن عن إحداثه یوم )21- 21(الصندوق الوطني للتشغیل یعد    

دیسمبر  31المؤرخ في  1999لسنة  99 - 101بمقتضى القانون عدد  – 2000جانفي  1طور العمل یوم 

مهمته تكوین ونس، من أبرز الهیئات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ت – 1999

الراغبین في إنشاء مشاریعهم الخاصة أو أولئك الباحثین عن عمل، من خالل تمویله ) تأهیلتدریب و (

دورات تدریبیة تخصصیة موجهة لرفع مستوى مؤهالتهم وقدراتهم في مجاالت تتالءم مع احتیاجاتهم 

   .1التدریبیة

  بنك تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .3

من أجل دعم  2006إنشاء بنك تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عام ومة التونسیة بقامت الحك   

، تلك التي في مجال الطاقة والطاقة المتجددةالمشاریع الصناعیة والتكنولوجیة الرائدة والمشاریع التي تعمل 

ئي أن بنك وقد كشف تقریر إحصا .بنك التونسي للتضامنالتحتاج لرؤوس أموال تفوق سقوف ما یقدمه 

 63.5مشروعا بقیمة  363على تمویل  2011تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس صادق سنة 

  .2010ملیون دوالر خالل عام  44.4مشروعا بقیمة  286ملیون دوالر مقابل 

 225وأوضح التقریر أن القطاع الصناعي قد استحوذ على أكبر عدد من هذه المشاریع، حیث بلغ عددها 

مشروعا، وتمویالت  80ملیون دوالر، یلیه قطاع الخدمات  39روعا، وكذلك بأكبر حجم من التمویالت مش

  .2ملیون دوالر، بینما توزعت بقیة المشاریع والتمویالت على عدد من القطاعات األخرى 8.2بقیمة 

                                                           
 ).2012.05.07: (تاريخ الزيارة  http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article  :عن الموقع االلكتروني. 1
  ).2012.05.10: (تاریخ الزیارة /http://www.menafn.com/menafn/arabic: عن الموقع االلكتروني. 2
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قراض عام إنشاء الصندوق الوطني لضمان اإلفقد تم . ضافة إلى مختلف هیئات التمویل السابقةباإل

كما  .قادرین على تأمین ضمانة لقروضهم عند تمویل مشاریعهمالضمان األشخاص غیر  ، مهمته2003

، ویختص بمساعدة الفقراء، وهو یوفر 1999تأسیس الصندوق الوطني لضمان اإلقراض نهایة عام  تم

صصت له نسبة كذلك التدریب، ویشجع على العمل الحر، ویتم خصم التبرعات له من الضریبة، كما خ

  .1من حصیلة الخصخصة ویدیره متطوعون، ویقدم قروضا بال فوائد

  الدروس المستفادة من التجربة التونسیة. ه

التونسیة في ما یخص تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لعل أهم ما یمیز التجربة       

قیة التي تالحظ بین كافة القطاعات هو تضافر الجهود جمیعًا والعمل التضامني الممیز والشراكة الحقی

سواء العام والخاص أو األهلي من أجل تحقیق التنمیة والنهوض باالقتصاد الوطني عمومًا، كما تتمیز 

إضافة إلى االهتمام البالغ بالعنصر  الئم تطور االحتیاجات والمتطلباتبحیویتها وتطورها الدائم بما ی

  .  ة للتدریب والتأهیلالبشري من خالل األهمیة الكبیرة الموال

هو أنه على الرغم من الدعم والمساندة الكبیرین اللذین یحیطان التونسیة إال أن ما یؤخذ على التجربة 

بالتجربة إال أن النتائج ذات كمیة ونوعیة متواضعة إذا ما قیست بالمقدمات، وهذا قد یكون بسبب ضعف 

زالت سائدة لمشاریع أو بسبب أن ثقافة العمالة المهاجرة ماالمتابعة أو ضعف المعاییر المتبناة عند إنشاء ا

  .ومحبذة في سوق العمل

  

  

  

 

                                                           
إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، بحث محكم منشور بمجلة البحوث اإلداریة، مركز ): 2006(أشرف محمد دوابه، . 1

  .12ص  مصر، ،داریة، العدد الرابع، القاهرةاالستشارات والبحوث والتطویر، أكادیمیة السادات للعلوم اإل
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  خالصة الفصل

من خالل ما سبق یتضح جلیا أن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة بارزة في تحقیق التقدم 

ن المؤسسات االقتصادي واستقراره، ودعم التنمیة، لما لها من خصائص وممیزات ال تتوفر لدى الكثیر م

الكبرى، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل المصدر الرئیسي لإلبداع واالختراع، فضال عن مرونتها 

  . العالیة اتجاه التحوالت والتطورات التي تشهدها البیئة االقتصادیة مؤخرا

ن تعریفها وعلى الرغم من األهمیة والمكانة البالغة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إال أ

ومقارنتها بین الدول یعتبر مهمة معقدة حیث أن هذه المؤسسات لیس لها مفهوما مطلقا ولكن لها مفهوما 

هناك من یعرفها فنسبیا، حیث أن معاییر تعریف نطاق أو حجم األعمال یختلف من دولة إلى أخرى، 

ل المدفوع، وهناك دول یختلف على أساس األصول الكلیة أو حجم العمالة أو رقم المبیعات أو رأس الما

  .التعریف لدیها باختالف القطاعات، كما أن الكثیر من الدول تستخدم أكثر من مؤشر في آن واحد

ونتیجة ألهمیة هذه المؤسسات في دفع عجلة التنمیة فقد سعت أغلب الحكومات إلى وضع األسس 

ذا التوجه وتحفیز المؤسسات الصغیرة التنظیمیة والتشریعیة، والمالیة وحتى السیاسیة إلرساء قواعد ه

  . والمتوسطة وترقیتها ألداء الدور المنوط بها

ویعتبر تحدید التعریف من أولویات كل مهتم بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهو عامل أساسي 

 لوضع سیاسات وتشریعات وبرامج وخدمات جیدة لهذا القطاع، كما أنه شرط أساسي لبناء قواعد بیانات

متسقة وموثوق بها ویمكن تحلیلها وذلك لمساعدة كل األطراف المعنیة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

في فهم هذه المؤسسات وتقییم أثر التغیرات الخاصة ببیئة العمل علیها من خالل إجراء المشاورات ووضع 

 .الحلول المالئمة

 

  

  



 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 :الفصل الثاني
مفاھیم عامة حول 

  القدرة التنافسیة
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  تمهید

االقتصادیة في وقتنا الحالي تزاید حدة المنافسة بین المؤسسات العاملة في القطاع  البیئةتشهد      

بل  ،لحیز الجغرافي الخاص بدولة واحدةأي ا هذه المنافسة لم تعد محصورة في الفضاء الداخلي، الواحد،

نفتاح األسواق على بعضها خاصة في ظل العولمة التي تشهد ا أصبحت تتم على المستوى الدولي،

وفي ظل  االتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات، إطارالبعض في ظل القوانین المحددة للتجارة العالمیة في 

فالحواجز الجمركیة التي كانت فیما مضى تشكل  المنظمة العالمیة للتجارة،المعاییر المعتمدة من طرف 

والتي كانت تأخذ شكل رسوم جمركیة أخذت  خارجیة،وسیلة لحمایة المجال الوطني من المنافسة ال

تتالشى وتندثر بفعل القوانین التي أصبحت تنظم التجارة العالمیة، ولم یبق من تلك الحواجز إال الحواجز 

  .التقنیة الخاصة بمعاییر الجودة ومعاییر المحافظة على البیئة

ت المحلیة أن تتكیف لضمان بقائها في في ظل هذا المناخ العام أصبح من المفروض على المؤسسا     

ن إوٕاال ف وذلك من خالل محاولة امتالكها لمختلف عوامل تعزیز وتطویر قدرتها التنافسیة، األسواق،

  .مخاطر المنافسة أصبحت تهدد وجودها

 من خالل تحدید المفهوموالقدرة التنافسیة، لذلك سنحاول التطرق إلى مختلف العناصر المرتبطة بالمنافسة 

إذ سیتم التركیز أكثر  .والعوامل المؤثرة فیها القدرة التنافسیة وأنواعة قي للمنافسة والتعرف على طبیعالحقی

  .أي على مستوى المؤسسة فقط .من الجانب الجزئي القدرة التنافسیةدراسة على 
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  اإلطار النظري للمنافسة. 1.2

وذلك نتیجة ما یشهده العالم الیوم من ، ونة األخیرةلقد برز بشكل واضح االهتمام بالمنافسة في اآل     

تطورات وتحوالت متسارعة على مستوى الساحة االقتصادیة واالتجاه المتزاید نحو انفتاح األسواق والتحول 

وتعددت حول تحدید المفهوم الحقیقي للمنافسة  تإال أن اآلراء والدراسات اختلف إلى اقتصاد السوق،

ختلف العناصر المرتبطة لذلك سنحاول تناول م .والعوامل المؤثرة فیها وأنواعهاوالتعرف على طبیعتها 

  .بالمنافسة

     هم مستویاتها أمفهوم المنافسة و  .1.1.2

منافسة وما خلفته من  نظرا للتغیرات والتطورات التي یشهدها العالم االقتصادي في الفترة األخیرة،     

مختلف الدراسات واألبحاث اهتماما بالغا بظاهرة المنافسة  فقد أولت ،شرسة وشدیدة بین المؤسسات

  .وحاولت إعطاء مجموعة من التعاریف لها

ه آلیات العمل داخل السوق دشكل من أشكال تنظیم االقتصاد یحد: إذ یمكن أن تعرف المنافسة على أنها

  .السعر والعالقات المختلفة مابین المتعاملین االقتصادیین داخله بشكل یؤثر في تحدید

ن دور الدولة یقتصر على ضمان السیر الحسن لهذا النظام من خالل إوفي ظل نظام من هذا القبیل ف

  .1توفیر األمن وفرص احترام القوانین المختلفة وااللتزام بها من كل األطراف المعنیة بها

أعضاء مجموعة  جل التعامل معأذلك التنافس بین أعضاء مجموعة اقتصادیة واحدة من  تمثلفالمنافسة 

وقد تعني المجموعة االقتصادیة الواحدة مثال مجموعة من البائعین یتنافسون على  .اقتصادیة أخرى

  .2التعامل مع المشترین

                                                           
  .12، ص ر للنشر والتوزیع، عمان، األردنجریدار  الطبعة األولى، ،-التنافسیة والبدائل اإلستراتیجیة-المنافسة  ):2011( زغدار أحمد،. 1
  .126، ص عمال، دار النهضة العربیة، مصردراسات في اقتصادیات األ): 1970(صالح الشناوي، . 2
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باالعتماد على أسالیب مختلفة  ن وتنافسهم لكسب العمیلید المسوقتعد "كذلك تعرف المنافسة بأنها 

 لسعرياوأسلوب التوزیع والخدمة بعد البیع وكسب الوالء صفات وتوقیت البیع اكاألسعار والجودة والمو 

  .1"وغیرها

سلع متشابهة بقصد لمزاحمة التي یفتعلها المنتجون لفالمنافسة على هذا األساس هي المضاربة أو ا

الصمود  ىهي القدرة عل أو ،وكسب أكبر حصة في السوق تصریف منتجاتهم وتحقیق أكبر ربح ممكن،

  .الخ...تحقیق األهداف المتمثلة في الربحیة والنمو واالستقرار واالبتكار والتجدیدأمام المنافسین بغرض 

إنما قد تتعداهم في بعض األحیان إلى المستهلكین  ،ت وقفا على المنتجین والتجار فقطفالمنافسة لیس

الیة وتصبح غ، اللذین یتنافسون على اقتناء سلعة بأرخص األثمان قد یندر وجودها بالمستقبل القریب

حیث تتزاحم المؤسسات بغیة  ،یظهر الیوم نوع جدید من المنافسةو  .من السوق كلیة الثمن أو تختفي

تقلیص أرباحها قدر اإلمكان وٕاظهار جودة منتجاتها مقابل توقیع  ىفتعمد إل .معینةالحصول على مشاریع 

  .ضعقد یجیز لها تنفیذ هذا المشروع بالتكالیف والمواصفات المذكورة في العر 

ودرجة التنافس تؤثر  فالمنافسة تتعلق بالمؤسسات التي تنتج نفس المنتجات أو المنتجات الشبیهة لها،

  .2الخ...الموردون الوسطاء، قدرة المؤسسة وفرصتها في اختیار السوق المستهدفة، ىبشكل كبیر عل

 وفي درجة التي یمكن وفقهاال "بأنها المنافسة OCDEكما تعرف منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة       

شروط سوق حرة عادلة إنتاج السلع التي تواجه أدوات األسواق الدولیة في الوقت الذي تحافظ فیه على 

بمعنى آخر قدرة المؤسسة على زیادة حصتها  .توسع فیها على المدى الطویلتالمداخیل الحقیقیة لشعبها و 

  .3"السوقیة والمحافظة علیها 

                                                           
سسة ، مؤ -تمرةمدخل المقارنات التطویریة المس -المنافسة والترویج التطبیقي آلیات الشركات لتحسین المراكز التنافسیة): 2000(فرید النجار، . 1

  .20ص  شباب الجامعة، مصر،
  . 152، ص دار النهضة العربیة للنشر، مصر بحوث التسویق وتحدیات المنافسة الدولیة، ):2001( توفیق محمد عبد المحسن،. 2

3. Aissa Hireche, (2002): Compétitivité : L’autre Facette, Séminaire International Compétitivité des Entreprise et 
Mutation de L’environnement, Université de Med Khider, Biskra, Algérie, p 132.   
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في حین یرى البعض  المنافسة مجموع هیاكل أو مجموع قرارات،" نأمن یرى بمن جهة أخرى هناك 

أي أنها عالقة اجتماعیة هدف كل  خر بأنها عالقة تنشأ بین مؤسسات ال تعرف بعضها البعض،اآل

مؤسسة هو تولید قیمة للعمالء تبني من خاللها عالقات مباشرة دون إدراك عندما ترغب في التواصل مع 

خر الذي هو المستهلك الذي یقود إلى توضیح العالقة بین هذه العالقة غیر المباشرة مع اآل ،نفس العمالء

  .1"المنافسین

غایتها التفوق في مجاالت  مع الفرد، أغریزة حب التفوق تنش ن المنافسة عبارة عنأمما سبق یتبین ب

اتصفت و لى الخصوص غیر أنها الزمت النشاط االقتصادي ع األعمال واألنشطة أیا كانت طبیعتها،

فهي حدث ینتج عن الظواهر االجتماعیة واالقتصادیة والقانونیة  حد الشروط الالزمة الحترافه،أبكونها 

  .حیاة المشتركة بین أفراد المجتمعوالتي ال تقوم إال في ظل ال والسیاسیة مجتمعة،

قوى تتابع نفس الهدف بین عدد من األشخاص أو بین عدة  فسة عدة معاني تتمثل في المزاحمةوللمنا

وكل ما یحث على المساواة أو التفوق على  والعالقة بین المنتجین والتجار في صراعهم على العمالء،

واتسع معنى المنافسة لكل مجال یقصده المنافسون أیا كان عددهم ومجال  شخص ما في شيء محمود،

  .2نشاطهم حتى یكتب البقاء لألصلح

ات القضاء أو التخفیف من أثار المنتجات البدیلة لما تقدمه هي في كما تشیر إلى محاوالت المنظم

  .3محاوالت صرف العمالء عن تعاطي تلك البدائلو  .السوق

  : فیقول بأنه لمفهوم المنافسة الیوم أبعاد رئیسیة تتمثل في اآلتي Bienayméا أم

                                                           
1. Frédéric Leroy, (2004) L’affrontement dans la relation de Concurrence, Revue de Français de Gestion, France, 
p 180. 

ص ص  مصر، ،، القاهرة"عة، الخدمات، التجارةالصنا: "ت النشاط االقتصاديالحق في المنافسة المشروعة في مجاال): 1994(أحمد محرز، . 2

)7-9 .(  
  . 101، ص ، دار غریب للنشر، القاهرة، مصرإدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیة ):2001( علي السلمي،. 3
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لمستهلك بحیث یسعى كل تعرف على أنها وسیلة اكتشاف هیكل السوق األمثل غایته تعظیم رفاهیة ا -

ظر إلیها الزبائن للمنتوج المعروض وبین تكلفة عظیم الفارق بین القیمة التي ینمن عارضي المنتوج إلى ت

  ).اإلنتاج واالستعمال(التكامل 

تواجه المنافسة المؤسسات التي تستهدف تعظیم القیمة التي یراها الجمهور بالنسبة إلى القیمة التجاریة  -

  .لألصول

  .واجه المنافسة المهارات والفرقت -

  :1تيوفي المقابل تتمثل أبعاد المنافسة التي ینظر لها بأنها ظاهرة اجتماعیة في اآل

  لم تعد المنافسة تصف فقط السلوكیات وتعرف الهیاكل المناسبة لهیئة هذه السلوكیات ولكنها أصبحت

  .االدول التي ال تتنازل على مزایاه فموضوع سیاسة ممیزة من طر 

  لم تعد رفاهیة المستهلك تكشف عن الطریقة التي یخضع بها األطراف إلى القواعد العامة للمنافسة

 .أي خطر للمخالفة ولكن فرضت میزة بعض المنتجات طرق أخرى للتداخل مكملة نظریا دون إبعاد

  .یةي عرفت به وهو تعظیم الرفاهیة الجماعذالشيء من االلتزام الوعلیه فقدت المنافسة بعض 

 هو الهدف  "التقدم االقتصادي"ولكن یعتبر ،التعظیم السریع لرفاهیة المستهلك تنتهي المنافسة عند ال

  . النهائي لها

المنافسة إذ یحمل بین طیاته أهدافا أدبیة ورموزا معنویة وغایة  مما سبق یتضح لنا مدى غموض مصطلح

حترم تترض أن عدد من قواعد اللعبة یجب أن والتي تف .ویترتب عن أي تحلیل تنافسي عدة نتائج سیاسیة،

والتي تناقض  وتستهدف قواعد المنافسة أحداث أو وضعیات قادرة على زعزعة السیر الحسن لألسواق،

  .مبادئ حریة التجارة

  :2وتتلخص قواعد اللعبة التنافسیة فیما یلي

                                                           
1. Alain Bienaymé, (1998): Principe de concurrence, Economica, Paris, p p(28،29).  
2. Idem, pp(292،293).  
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ى اتجاه تخصیص الموارد إل ینن كانت ال تجبر المتعاملین االقتصادیإ و  المنافسة تحول المجتمع، -

  .بطریقة مثلى

  .حریة المبادرة وحریة الوصول إلى األسواق هما شیئان متعارضان -

بالضرورة بصفة كاملة بدءا من تنفیذ سلطة األسواق إلى غیاب المعلومات حول  ال تعمل األسواق -

  .   ویكون ذلك دافعا للمنافسة بتقدیم تحدیات وفرص مربحة المتعاملین،

طبیعیا ألنه إذا كان دور السوق هو إحداث توازن العرض مع الطلب فإن  استقرار األسواقعدم  –

                                                                                        .جل تطویر هذه األسواقأالمؤسسات تؤثر على األسواق باستعمال سلطتها من 

لمنافسة الحرة، وذلك بقواعد قادرة على عدم التمییز بین سلوك قبل المنافسة أو یجب أن تكون حمایة ل -

"                                                                                                                          دعه یعمل"وال یجب االعتماد على مقولة  .بعدها

     فسةمستویات المنا -

مؤسسة وبقیة المنتجات المنافسة له بصورة  فبالنظر إلى العالقة القائمة بین المنتوج المباع من طر      

  :1نه یمكن تمییز مستویات المنافسة التالیةإف مباشرة أو بصورة غیر مباشرة،

تها هي المؤسسة تأخذ بعین االعتبار منتجات المؤسسات األخرى المباعة بسعر ینافس سعر منتجا .1

 .وفي هذه الحالة ستتخذ اإلجراءات المختلفة التي تجعل منتجاتها تقوى على هذه المنافسة السعریة

  .نیاآبمن یشكل علیها تهدیدا مباشرا و  في هذه الحالة المؤسسة تهتم فقط

خر تأخذ المؤسسة بعین االعتبار كل المؤسسات التي تنتج نفس المنتجات التي تنتجها آعلى مستوى . 2

هنا نجد أن المؤسسة تأخذ بعین االعتبار احتماالت تطور تلك  ن لم تكن أسعارها منافسة،إ حتى و  ي،ه

  .المؤسسات وما یمكن أن تشكله علیها من خطر

شمل قد تهتم المؤسسات التي تنتج منتجات تلبي نفس الحاجة التي تلبیها أفي إطار إستراتجیة  .3

  .ي هذه الحالة تكون طموحات المؤسسة في التوسع كبیرةوف ن لم تكن شبیهة بها،إ حتى و  منتجاتها

                                                           
  .6سبق ذكره، ص المصدر ،  - التنافسیة والبدائل اإلستراتیجیة -زغدار أحمد، المنافسة .  1
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فقد تهتم بكل قطاع إنتاج المنتجات  ي تتواجد فیه،ذعلى مستوى قد تهتم المؤسسة بكامل القطاع ال .4

  .الغذائیة على أمل إمكانیة توسعها للعمل فیه بالكامل

  وأهم أشكالها واع المنافسةنأ .2.1.2

هة نظر االقتصاد الجزئي، فإننا نجد أن توازن السوق یتحدد بعد تحدید ظرنا إلى المنافسة من وجإذا ن

تبعا طبیعة المنافسة فیه، لذلك فإن المنافسة التي تشهدها المؤسسات تعرف أشكاال وتقسیمات عدیدة 

التي سنحاول التطرق لبعض منها، فالمنافسة تخضع لعدة تقسیمات وفقا للعدید من لمجموعة من المعاییر 

  :ر كاآلتيالمعایی

  حسب معیار هیكل السوق .أوال

  :تصنف المنافسة بناءا على هذا المعیار إلى

  "التامة" المنافسة الكاملة. أ

یوجد هذا النوع من المنافسة حینما ال یكون هناك اختالف بین المنتجات في السوق، وعلیه فإنه یكون 

  1.لدى السوق فرصة محدودة لزیادة السعر

لة وجود عدد كبیر من العارضین والمستهلكین، بحیث ال یمكن ألي منهم أن یؤثر وتعني المنافسة الكام

في السوق، وتجانس المنتجات المعروضة في جمیع الجوانب من وجهة نظر كل المستهلكین، أي عدم 

  .وجود تمییز بین المنتجین، وحریة دخول وخروج عوامل اإلنتاج

  :2الكاملة تتحقق بتوافر الشروط التالیة  فمن خالل هذا التعریف نستنتج أن المنافسة   

عدد كبیر من المنتجین لسلعة أو خدمة  وجودأي یشترط : "العارضین والطالبین"كثرة البائعین والمشترین 

بمفرده على السوق، سواء بواسطة األسعار أو بواسطة زیادة المبیعات، ) بائع(رة منتج معینة یمنع سیط

                                                           
  .135، ص مصرالمكتب العربي للمعارف للنشر، القاهرة، الطبعة األولى، التسویق االستراتیجي، ): 2011(محمد عبد الفتاح، . 1
  .331ص  األردن، ،دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان ،الطبعة األولى د الجزئي،تحلیل االقتصا ):1997( طارق الحاج، .2
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المنافسة الكاملة، وعدم تأثره بالكمیة المعروضة أو المباعة، وهذا ما  ألن السعر یتمیز بثباته في ظل

  : یوضحه الشكل الموالي

  حالة السعر في ظل المنافسة الكاملة: 1.2الشكل رقم 

         السعر

  منحنى الطلب أو المبیعات                                         

  

  یة المعروضة  الكم                               

  .331سبق ذكره، ص  املصدرطارق احلاج، حتليل االقتصاد اجلزئي، : المصدر          

أي یشترط توافر المعلومات لدى كل العارضین والطالبین : العلم التام باألسعار السائدة وظروف السوق

ات أي كل الظروف عن األسعار السائدة في السوق، وشروط بیع وشراء المنتج) البائعین والمشترین(

  .المحیطة بالسوق

ویقصد بها حریة تنقل العمل ورأس المال المنتج بین فروع اإلنتاج المختلفة  :حریة التنقل لعناصر اإلنتاج

  .والقطاعات دون قیود من أجل تحقیق أرباح أكبر

  :1وبالتالي فالمنافسة التامة تتمیز بمجموعة من الخصائص تبرز أهمها في

 .دا من البائعین والمشترینوجود عدد كبیر ج -

 .تجانس الناتج الذي تنتجه المؤسسات -

 .سهولة الدخول والخروج من الصناعة -

جمیع المشاركین في السوق الكاملة یمتلكون المعلومات الكاملة حول العوامل التي تؤثر على  -

 ).بمعنى أنه ال یكون هناك أي أسرار حول الصناعة(عمل السوق 

   :2ص المذكورة نجد كذلك باإلضافة إلى الخصائ   

 .استقاللیة سوق المنافسة الكاملة عن باقي األسواق األخرى بحیث ال تتأثر بها -

                                                           
  .1، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، ص "21تحلیل اآلثار االقتصادیة للمشكالت البیئیة ب"المنافسة واالحتكار. 1
  .346، ص ول، مطبعة جامعة الموصل، العراقلجزء األ، ا"مبادئ االقتصاد الجزئي" مدخل في علم االقتصاد ):1984( عبد المنعم السید علي،. 2
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  .عدم وجود عوائق أو حواجز لنقل عوامل اإلنتاج من نشاط آلخر -

  : وتقودنا مختلف هذه الخصائص الممیزة لسوق المنافسة الكاملة إلى النتیجة الهامة التالیة

حدة تتمكن من التأثیر على السعر، ألن السعر یتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب ال توجد مؤسسة وا

  .بمعنى أن كل مؤسسة تكون آخذة للسعر. السوقیة

تعتبر المنافسة التامة ذات بعد نظري یصعب تحقیق افتراضاتها في الواقع، فإذا حدث وتحقق االفتراض 

كاستقالل هذه السوق عن باقي األسواق أو تجانس األول، فإنه من غیر الممكن تحقق باقي االفتراضات، 

وبالتالي فإن توافر كل هذه الشروط في السوق أمر نادر . الخ....السلع وعدم القدرة على التمییز بینها

  .الحدوث، وعلیه فإن هذا النوع من المنافسة نادر الوجود

  المنافسة االحتكاریة. ب

ومنتجات غیر متجانسة ومتمیزة " العارضین والطالبین"رین وهي تعني وجود عدد كبیر من البائعین والمشت

عن بعضها البعض، وٕان كانت عبارة عن بدائل متشابهة وغیر متماثلة، وأن العمالء لیس لدیهم صورة 

وتتسابق المؤسسات . متكاملة عن كل ما یجري في السوق من منتجات أو سیاسات أو أسعار أو توزیع

إلى تحسین الجودة وتقدیم خدمات أفضل للمستهلك أو الحد من مصروفاتها المنتجة في ظل هذه المنافسة 

  .وتحسین كفاءتها اإلنتاجیة

وبالتالي فرغم تشابه المنتجات فإن المستهلك یعلم أن هناك فروقا بینها وال یعتبر كل منها بدیال كامال 

  1.للمنتج اآلخر

  :2سة االحتكاریة والمنافسة الكاملة تتمثل فيمن خالل هذا التعریف نجد أن هناك أوجه تشابه بین المناف

 افتراض وجود عدد كبیر من المنتجین الذین ینتجون بدائل قریبة. 

 حریة الدخول والخروج من السوق. 

                                                           
  .73، ص ق الفعال، مكتبة عین الشمس، مصرالتسوی): 2000(طلعت أسعد عبد الحمید، . 1
ص  مصر، ،دار الجامعیة للنشر، اإلسكندریةالتحلیل االقتصادي الجزئي بین النظریة والتطبیق، ال ):1998( عبد القادر محمد عبد القادر عطیة،. 2

  ).331،332(ص 



 مفاھیم عامة حول القدرة التنافسیة: الفصل الثاني
 

160 
 

 هدف المؤسسة من المنافسة هو تعظیم األرباح. 

  :1أما أوجه االختالف فتتمثل في 

ة تمكنه من رفع األسعار، دون التأثر بخسارة تمیز المنتج بقدرة احتكاریة في ظل المنافسة االحتكاری

  .زبائنه، كما هو الحال في ظل المنافسة الكاملة

وتكمن أبرز فرضیات هذا النموذج من المنافسة في أنه إذا قامت أي مؤسسة بأي نشاط فإن أثره ینتقل 

ة المبیعات إلحدى إلى المؤسسات األخرى، ألن هذا النموذج یفترض ثبات الطلب الكلي، وبالتالي فإن زیاد

  .المؤسسات سیكون على حساب زبائن المؤسسات األخرى

  2.یدل هذا على أن االستراتیجیات التي تتبناها إحدى المؤسسات ال یمكن أن ال یتفطن لها منافسوها

لقد جاء نموذج المنافسة االحتكاریة انطالقا من مفهوم المجموعة االحتكاریة، والذي یعني مجموع 

ي تقدم منتجات تمثل بدائل غیر تامة، والذي اعتبره البعض غیر دقیق حیث یصعب جمع المؤسسات الت

سلع أو خدمات غیر متجانسة في مجموعة احتكاریة واحدة، كما یصعب افتراض انعدام حواجز الدخول 

ملیة والخروج خاصة تلك المتعلقة بعوامل اإلنتاج، فاآلالت المستعملة في عملیة إنتاجیة ما قد ال تصلح لع

أخرى، كما أن نقل رأس المال من استثمار آلخر یتطلب تكالیف مالیة وزمنیة تصبح في لحظة ما عائق 

  .   أمام عملیة النقل

  احتكار القلة. جـ

  3"سیطرة عدد محدود من المؤسسات على القطاع " ني احتكار القلة یع

م یتمتع بكبر حجم إمكانیاته، ومعرفة كل واحد منه" العارضین والبائعین"أي وجود عدد قلیل من المنتجین 

جیدة بما یفعله اآلخرون في السوق، والقدرة على بناء سیاسات تسویقیة تنافسیة مثل التحكم في زیادة أو 

نقصان األسعار، واستعمال وسائل ترویجیة وفنیة وتكنولوجیة لتطویر المنتجات، وجذب الزبائن 

                                                           
  .331، ص المصدر نفسه. 1
  .217، ص ، منشورات جامعة باتنة، الجزائرالتحلیل االقتصادي الجزئي): 1998(هارون الطاهر، بلمرابط أحمد، . 2
  .153سبق ذكره، ص  المصدرتوفیق محمد عبد المحسن، . 3



 مفاھیم عامة حول القدرة التنافسیة: الفصل الثاني
 

161 
 

ة عن سیاسات مختلف المنافسین، ومن أمثلة هذه المنافسة نجد والمستهلكین الذین ال یتمتعون بمعرفة كامل

  : 1وتعود أسباب ظهور هذا النوع من المنافسة إلى. منافسة إنتاج السیارات واألدوات الكهربائیة

باقتصادیات الحجم الكبیر، أي اإلنتاج بحجم كبیر لتخفیض التكلفة  تمیز بعض الصناعات 

 .صة كبیرة من السوق والسیطرة علیها، وبالتالي كسب حالوحدویة لإلنتاج

وجود قیود للدخول والخروج من السوق، تعیق دخول مؤسسات جدیدة، وبالتالي احتكار المؤسسات  

 .الموجودة للقطاع

إن الخاصیة الممیزة الحتكار القلة والتي تؤثر بشكل كبیر على الخطة التسویقیة للمؤسسة هي أن أسعار 

لمؤسسة التي تمتلك أكبر أي ا( The Market Leaderالقائدة في السوق  السلع تقوم بتحدیدها المؤسسة

ولذلك فإن المؤسسات التي تعمل في ظل احتكار القلة لیس لدیها الحریة في تسعیر ). حصة في السوق

في خلق ) المنتج أو الترویج أو التوزیع(المنتج، وٕانما تلجأ إلى استخدام عناصر المزیج التسویقي األخرى 

      2.نسبیة لمنتجاتها وتمییزها عن المنتجات المنافسةمیزة 

  االحتكار .د

  3"السیطرة على السوق لفرد أو اثنین أو أكثر"یعني االحتكار 

وتتمیز منافسة االحتكار الكامل بوجود منتج واحد أو عدد من المنتجین المتفقین على توحید سیاساتهم 

م توفر بدائل قریبة للسلعة، وجود عوائق للدخول إلى سوق اإلنتاجیة والتسویقیة الستغالل سوق معین، عد

  4.السلعة ألي منتج جدید

                                                           
  .134سبق ذكره، ص  المصدرطارق الحاج، . 1
  .134ق ذكره، ص سب المصدرمحمد عبد الفتاح، . 2
  .20سبق ذكره، ص  المصدرفرید النجار، المنافسة والترویج التطبیقي، . 3
  .120سبق ذكره، ص  المصدرتوفیق محمد عبد المحسن، . 4
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وألجل تدعیم مكانة المؤسسة المسیطرة على المدى الطویل تقوم بدراسة رغبات المستهلكین والزبائن 

 والعمل على تلبیتها من أجل تحسین صورتها أمام الجمهور ولكن الكثیر من الدول تمنع هذا النوع من

  .   المنافسة ألجل حمایة المستهلك

  معیار السعر .ثانیا

  :1یمكن تصنیف المنافسة حسب معیار السعر إلى صنفین 

  المنافسة السعریة .أ

التركیز على خفض السعر في مواجهة المنافسة، ومن أهم أشكالها إتباع أسلوب البیع بالخصم، وتعني    

وتعتبر حرب األسعار شكال متطرفا من هذا النوع من في قطاع التجزئة،  Loss Leaderوكذلك أسلوب 

  .المنافسة

  المنافسة غیر السعریة .ب

وتعني التركیز على أي عنصر من عناصر المزیج التسویقي بخالف السعر، معنى ذلك اعتماد    

المؤسسة في التغلب على منافسیها إما على المنتج أو الخدمة من خالل تحسین الجودة والتمییز، أو 

تمادها على عنصر التوزیع وذلك من خالل اختیار المكان المناسب، أو تركیز المؤسسة على عنصر اع

  .الترویج

  معیار مجال التنافس .ثالثا

  :التمییز بین نوعین من المنافسة، وذلك حسب مجال التنافس كاآلتي یمكن

  المنافسة غیر المباشرة. أ

بین جمیع المؤسسات في السوق لقطاعات  والصراع القائمالمنافسة تلك في المنافسة غیر المباشرة تتمثل 

مختلفة وذلك بهدف وبغیة الحصول على مختلف الموارد المتاحة مثل الموارد البشریة، المالیة، الطبیعیة 

  .1الخ...

                                                           
  .153، ص المصدر نفسه .1
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فالمؤسسات من خالل بحثها عن المرودیة والربحیة والتفوق على منافسیها تسعى إلى الفوز بنصیب األسد 

موارد، وبأحسن الظروف وذلك من ناحیة الجودة والتكلفة، مما یسمح للمؤسسة بتعظیم األرباح من هذه ال

في ظل المنافسة الشرسة التي یعرفها االقتصاد والتجارة العالمیة، وعلیه نستنتج بأن مفهوم المنافسة غیر 

الموارد المتاحة المباشرة یتمثل في تلك الصراعات التي تحدث بین مختلف المؤسسات من أجل الظفر ب

    2.في البیئة بأحسن جودة وأقل تكلفة ممكنة

  المنافسة المباشرة   .ب

مثل أساسا في تلك المنافسة القائمة بین المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع الصناعي أو تقوم تت

من النوع بإنتاج نفس المنتجات أو الخدمات، وهذا النوع من المنافسة هو الذي یهم المؤسسات بصفة أكبر 

األول، والبد من اإلشارة إلى أن المنافسة تختلف من قطاع إلى آخر، حیث تعرف بعض القطاعات 

منافسة شدیدة وأخرى تعرف منافسة محدودة أو ما یسمى باحتكار القلة والبعض اآلخر االحتكار، وذلك 

  3.حسب عدد المؤسسات المتدخلة في السوق، وٕامكانات المتدخلین

  )ما یتم التنافس علیه( وضوع التنافسمعیار م .رابعا

  :4تنقسم المنافسة حسب هذا المعیار إلى ثالثة أنواع هي

وهي تعني المنافسة بین األسماء التجاریة المختلفة للمنتج الواحد : المنافسة بین المنتجات أو الخدمات. أ

  .أو الخدمة الواحدة

جد بین المؤسسة والمؤسسات التي تتعامل في وهي تمثل المنافسة التي تو : المنافسة بین المؤسسات .ب

  .منتجات متشابهة، وهذا من حیث تحقیق مبیعات أكبر أو نسبة معینة أو نصیب معین في السوق

                                                                                                                                                                                     
  .25ص مصر، ، لتوزیع، اإلسكندریةعیة للنشر وا، الدار الجام-رؤیة مستقبلیة–التنافسیة وتغییر قواعد اللعبة ): 1996(عبد السالم أبو قحف،  .1
الملتقى ، ورقة بحثیة مقدمة إلى )دراسة قانونیة(المنافسة وآلیة حمایتها من األعمال المنافیة لها ): 2010(بوشعور محمد حریري، میمون خیرة، . 2

، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، في الدول العربیة المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات: الدولي الرابع حول

  .3، ص 2010نوفمبر  9-8الجزائر،
  .3، ص المصدر نفسه. 3
  .154سبق ذكره، ص  المصدرتوفیق محمد عبد المحسن،  .4
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  المنافسة الشاملة .جـ

وهي عبارة عن المنافسة التي تنشأ بین المنتجات التي تشبع نفس الحاجات األساسیة، حیث یرتبط هذا 

  . حاجة األساسیة التي یتم إنشاءها ولیس بنوع المنتج الذي یحقق اإلشباعالنوع من المنافسة بال

  :مما سبق نستنتج أن للمنافسة عدة أنواع تخضع للعدید من المعاییر أهمها

معیار مجال التنافس، هیكل السوق، السعر، موضوع التنافس، ولكل هذه األنواع المختلفة للمنافسة 

ا على السوق، في ظل إطار خاص یطلق علیه هیكل المنافسة الذي خصائصه التي یقوم علیها ویؤثر به

   .یشمل مجموع قوى المنافسة المشكلة للسوق وهو ما سنتطرق إلیه وبشيء من التفصیل الحقا

  آلیات تحلیل المنافسة. 3.1.2

یعة ودرجة تسعى المؤسسة في ظل المنافسة الشدیدة التي تشهدها البیئة االقتصادیة مؤخرا إلى تحدید طب     

ورد فعل كل منهم  ،وما یقوم به كل منافس التغیرات اإلستراتیجیة ودرجة نجاحها وفق كافة االحتماالت،

 .وردود الفعل المحتملة لتطورات القطاع وتحوالته لمواجهة الحركات اإلستراتیجیة الممكنة للمؤسسات األخرى،

  .افسةوهو ما یصعب تحقیقه دون اعتماد المؤسسة على تحلیل المن

على  مع المحافظة أخرىمؤسسات منافسة  سات في نموها على استقطاب عمالءإذ تعتمد الكثیر من المؤس

ولهذا فإن األمر یتطلب من إدارة المؤسسة أن تحدد ما هي المؤسسات التي ستكون هدفا للهجوم  ،منافسیها

  :ة أسئلة هامةعلیها والتصدي لها وبالتحدید فإن إدارة المؤسسة یجب أن تجیب عن ثالث

  كیف سیتم الهجوم؟ متى سیقع الهجوم؟ أین سیكون الهجوم؟

  :مجموعة من المراحلوٕاذا ما أرادت المؤسسة إجراء تحلیال كامال لبیئتها المنافسة فإنه یتوجب علیها القیام ب

 مع  تحدید السوق الذي تعمل فیه المؤسسة وتحدید مجال اإلنتاج الخاص بها من سلع وخدمات وأفكار

 .الجوهریة بین المستهلكین تحدید حجم السوق ومعدل النمو المنتظر واالختالفات

 تحدید المنافسین. 

 تقییم سیاسات وبرامج المؤسسة اإلنتاجیة والتسویقیة مقارنة بها في مؤسسة منافسة. 
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 واجهة المنافسةمتحدید هیكل الخطة اإلستراتیجیة الخاصة بالمؤسسة ل.  

   المنافسة دوافع وأسباب تحلیل  .أوال

  :1هناك مجموعة من الدوافع واألسباب التي تدفع المؤسسة إلى تحلیل المنافسة أهمها

قل أ والذین یرغبون في تقدیم نفس المنتجات بمواصفات أفضل وأسعار "الداخلین الجدد"الرغبة في مواجهة . 1

 .للحصول على حصة سوقیة

مع رغبة  قل وجودة أعلى،أغبتهم المتزایدة في تكلفة الء ور الرغبة في مواجهة التغییر في تطلعات العم. 2

 .المؤسسة في استمرار الربحیة وتزایدها

مقاومة ما یقوم به المنافسون من أعضاء السوق سواء من استراتیجیات دفاعیة أو هجومیة لتحقیق أهداف . 3

 .المؤسسة في السوق

 .ر الجدیدةمواجهة تحدیات التطور في السوق بإیجاد مجموعة من األفكا. 4

التعامل بشكل أفضل مع التطور التكنولوجي والذي یمكن أن یسفر عنه التحول من منتجات المؤسسة إلى . 5

  . أخرى منافسة مؤسسة منتجات

  االتجاهات الرئیسیة في تحلیل المنافسة. ثانیا

 لكل مؤسسة عمقة للوضع التنافسيإن التحلیل الفعال للمنافسین یجب أن ینطوي على عملیة فهم م     

 ن تحلیل المنافسین یجب أن یعتمدإولهذا ف ،ها ونقاط القوة والضعف لكل مؤسسةومجاالت المنافسة واتجاهات

  :2على االتجاهات الرئیسیة التالیة

تخطیط اإلستراتیجیة المناسبة لتحدید نقاط القوة لدى كل مؤسسة من المؤسسات المنافسة كلما كان ذلك  - 1

  .ن إدارة المؤسسة یجب أن تؤكد على أن الخدمات التي تقدمها تتمتع بمزایا ملحوظةإد فوفي هذا الصد ممكنا،

                                                           
  .71سبق ذكره، ص  المصدرطلعت أسعد عبد الحمید، . 1
  ).138،139(سبق ذكره، ص ص  المصدرمحمد عبد الفتاح، . 2
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التعرف على األسباب والدوافع التي تجعل العمالء یختارون التعامل مع المؤسسة دون سواها من  - 2

  .المؤسسات المنافسة األخرى

خاللها تقییم الخدمات المقدمة من قبل مساعدة العمالء وتمكینهم من تطویر معاییر حقیقیة یستطعون من  - 3

  .المؤسسة ایجابیا بالمقارنة مع تلك الخدمات التي تقدمها المؤسسات المنافسة األخرى

التعرف بشكل دقیق على نقاط الضعف والقوة في موقف المؤسسة بالنسبة لكل خدمة تقدمها بالمقارنة مع  - 4

  .جودة في خدمات المؤسسات المنافسةتلك المو 

ب أن یكون الهدف الرئیسي إلدارة المؤسسة هو العمل على جعل المؤسسة واحدة من بین تلك یج - 5

  .في التعامل معها) أفراد ومؤسسات(المؤسسات التي یرغب العمالء 

 وبالتالي ،مؤسسات المنافسة هي مكسب للمؤسسةالعمل على أن تكون أیة خسارة ألي مؤسسة من ال - 6

  .في الموقف التنافسي للمؤسسة بیاتتحویل سلبیاتها إلى ایجا

تقدیم الخدمات التي تكون للمؤسسة فیها میزة نسبیة بالمقارنة مع تلك المقدمة من قبل المؤسسات المنافسة  - 7

األخیرة ستكون نقاط الضعف التي سیختارها المنافسون هذه ن أل ،مع استبعاد تلك الخدمات المتعثرةاألخرى، 

ذلك من إدارة المؤسسة معرفة هیاكل التكالیف في المؤسسة وفي المؤسسات  ویقتضي .لتوجیه ضرباتهم إلیها

  .المنافسة األخرى

والتعرف على التكلفة والعائد المرتبط  دراسة الجدوى االقتصادیة الخاصة لكل حساب من حسابات العمالء، - 8

  .نافسةبه ومقارنتها بتلك الخاصة بنفس الحسابات لدى المؤسسات الم

  تحلیل المنافسة  أدوات. ثالثا

لنفسها طریقا تضع به إستراتیجیة  ن الهدف الرئیسي من تحلیل المنافسة هو أن تجد المؤسسةإكما نعلم ف     

  :1یلي یتم ذلك عن طریق مالتأثیراتها في المستقبل وعادة  قویة تواجه المنافسة وتصنع حدودا

  

                                                           
  ).199-197(سبق ذكره، ص ص  المصدرأسعد عبد الحمید،  طلعت. 1
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  احتكار التكالیف التنافسیة   -1

إذ أن المؤسسات المنافسة التي تتمتع بإمكانیة خفض تكلفتها  ،لمنافسین أمر ضروريعلى تكالیف ا إن التعرف

في التكالیف أمر ضروري كما أن معرفة عناصر الخفض  .لغا لموقف المؤسسة في السوقاب ضرراتمثل 

  .من جانب المؤسسة للنظر فیه

  نالمنافسیب مقارنتهاو في المؤسسة تحلیل العالقات بین المنتج والسوق  -2

في إشباع  ،صة بالمؤسسة والخاصة بالمنافسینویعني هذا التحلیل بفهم المؤسسة الطبیعیة دور المنتجات الخا

والمجموعات االختیاریة التي تقیس  ،قوائم االستقصاء ویتم ذلك من خالل إعداد حاجات ورغبات العمالء،

  :على وذلك من خالل اإلجابة ،نسیمن حیث القبول مقارنة بالمناف ،لعالقات بین المنتج وبین العمالءا

  ؟ما هي نوعیة العمالء بالنسبة لمنتجاتنا ومنتجات المنافسین -

 والخصائص المدركة في أذهان المتعاملین لمنتجاتنا ومنتجات ،الخدماتو  ،ما هي صورة المنافع -

  ؟المنافسین

  ؟)األسباب(ما هي درجة القبول العام لمنتجاتنا مقارنة بالمنافسین و -

من وجهة نظر  ما هي نقاط الضعف والقبول بین منتجات المؤسسة ومنتجات المؤسسات اآلخرین -

  ؟العمالء

  تحلیل عناصر القوة والضعف -3

وٕابرازه لنواحي  ،سة، ویمتاز هذا التحلیل لشمولیتهیعتبر هذا التحلیل من أهم الطرق المستخدمة في تحلیل المناف

  :یلي ویتضمن هذا التحلیل ما ،مخاطر التسویقیةرة على الفرص والالقوة والضعف المؤث

ك ویحددها في سلع وما هي أوجه القوة التي یمكن أن یدركها المستهل ،هي مظاهر القوة التي تتمیز بهاما  -

رنة بینها وبین حاجات والمقا) الكامنة والظاهرة( وذلك من خالل تحدید مظاهر قوة المؤسسة ،وخدمات المؤسسة

  .المتعاملین
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أن تعلم أن مظاهر الضعف هي مخاطر  هاإذ علی ،لمؤسسةاى الضعف التي توجد لد ا هي أهم مظاهرم -

مظاهر الضعف في منتجاتها  )من وجهة نظر وٕادراك المستهلكین(على المؤسسة أن تحدد  ،تسویقیة مستقبلیة

  .بل تحدید إمكانیة تالفیها ،بمظاهر القوة وال تقارنها

ن األهمیة الخاصة التي تعطیها المؤسسة لمظاهر القوة هي فرص تسویقیة ألد الفرص المستقبلیة یحدت -

  .ن كل منافس یفعل ذلك ویحللهأولكن البد من علم المؤسسة ب مؤجلة،

أو نقاط القوة لدى  د التهدیدات التي یمكن أن تواجه المؤسسة جراء نقاط الضعف لدى المؤسسة،یحدت -

  .ثارهآد المتوقع ومصدره و د حجم التهدییحدمن خالل ت ،نالمنافسی

  :بق منویمكن التحلیل السا

  .مة المغریات البیعیة ومراكز القوة التي تختص بها المؤسسة مع الفرص التسویقیة المتاحة في السوقئموا -

  .العمل على تحویلها إلى مراكز قوةالعمل على تحدید تأثیر مركز الضعف لدى المؤسسة و  -

  .لتهدیدات التي یمكن أن تصیب المؤسسة أو تخفیض تكلفتهاالعمل على تجنب المخاطر وا -

     .الخروج بنقاط القوة في سیناریو منظم -

  المنتج  ةدورة حیا -4

. یخضع المنتج لدورة حیاة خاصة به ذات بدایة ونهایة، تبدأ من كونها فكرة وتنتهي عندما ال تتداول

  : وذلك على النحو التالي

 .مرحلة تقدیم المنتج 

 .النمو مرحلة 

 .مرحلة النضج 

 .مرحلة التدهور 
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وتكمن أهمیة معرفة دورة حیاة المنتج ومراحلها األربعة في مساعدة أصحاب المؤسسات لتحدید األوضاع 

المرتبطة بالمنتج، مثل المبیعات واألرباح ونوعیة العمالء وطبیعة المنافسین، لكي یتعاملون معها بالشكل 

  .1المناسب

  :2لمنتوج معلومات مهمة منهاتوفر دورة حیاة احیث 

  .للمنتجات حیاة محدودة -

 تحدیات ،فرص ن مراحل دورة الحیاة تمثلتختلف المبیعات من مرحلة إلى أخرى حیث أن كل مرحلة م -

  .ومشاكل مختلفة للمنتج والبائع

  .ارتفاع وانخفاض األرباح في كل مرحلة من دورة حیاة المنتوج -

  :اآلتيبالمراحل التي تظهر في الشكل وتمر دورة حیاة المنتج      

  یوضح مراحل دورة حیاة المنتج :2.2 الشكل رقم

  

  

  

  

                                                                

                

  

   .47، ص ائرالتسويق أساسيات ومفاهيم، الصفحات الزرقاء العاملية للنشر، اجلز ): 2009(مسية حداد، : المصدر      

  : نتج تمر بالمراحل التالیةیتبین أن دورة حیاة الم ،من خالل الشكل السابق

إال أن هناك من یعتبر مرحلة التمهید غیر موجودة على اعتبار  ،نضج وتراجع ،، نمو)انطالق(تقدیم  ،تمهید

مهید بالتكالیف المرتفعة وتتمیز مرحلة الت ).رقم األعمال والربح معدومین( أن المنتوج لم یدخل السوق بعد،

                                                           
  .44، ص العالمیة للنشر، الجزائر التسویق أساسیات ومفاهیم، الصفحات الزرقاء): 2009(سمیة حداد،  .1
  .184، ص ، دار الحامد، األردن-ي وتحلیليمدخل كم -استراتیجیات التسویق ): 2003(محمود جاسم محمد الصمیدعي، . 2

 الزمن

  المبیعات

 

 االنطالق

 والنمـ
 النضج

 االنحدار
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ة المنتوج لها ممیزاتها وبالتالي فإن كل مرحلة من مراحل دورة حیا .والتي تخص البحث والتطویر خاصة

  .وخصائصها

إذ نجد أن مرحلة االنطالق عادة ما تكون نسبة المبیعات فیها منخفضة مثلها مثل نسبة النمو باإلضافة إلى 

كما أن المؤسسة في هذه المرحلة تعمد إلى  ،ما یجعل تسجیل ربح سلبي احدة وهوارتفاع تكلفة الوحدة الو 

وضع سعر عادة ما یكون أكثر من التكالیف وٕاتباع إستراتیجیة إعالنیة تعتمد على إعالم العمالء بالمنتوج 

  .ومزایاه المتعددة

انخفاض  ىوالسرعة إضافة إل بالتحرك واالرتفاع) النمو(بینما تتمیز المبیعات ونسبة النمو في المرحلة الثانیة 

تكلفة الوحدة نتیجة زیادة اإلنتاجیة وهو ما یحقق ربح متزاید للمؤسسة، خاصة مع اعتمادها على صیاغة سعر 

ومع مرور فترة نشاط المؤسسة تصبح هذه األخیرة أكثر نضجا واتزانا وهو ما نطلق  .مناسب الختراق السوق

في هذه المرحلة بوصولها إلى الذروة مع وجود ثبات نسبي في نسبة إذ تتمیز مبیعاتها ، علیه بمرحلة النضج

لتبدأ المؤسسة في وضع سعر تنافسي  وتحقیق أرباح مرتفعة،، في تكلفة الوحدة الواحدة النمو وتراجع وانخفاض

یع كأسلوبین لإلعالن عن تكسب حصة سوقیة أكبر مع االعتماد على سیاسة اإلقناع والتنو  حتىلمنتجاتها 

  .اتهامنتج

وهو ما یؤثر سلبا رقم مبیعاتها في التناقص  لتبدأ بعد ذلك منتجات المؤسسة تحقق نسبة نمو متناقصة ویبدأ

في  في التراجع لتنخفض بذلك أسعار منتجات هذه المؤسسة وتبدأ یبدأخر اآلعلى قیمة الربح الذي هو 

لتي تنمو بها كل مؤسسة عدا مجموعة قلیلة وهي المرحلة ا .ق على هذه المرحلة مرحلة التراجعإذ یطل .التراجع

  . الستثناء من خالل تواصل واستمرار نشاطهامن المؤسسات والتي تصنع ا

  :وبالتالي سوف یتم توضیح خصائص وممیزات كل مرحلة من مراحل دورة حیاة المنتج في الجدول التالي
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  ممیزات مراحل دورة حیاة المنتج: 1.2الجدول رقم 

  التراجع  النضج  موالن  االنطالق  

  متناقصة  )ثابتة نسبیا(متزنة   سریعة  زیادة بطیئة  نسبة النمو

  متناقصة  الذروة  مرتفعة  منخفضة  المبیعات

  متناقصة  متنوعة  نامیة  قصیرة جدا  سلسلة النتاج

  منخفضة  منخفضة  متراجعة  مرتفعة  تكلفة الوحدة

  متناقص  مرتفع لكنه یتراجع  متزاید  سلبي  الربح

  متناقص  أكثر لكنه مستقر  متزاید  قلیل  افسینعدد المتن

  منخفض  تنافسي  اختراق  أكثر من التكلفة  السعر النموذجي

  المهارات اإلضافیة  تنافسي  تبدأ بالتكالیف  تكنولوجیة  حواجز الدخول

كتلة السوق في   إعالمیة وتعلیمیة  اإلعالن النموذجي

  معركة

  منخفضة  اإلقناع والتنویع

  
Source: Abderrahmane Al-Juboori and Tahar. M.Mansoor, (2004): Stratégic Management, Ed Dar Wael, Jordan, 

p 87.  

 ها منتوجها تستطیع تحدید وضعیتهامما سبق یمكن القول أن المؤسسة بتحدیدها ألي مرحلة ینتمي إلی     

 .وتحدید الفرص والمخاطر التي تواجهها في محیطها التنافسي

  " العوامل المؤثرة على شدة المنافسة " التنافسیة  القوىتحلیل . 4.1.2

بتواجد عدة أنواع تختلف في إطارها حدة وشدة المنافسة واستراتیجیات المؤسسات  تتمیز المنافسة     

المقصود منه هو أن و  لمواجهتها، وهذا یرجع إلى وجود ما یسمى بالقوى الخمس أو نموذج بورتر للمنافسة،

بالتالي التأثیر على أرباح و  ،ة المنافسة والصراع بین المؤسساتعلى شد تؤثر أساسیة هناك خمسة قوى

فكلما كانت هذه القوى في صالح المؤسسة یقل الضغط أو التأثیر السلبي على ربحیة . المؤسسات المعنیة

  . 2.2وهو ما یوضحه الجدول رقم  .المؤسسة والعكس صحیح
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منافسة المؤثرة على متوسط ربحیة الصناعةعوامل وقوى ال :2.2 لجدول رقما  

  التأثیر على  العامل/ القوى 

  التنافس الحاد            

  قوى الموردین 

  العمالء/ قوى المشترین 

  التهدیدات الناجمة عن المنظمات الدولیة 

  التهدیدات الناجمة عن المنتجات البدیلة 

  متوسط الربحیة 

  متوسط الربحیة 

  حیة متوسط الرب

  متوسط الربحیة 

  متوسط الربحیة 

  .29 سبق ذكره، ص املصدر، -رؤية مستقبلية –عبد السالم أبو قحف، التنافسية وتغيري قواعد اللعبة  :المصدر

وبالتالي ولتوضیح حالة المنافسة في قطاع ما فقد وضع بورتر نموذجه هذا الذي یرى فیه أن زیادة قوة أي 

ع األسعار وتحقیق األرباح ن على حساب قوة المؤسسات القائمة وقدرتها على رفعامل من هذه العوامل یكو 

  .ن عامل المنافسة الضعیفة یمثل فرصة لها یجب استغاللهاإومنه ف

 الجدد) المنافسون ( المؤسسات . 1

 ،رغبت لها القدرة على ذلك إذا ما هي كافة المؤسسات التي لم تدخل مجال المنافسة في الوقت الحالي، إال أن

ن المؤسسات القائمة والعاملة في هذه الصناعة غالبا ما تعمد إلى تحسین وضعیتها التنافسیة بما یجعل إلذا ف

من المجال غیر جذاب أمام من قد یرغب في دخوله فالمنافسون الجدد المحتملون والقادرون على الدخول إلى 

ة التي یمثلها هؤالء إلى قدراتهم الجدیدة التي قد ولعل الخطو  .لون تهدیدا على المؤسسات الحالیةسوق ما یشك

 .یؤثرون بها على وضعیة السوق من خالل تخفیض أسعار العرض أو رفع تكالیف المؤسسات المتواجدة سلفا

 حواجز الدخول مرتفعة أوفكلما كانت القیود  ویزداد التهدید كلما كانت المنافسة شدیدة والضغط التنافسي قویا،

  .رص دخول منافسین جدد والعكس صحیحف فهذا سیقلل من
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حول ردود فعل المنافسین  ةإضافة إلى هذا فالبد على المنافس الجدید األخذ بعین االعتبار التوقعات المنتظر 

وعلیه فقد یكون رد  ،معرفة الجیدة بالسوق وبكل خبایاهبفعل الخبرة الكبیرة وال ،الرد علیهم بقوة اآلخرین وٕامكانیة

  .1حطما للمؤسسة الجدیدة باستعمال إستراتیجیة مضادة ومحطمة للمنافس الجدیدفعله عنیفا وم

  :2السوق ىوفیما یلي بعض حواجز الدخول إل

 غایة في الصعوبة إن هذا العامل یجعل من إمكانیة دخول منافسین جدد إلى قطاع ما أمرا :الوالء للعالمة -            

ام هؤالء یجعل من المنتوج متمیزا مما یضع أم وزبائن أوفیاء، ،عالمة ممیزة ذلك أن امتالك صورة جیدة،

  .تحتل حاجزا قویا للدخول باهظةكبیرة ومصاریف  المنافسین عوائق  مادیة

ونعني بها التخفیضات في التكلفة الوحدویة للمنتج نتیجة لضخامة حجم اإلنتاج فوجود  :اقتصادیات الحجم - 

یجعل منها مسیطرة على التكالیف ما یضع الداخلین الجدد أمام  مؤسسة تملك مثل هذا األثر في السوق

و العمل على حجم إنتاج صغیر أما یحمل خطورة بالغة  حجم كبیر وهذا إما اإلنتاج على أساس خیارین،

إال أن هذا العائق یمكن  ،وهو ما یمثل خسارة أكیدة .متوسط التكلفة السائد في القطاعوتحمل أعلى من 

  .عن طریق امتالك تكنولوجیا متطورة عما هي موجودة لدى المؤسسات القائمة االلتفاف علیه

قد تلعب السیاسات الحكومیة دورا محفزا للدخول عن طریق تقدیم تسهیالت جبائیة  :السیاسات الحكومیة - 

   .، وقد تحول دون ذلك كأن تفرض شروط صارمة تزید من التكالیف بشكل كبیرثالم

  :3السابقة توجد حواجز وقیود أخرى تعیق دخول منافسین جدد أهمهاباإلضافة إلى الحواجز 

إن دخول منافس جدید إلى السوق یحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة بفعل  :متطلبات واحتیاجات رأس المال - 

مصاریف و حقوق الزبائن  ،، المخزونهیاكل اإلنتاج :التمویل الكبیرة جدا والتي تشمل ما تتطلبه عملیات

                                                           
  .30سبق ذكره، ص  المصدر، - السالم أبو قحف، التنافسیة وتغییر قواعد اللعبة ـ رؤیة مستقبلیةعبد . 1
محمد سید أحمد عبد المتعال، الجزء األول، ، ترجمة رفاعي محمد الرفاعي و "ملمدخل متكا"اإلدارة اإلستراتیجیة  ):2006( شارلز وجاریث جونز،. 2

  ).132،138(ربیة السعودیة، ، ص ص دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة الع
، ص ر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصردار الفج الطبعة األولى، اإلدارة اإلستراتیجیة، ترجمة عبد الحمید الخزامي، ):2008( روبرت بتس دیفید لي،.3

  ).141،142(ص 
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لمؤسسات لوهي تكالیف معقولة إلى حد بعید بالنسبة  .الخ...البحوث والتطویر التوزیع، ،تسویق، الاإلشهار

  .مرة ید الدخول إلى القطاع ألولتر ، عكس المؤسسات التي المتواجدة من قبل

ن المؤسسات التي ال تملك األموال قد أصبحت محرومة من الدخول بصورة فعالة ومن ثم تدعیم إوبالتالي ف

  .لمؤسسات القائمة في الصناعةربحیة ا

تنجح في الصناعة التي تریدها یجب على الداخلین الجدد أن یكونوا قادرین على  لكي :تحویل التكالیف - 

اختبار  قد یحتاج المشترون إلى لكي یحدث التحولو ، ن للتحول من الموردین القائمینیلیإقناع العمالء الحا

غالبا یتحمل  ،على استخدام المنتج تدریب أفرادهم ،ود الشراء الجدیدةالتفاوض حول عق ،منتج المؤسسة الجدیدة

في التحول بین المؤسسات والمرور من منتج مورد معتاد إلى منتج داخل ) نفسیةو (المشترون تكالیف مالیة 

  .غالبا یتردد المشترون في التغییر، هذه مرتفعةجدید وبالتالي عندما تكون تكالیف التحول 

إن ارتباط المؤسسات الحالیة والقائمة بعالقات طویلة األمد مع الموزعین  :قنوات التوزیع الدخول إلى - 

) التكامل األمامي(خاصة إذا ما امتلكت قنوات توزیع خاصة بها  ى الخدمات الراقیة التي یقدمونهاباإلضافة إل

وهو ما یفرض عدم توفیر قنوات یضع على الداخلین الجدد عبئا كبیرا بما یتضمنه ذلك من تكالیف مادیة كبیرة 

  .لهمتوزیع بالنسبة للداخلین الجدد وبالتالي زیادة العقبات بالنسبة 

إال أن مؤسسات كثیرة تستمر في االعتماد على تحكمها " نترنیت مثالكاإل"ى الرغم من القوة المتزایدة ذلك علو 

یكون للمؤسسات  ،ففي حاالت كثیرة .رینأمام دخول منافسین آخ شائكفي قنوات التوزیع المادیة لتدعیم حاجز 

  .القائمة تأثیر الفت على قنوات توزیع السوق وتستطیع أن تؤخر أو تمنع أن تستخدمها المؤسسات الجدیدة

كما أن المؤسسات الحالیة أو القائمة قد تعمد إلى أسالیب أخرى لوضع أكبر قدر من العقبات التي تحول دون 

  : 1لدخول منافسین جدد وذلك من خال

 الموصفات ،مالتصمی ،ةالنوعی الناحیة من سواء واستثنائي فرید شيء خلق في وتتمثل: المنتج تمیز -

 اتجاه للمستهلكین العالي والوالء الوفاء ظاهرة بخلق یسمح ألنه ضروري وهذا ،الخ..والسعر الحجم فنیةال

                                                           
  .121، ص علمیة للنشر، األردنالیازوري ال، دار "مدخل استراتیجي"اإلدارة الدولیة ): 1999(سعد غالب یاسین، . 1
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 كبیرة وتسویقیة صناعیة جهود بذل ددالج المنافسین من یتطلب مما السوق، في المعروفة التجاریة العالمة

  .المؤسسة لمنتجات جدید والء وكسب الحالیة، الشراء عادات تغییر جلأ من

 ثالثة باختالف الجدید المنافس اتجاه الفعل ردود تختلف: السوق في الموجودة المنظمات فعل رد -

 :وهي عوامل

.أوضاع السوق  - 

.الصناعة -  

.هیكل المنافسة -  

 :التالیة األشكال أحد فعلال رد یأخذ فقد الثالثة العناصر هذه على بناء

 .الجدید نافسملل بالنسبة شدیدا المواجهة في عنیفا -

 التحالف خالل من سواء السوق في اللعبة قواعد تغییر أو المنافسة أوضاع ترتیب إعادة بصیغة یأتي -

 .اللعبة وقوانین قواعد بتغییر له السماح وعدم الجدید المنافس قوة لمواجهة، ...االندماج االستراتیجي،

 أن كما ةممكن السوق إلى الدخول مسألة الحالة هذه في لتصبح بالدخول، جدید منافس ألي السماح -

 .العملیة الناحیة من كبرأ الجدید المنافس بقاء فرص

 المتواجدین منافسینال أفعال ردود یراعي أن البد السوق إلى الجدید الداخل أو الجدید المنافس نإف وعلیه

 مدى وكذلك بالدخول أو عدم الدخول، قراراته على ستؤثر والتي وٕافشاله، تحطیمه إمكانیة حول السوق في

 .عدمه من للدخول هتحفیز 

 الحالیة المنافسة -2

 جاذبیة درجة على تؤثر التي القوى مختلف ومركز محور بل مهما عامال نافسةمال حدة ودرجة شدة تعتبر

 یجعل ما وهو القطاع، أو الصناعة مستوى على المنافسة بشدة یتأثرون الجدد فالمنافسون ،الصناعة
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 حرب على اعتمادا البعض بعضها حساب على السوقیة حصصها زیادة نحو تتجه المؤسسات مختلف

  .1الخ...الخدمات وتنویع  تحسین جدیدة، منتجات إطالق اإلشهار، ،راألسعا

  : 2وهي المنافسة وحدة  شدة  في تؤثر التي العناصر من ةمجموع هناك عامة وبصفة     

  لنشاطا نمو :أوال

 التجاریة الهوامش من مریحة معدالت على بالحصول المؤسسات من للعدید یسمح النمو قوي السوق إن 

 .األسعار على خصوصا كبیرا ضغطا النمو بطيء السوق یخلق حین في االستثمار، على والعائد

  وتنوعهم افسیننمال عدد :ثانیا

 المنافسة مالمح تتعدد الجغرافي، وقعهاموت المؤسسات هذه وأحجام والهیكلیة التكنولوجیة للخصائص نتیجة

 .قوة األكثر األطراف خدمة في تكون ما غالبا والتي القطاع داخل

   التمیز مصادر غیاب :ثالثا

 إلى المنافسة لتتحول تكالیفه ادرمص مختلف على الجیدة سیطرةال على العمل إلى منافس بكل یؤدي مما

 .األسعار حرب

  الخروج حواجز وجود: رابعا

                      :مثل مرتفعة الحواجز هذه تكون عندما خاصة

                                                                      .المتخصصة األصول -

 .للخروج الثابتة التكالیف -

 .الحكومي الضغط أو االجتماعیة االلتزامات -

 بما التنافسي بالصراع الخاصیة بتلك الخروج فرصة تكلفة مقارنة إلى منافس بكل تؤدي العوامل هذه كل

 .الخ...األسعار، حرب ،شللهوام تخفیض من یتضمنه

                                                           
1 . R.A.Thietart, J.M.Xuereb, (2005): Stratégie, concepts, Méthodes, Mise en Œuvre, Dunod, Paris, p 129.  
2 . Strategor,(1997): Politique générale de l’entreprise, 3 eme édition, Dunod, Paris, P 21.  
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 افسةالمن حدة درجة في تؤثر األخرى هي التي العوامل من مجموعة توجد السابقة العناصر إلى باإلضافة

  1:نجد أهمها

 . المنتجات في التحسس معدل -

 .الخدمات استقاللیة -

 .المنافسین بین والتوازن التركیز -

 . الصناعة في المحوریة التكنولوجیا تعقید -

 .اإلدارة قدرات -

 .المتوافقة المنتجات -

 المنافسة وحدة شدة ازدادت كلما القطاع، في تنشط التي المؤسسات عدد زاد كلما أنه نجد سبق مما

 زیادة إلى تؤدي السوق في المتواجدة المؤسسات وقدرات إمكانات تشابه زیادة أن كما صحیح، والعكس

  .التنافسي الضغط

  البدیلة المنتجات -3

 خدمات تقدم التي األخرى الصناعات مع تنافس الصناعة في العاملة مؤسساتال كل نإف الواقع في

 بوضع .للصناعة المحتملة العائدات من البدیلة والخدمات المنتجات تلك تحد لبورتر وفقا بدیلة، ومنتجات

 لها تحقق أن الممكن من والتي الصناعة في المؤسسات تطلبها أن الممكن من التي األسعار سقف على

 نفس تؤدي بأخرى موجودة خدمة أو منتج استبدال أو إحالل عن عبارة هي البدیلة فالمنتجات .2أرباحا

 زوال إلى تؤدي التي تلك اإلحالل منتجات أخطر ولعل. تنافسي سعر مقابل الستعمالا من الغرض

 تحیید أجل ومن. البدیلة للمنتجات الرئیسي المصدر التكنولوجي التطور ویعد .تماما األصلي المنتج

 : من البد اإلحالل

                                                           
  .119سبق ذكره، ص  المصدرسعد الغالب یاسین، . 1
  .159سبق ذكره، ص  المصدرتوفیق محمد عبد المحسن، . 2
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 درجة أقصى إلى استخدامه مجال توسع مع الخدمة أو المنتج استخدام من للغرض التامة لمعرفةا -

  .ممكنة

 .االستعماالت متعددة )الحدیثة( الولیدة التكنولوجیات مراقبة -

                                                        :1التالیة العوامل توافر ظل في باألخص كوذل المؤسسة، على كبیرا تهدیدا تشكل البدیلة فالمنتجات

  .لحظة أي في یتم أن یمكن االستبدال -

 .المستهلك أمام االختیار حریة توافر- 

 .معنیة لعالمة والئه عدم أو البدیلة السلع شراء على المستهلك تعود- 

 .تكلفة وأقل نوعیة أفضل كونه أي المرجعي بالمنتج مقارنة البدیل المنتج سعر  /نوعیة العالقة تغییر- 

  الزبائن )اوضةمف(مساومة  قوة  -4

 إلى یسعون دائما نهمإف المؤسسات، على منتجات الطلب هیكل یمثلون بصفتهم المشترین أو الزبائن إن

 : 2یلي فیما بعضها نذكر أن یمكن التي والمنافع المكاسب بعض تحقیق

 المشتراة المنتجات أسعار خفض.                 

 ها باستمرارنوعیت رفع.                                                                  

 البائعین بین المنافسة أوضاع زیادة على العمل. 

 معهم المساومة من ممكن قدر أكبر ممارسة. 

 مطالبتهم عبر لالنخفاض باألسعار الدفع أجل من القطاع في القائمة المنافسة طبیعة على الزبائن ویعتمد

 قدرة أن إال الستقطابهم، األسعار تخفیض نحو التوجه إلى تالمؤسسا یجبر مما أفضل وخدمات بسلع

 3:منها العوامل من مجموعة على تتوقف المؤسسات في التأثیر على الزبائن

                                                           
الطبعة األولى، ، -مفاهیم، مداخل، تطبیقات - التحالفات اإلستراتیجیة في منظمات األعمال ): 2009(سعد علي العنزي، جواد محسن راضي، . 1

  .191، ص التوزیع، األردندار الیازوري للنشر و 
  .123، ص المصدر نفسه. 2

3 . R.A.Thietart, J.M.Xuereb, Op.Cit, pp (132،133). 
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  تركیزهم درجة :أوال

  60على اثنین أو مؤسسة سیطرة حالة ففي وأنشط أكبر المنافسة كانت كلما تركیزا أكثر الزبائن كان كلما

 .الزبائن تهدید ضغط  خطر تحت ذلك یضعها السوق من ئةبالما70  أو بالمائة

   المشتریات أهمیة :ثانیا

  .أقوى تفاوض موقع له كان كلما كبیرة الزبون مشتریات قیمة كانت كلما

 تختلف للمؤسسة التفاوضیة القوة تعطي والتي المذكورة الشروط هذه أن إلى نخلص المنطلق هذا من

  .الجملة وتجارة التجزئة تجارة من تختلف أنها كما ،)ناعیةص أو استهالكیة( السلع باختالف

علیها، حتى  والفائدة بالنفع یعودون الذین الزبائن اختیار حسن إلى جاهدة السعي المؤسسة على وبالتالي

 لرقم جید وتقسیم الزبائن انتقاء سیاسة بإتباع التنافسیة وضعیتها تحسین العملیة تلك خالل من تتمكن

 التركیز أن حیث الزبائن، من بمجموعة االرتباط أو التبعیة أشكال من أي شكل تجنب لتاليبا األعمال،

 یجعل ما وهو ،ةالتفاوضی قوتهم بذلك وتزداد شروطهم یفرضون بجعلهم الزبائن مجموعة معینة من على

 الیفتك تحمل یعني ما وهو جدد زبائن عن البحث إلى تلجأ قد وعلیه .أمامهم ضعف موقف في المؤسسة

 .السوق في ومكانتها عالمتها صورة إعادة أجل من معتبر وقت وتضییع إضافیة

  الموردین ومةامس قوة -5

 وصعبة متنوعة بمنتجات المؤسسات بتزوید یقومون والذین التركیز من معینة درجة ذوي الموردین إن

  :1ـب دینالمور  تفاوض قوة تزداد حیث الصناعة، هذه على رهیبا ضغطا یمارسون اإلحالل

  بالمؤسسات مقارنة التركیز درجة :أوال

 .التفاوضیة قوتهم ازدادت كلما كبیرة المؤسسات إلى الموردین تركیز درجة كانت كلما

  البدیلة المنتجات غیاب :ثانیا

 .التنافسي مركزهم فیقوي غیابها أما للموردین، التفاوضیة القوة تتأثر بدیلة منتجات وجود حالة في

                                                           
  .150سبق ذكره، ص  المصدرشالرز وجاریث جونز، . 1
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   مهما زبونا یمثل ال المشتري اعالقط :ثالثا

 شروطهم فرض على الموردین یساعد مما وبسیطة مجزأة حصص یمثلون الذین الزبائن یتنوع حیث

 .المیزة هذه من الحدود أقصى إلى واالستفادة

  المنتج تمییز :رابعا

 .ضعف موقف في المؤسسة یضع مما مكلفا أمرا المورد تغییر یصبح بحیث

 معقدا محیطا منه جعل المحیط في المؤثرات من الكبیر والعدد المتغیرات من لهائلا الكم هذا وجود إن

  .فیه العاملة ساتؤسالم على كبیرا تهدیدا یشكل مستقر، غیر

 بمـا متغیراتـه كافـة عـن معلوماتهـا مصـادر لتـدعیم ووسـائل لفهمـه طـرق عـن البحـث أولویاتهـا أصبحت لذا

 . التجاوب في السرعةو  المرونة سابباكت مخاطره وتفادي لالستمرار یؤهلها

 من واالستفادة أرباحه بتعظیم له تسمح التي التفاوضیة قدرته رفع جاهدا إلى المورد یسعى جهته من

 بدیلة، ومنتجات حادة منافسة وجود عدم ظل في خاصة شروطه، لفرض السوق یعرفها التي التطورات

 وبالتالي ،ةمرتفع إضافیة تكالیف تتحمل تصبح ألنها اإلنتاجیة المؤسسات مهام من یصعب ما وهذا

 عن فضال للمستهلك، الشرائیة والقدرة الطلب على تؤثر التي األسعار رفع بفعل أرباحها انخفاض

 1:أخرى عناصر إضافة یمكن .ذكرها السالف العناصر

 حیث من(السلع  من حیوي مكون أو كبیرا جزءا تمثل اإلنتاج في الداخلة المواد تكون عندما -

 .)...ااستخداماته أوها ووظائف خصائصها،

   .الحالیة التورید مصادر تغییر في فكرت ما إذا كبیرة نفقات المؤسسات تحمل -

  :اآلتي الشكل خالل من المنافسة على تؤثر التي والعوامل القوى برازإ یمكن األخیر في

  

  

                                                           
  .30سبق ذكره، ص  المصدر، -رؤیة مستقبلیة -عبد السالم أبو قحف، التنافسیة وتغییر قواعد اللعبة.  1
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  )سللتناف الخمس القوى نموذج( الصناعة هیكل تحلیل :3.2 الشكل رقم

  

                                 )2(  

  

  :المزاحمة بین المنافسین                 :السوق إلىحواجز الدخول 

  نمو الصناعة -                اقتصادیات الحجم-

  التكلفة الثابتة -                تمییز المنتج -

  تمییز المنتج -                مركز العالمة -

  التمركز والتوازن بین المنافسین -       قوى     یلتكلفة التبد -

  زیادة الطاقة بشكل منقطع -    التنافس    مقدرة الوصول الى منافذ التوزیع -

  مركز العالمة -     النابعة    احتیاجات رأس المال -

  تكالیف التبدیل -        من    قدرة الحصول على أحدث التكنولوجیا -

  :حواجز الخروج      تهدید    آثار الخبرة والتعلم -

  تخصص األصل -الدخول         :تشریعات الحكومة

  تكلفة الخروج لمرة واحدة -         إلى    حمایة الصناعة -

  العالقات المتداخلة مع وحدات نشاط أخرى -      السوق    تشریعات الصناعة -

  حواجز عاطفیة -              اتساق السیاسات -

  قیود حكومیة واجتماعیة -              لمال بین الدولتحركات رأس ا -

  أسعار الصرف للعمالت األجنبیة -

  الملكیة األجنبیة -

  المساعدة المقدمة للمنافسین -

  الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة -

  )4(                                                         )1(                                                                  )5(  

  قوى التنافس النابعة من الممارسة          قوى التنافس النابعة من ممارسة                                   
  الموردین لقوة المساومة                            

  :قوة الموردین    

  قوة المشترین                  قوى                                                                    عدد الموردین المهمین- 

  عدد المشترین المهمین -    التنافس          مدى توافر بدائل لمنتجات الموردین -

  لمنتجات الصناعةمدى توافر بدائل  -   النابعة          التمییز أو تكلفة التبدیل الخاصة بمنتجات الموردین -

  تكالیف تحول المشتري -  من       تهدید الموردین والخاص بالتكامل الخلفي -

  خلفيالمشترین والخاص بالتكامل ال تهدید -   تهدید        تهدید الصناعة والخاص بالتكامل الخلفي -

  اعة والخاص بالتكامل األماميتهدید الصن -  المنتجات  مساهمة الموردین في جودة الخدمة المرتبطة بمنتجات الصناعة -

  مدى مساهمة الصناعة في التكلفة الكلیة للمشترین -   البدیلةمساهمة الموردین في التكلفة الكلیة للصناعة                                              -

  ترینربحیة المش -  )3(أهمیة الصناعة في تحقیق ربح للموردین                                -

 
  :توافر البدائل           

  تكالیف التبدیل بالنسبة لمستخدم السلعة -             توافر بدائل قریبة -   

  تكالیف مصنعي السلعة البدیلة ومدى تشددهم -     قیمة السلعة البدیلة/ سعر -   

   .151 صمصر، ، لتنافس، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندريةاإلسرتاتيجية تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات ا اإلدارة): 2003(، خلي موسى نبيل :المصدر

  

  مدخل حول القدرة التنافسیة وأهم محدداتها. 2.2

 ذلك ویعود النطاق واسع هتمامبا یحظى األخیرة السنوات خالل التنافسیة القدرة موضوع أصبح         

 ظاهرة في والمتمثلة العالم یشهدها التي المتسارعة التطورات مع التأقلم على تساعد التي اآللیات إلى

 الداخلون اجلد واحملتملون

 املوردون
شدة املزامحة بني 

 املنافسني يف الصناعة
 املشرتون

 ا منتجات بديلةشركات لديه
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 المعلومات مجال في الهائلة التطورات إلى باإلضافة األسواق، وتحریر االنفتاح وسیاسات العولمة،

  .واالتصاالت

 طیاتها في تحمل بیئة ظل في التعایش على المؤسسات قدرة لتطویر وسیلة التنافسیة القدرة إن        

 العتبارها لیس التنافسیة القوة مصادر على االستحواذ إلى المؤسسات تسعى حیث التغیرات، من الكثیر

 من هذا اآلخرین على والتفوق التمیز لخلق مصدر باعتبارها بل النجاح، مقیاس أو البقاء مقومات أهم

 قالمنطل هذا ومن للمؤسسة، اإلستراتیجیة بالرؤیة الصلة وثیقة التنافسیة القدرة نإف أخرى جهة ومن جهة،

 المصطلح، هذا عند طویال الوقوف بدوره یستدعي والذي البشري، البعد هذا إنشاء المعقول غیر من نهإف

 تعریف تحدید حول اآلراء اختلفت حیث األعمال، مجال في الباحثین من العدید جدل محل مازال الذي

 .التنافسیة للقدرة ومحدد دقیق

 التطبیقیة والدراسات النظریة األدبیات جاءت مفهومها، تساعوا التنافسیة القدرة مفاهیم تعدد إلى وبالنظر

 بورتر منهج على أغلبها في استندت التي الدراسات هذه ،التنافسیة القدرة محددات من كبیرا عددا لتشمل

 التفصیل من بشيء علیه التعرف سیتم ما وهو ،ةالتنافسی للقدرة الرئیسیة المحددات من لجملة تحدیده في

 المحددات وتحدید للمؤسسات بالنسبة أهمیتها على والتعرف التنافسیة للقدرة مفهوم دیدتح خالل من

  .له الموجهة االنتقادات وأهم بورتر منهج وفق التنافسیة للقدرة  الرئیسیة

     القدرة التنافسیة تعریف .1.2.2

واء على الصعید إن أهم ما یمیز المؤسسات في الوقت الحالي هو وقوعها تحت هاجس التنافس، س     

الداخلي أو الخارجي بالنسبة للدولة الموجودة فیها والتي تنشط بها، وأصبحت المؤسسات تعمل في بیئة 

لذلك تسعى  .أكبر لمواجهة منافسیها الحالیین تنافسیة، مما یتطلب ضرورة تكثیف جهودها والعمل بجدیة

بة بالمعرفة الدقیقة للقدرة التنافسیة، واإللمام المؤسسة إلى التقدم والتمیز على منافسیها، وعلیه فهي مطال

  .بكل ما من شأنه أن یساهم في تدعیمها
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فالمؤسسة تعتبر ذات قدرة تنافسیة إذا استطاعت الحفاظ على استمراریة محصالتها عبر الزمن، أو زیادة 

األسعار  حصتها السوقیة ومحصالتها بشكل قابل لالستمرار، بمعنى عدم تحقیق ذلك من خالل انخفاض

  .وتحمل الخسائر

سنحاول إبراز أهم  لذلك ،لقدرة التنافسیةالدقیق والشامل للتعریف ا حول والباحثینوقد اختلف الكتاب 

  :كما یلي التعاریف التي تم التطرق لها

قدرة المؤسسة على منافسة المؤسسات األخرى المنافسة في نفس السوق " تعرف القدرة التنافسیة على أنها 

وتتجسد القدرة  1".ة لنفس السلع والخدمات، وعلى تحقیق كفاءات مساویة أو تفوق كفاءات المنافسینبالنسب

  .التنافسیة من خالل التحكم في التكالیف ووجود نوعیة وجودة عالیة للمنتوج

القدرة على الصمود أمام المنافسین بغرض تحقیق أهداف الربحیة، " كما یمكن تعریفها أیضا على أنها 

  2".و، التوسع، االنتصار والتجدید النم

تلك المهارة أو التقنیة أو المورد المتمیز الذي یتیح للمنظمة إنتاج " كما تعرف القدرة التنافسیة على أنها 

قیم ومنافع للعمالء تزید عما یقدمه المنافسون، ویؤكد تمیزها واختالفها عن هؤالء المنافسین من وجهة 

هذا االختالف والتمیز حیث یحقق لهم المزید من المنافع والقیم التي تتفوق نظر العمالء الذین یتقبلون 

 3".على ما یقدمه لهم المنافسون اآلخرون

وتسمح القدرات التنافسیة للمنظمات بتحقیق نتائج مهمة تتمثل في خلق الفرص التسویقیة الجدیدة كما 

جدیدة للمستقبل الذي تریده المنظمة  تحقق اختراق مجال تنافسي جدید، كما تمثل وسیلة لتكوین رؤیة

  .نفسهال

وتبدو القدرات التنافسیة في مظاهر متعددة منها الجودة األعلى للسلع والخدمات التي تقدمها منظمة دون 

غیرها كسرعة االستجابة لرغبات العمالء، وقصر الوقت المستغرق في دورات اإلنتاج وفي مشروعات 

                                                           
1 .Bertrand et autres,( 1998): Organisation et Gestion de L’entreprise, Les éditions d’organisation, France, p 336. 

  .33فرید راغب النجار، إدارة اإلنتاج والعملیات والتكنولوجیا، مكتبة األسعار للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، دون سنة النشر، ص . 2
  .)6،5(، ص ص لعصریة ، مصري منظمات األعمال اإدارة الموارد البشریة ف ):2010( ،يالسید كرد أحمد. 3
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م خدمات للعمالء قبل البیع في صورة معلومات وٕارشادات تطویر المنتجات، الحرص على تقدی

  .ومساعدات تسمح للعمیل بقدرة أعلى على تحدید رغباته واختیار أفضل البدائل

ومن أهم القدرات التنافسیة التي تتمتع بها المنظمات المعاصرة أن تتمكن من إقامة عالقات تحالفیة مع 

اتها منهم بطرق أكثر مرونة وسرعة وكفاءة وأقل تكلفة مما الموردین مما یسهل لها الحصول على احتیاج

وفي النهایة فإن قدرة المنظمة على تخفیض تكالیف اإلنتاج والتسویق مع المحافظة على . یتیسر لمنافسیها

  .مستوى جودة السلع والخدمات یعتبر قدرة تنافسیة هائلة

فوق والتمیز التقني واإلداري والتسویقي التي إذن فالقدرات التنافسیة هي تعبیر عن المهارات ومظاهر الت

تتبلور في منتجات وخدمات أفضل تحقق للعمالء مستویات من اإلشباع والمنافع تزید كثیرا عما یقدمه 

ومن ثم فإن المعیار األهم في تقییم القدرات التنافسیة هو مدى فعالیتها في إنتاج قیم ومنافع . المنافسون

المنافسون من جانب، ومدى االختالف والتباین عن المنافسین الذي تضیفه على للعمالء تزید عما یقدمه 

  .منتجات وخدمات المنظمة وأسالیب تعاملها مع العمالء من جانب آخر

على أنها تمیز المؤسسة بمركز فرید، تقدیم منتج أو أكثر بأسلوب یحقق كذلك وقد عرفت القدرة التنافسیة 

تعریف أن القدرة التنافسیة تعني القدرة على التمیز والتفرد في أحد ویتضح من هذا ال 1.ربحیة أفضل

  .الجوانب واألنشطة للمؤسسة بالشكل الذي یعظم أرباحها ویحقق لها االستفادة من مواردها المتاحة

القدرة على اإلنتاج بطریقة أو أكثر ال یستطیع " فعرف القدرة التنافسیة بأنها ) Mescon(وهذا ما أكد علیه 

  2".منافسون الوصول إلیها ال

ومن جهته عرف منتدى اإلدارة األوروبي القدرة التنافسیة باعتبارها قدرة وفرصة المؤسسة الراهنة 

، والتي تشكل خصائصها السعریة االمحیطة به البیئةنتاج وتسویق السلع في والمستقبلیة، على تصمیم وإ 

    1.الخارجیة والمحلیةوغیر السعریة أكثر جاذبیة من منافسیها في األسواق 

                                                           
ورشة عمل حول محددات مفهوم التنافسیة والتجارب الناجحة في النفاذ إلى األسواق الدولیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2000(نسرین بركات، . 1

  .24، ص ، المعهد العربي للتخطیط، تونسةالقدرة التنافسیة للدول العربیة في األسواق الدولی
  .38كو، إدارة اإلنتاجیة، منظمة العمل الدولي، جنیف، دون سنة النشر، ص جوزیف بروكوبن. 2
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القدرة التنافسیة على مستوى المؤسسة على ) االنكتاد(بینما عرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

قدرة المؤسسة على تقدیم عالمة ممیزة أو أداءا جیدا أو سعرا منخفضا أو عرضا جیدا للسلعة أو : " أنها

حیث تؤكد  2".ة التنافسیة هو من منظور التمیز والتفرد مزیج من هذه البدائل، وأن هذا المفهوم للقدر 

االنكتاد على أن التفرد كمفهوم لتحقیق التنافسیة من خالل االحتفاظ بنصیبها من السوق أو زیادته بصورة 

  .مستمرة

قدرة المؤسسة في دولة معینة على االبتكار والتطور، وصوال إلى " فقد عرفها على أنها ) Porter(أما 

قد ناقش مفهوم القدرة التنافسیة على  Porterوالمالحظ أن  3".ستوى من التقنیة واإلنتاجیة أعلى م

ي رأیه على مستوى المؤسسة تتوقف على كفاءة ف، فالقدرة التنافسیة )المؤسسة(المستویین الكلي والجزئي 

ع المؤسسات األخرى إنتاجیة المؤسسة في سلسلة أنشطتها الداخلیة، وكذلك على قوة عالقاتها وتشابكها م

  .المرتبطة بها، فضال عن السیاسات التي تتبعها الدولة والتي تشكل المناخ الذي تعمل فیه المؤسسات

للقدرة التنافسیة وذلك ألن هناك عدة أوجه اهتمت كل منها األخرى ویمكن إعطاء العدید من التعاریف 

  : 4ليبإعطاء تعریف للقدرة التنافسیة وسیتم عرض بعض منها كما ی

یرتكز تعریف القدرة التنافسیة في هذا المجال على أن هذه  :التعریف المستند إلى العوامل التنافسیة -

السعر، الجودة، التكلفة، وعلیه فإن المؤسسة تسعى : األخیرة تكمن في التركیز على عدة عوامل وهي

ك تحرص على تقدیم السلع لبناء قدرة تنافسیة مبنیة على التنافس على كل من هذه العوامل، فهي بذل

 .والمنتجات بالجودة العالیة والسعر التنافسي مقارنة بغیرها من المنافسین

                                                                                                                                                                                     
  .38، ص المصدر نفسه. 1
  .117ص مصر، ، ارف للنشر والتوزیع، اإلسكندریةالتجاهات الحدیثة، منشأة المعا): 2005(عماد صفر سالمان، . 2

3 . Michael Porter, (1990):The Competitive Advantage of Nation, Harvard Business review, vol 1, March-April 
1990,  pp (84, 85). 

ضویفي حمزة، الذكاء االستراتیجي كآلیة لدعم وتعزیز القدرة التنافسیة لمنظمات األعمال المعاصرة، ورقة بحثیة مقدمة  ):2010( ألعیداني الیاس،. 4

، جامعة حسیبة بن بوعلي للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة: الملتقى الدولي حولإلى 

  .33، ص 2010نوفمبر  9-8الجزائر، بالشلف بالتعاون مع مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، 
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ینطوي هذا المفهوم على أن المؤسسة تكون ذات قدرة تنافسیة عالیة  :التعریف المرتكز على السوق -

لع أو ومركز تنافسي إذا تمكنت من الحصول على أكبر الحصص في السوق من خالل تشكیلة الس

 .الخدمات التي تقدمها

من خالل هذا التعریف یمكن القول أن مضمون القدرة یختلف باختالف المنظور الذي تأخذ منه التعریف، 

وهو ما یجعل من مفهوم القدرة التنافسیة واسعا ومتضمنا للكثیر من التعاریف، ویمكن إعطاء التعریف 

رة على مواجهة المنافسة سواء في األسواق المحلیة أو القد" التالي حول القدرة التنافسیة للمؤسسة فهي

الخارجیة، وعلى تحقیق حاجات المستهلك والقیمة التي تتمنى الحصول علیها من المنتج مثل الجودة 

  1".العالیة 

معنى ذلك أن على المؤسسة العمل على خلق المیزة التنافسیة، من أجل الحفاظ على مكانتها وحصتها في 

  .وهو ما یعكس مفهوم القدرة التنافسیة للمؤسسة سوق المنافسة،

فإن القدرة التنافسیة تعرف على أنها مدى قدرة استعداد  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةأما بالنسبة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تكوین المزایا التنافسیة التي تستطیع من خاللها المحافظة على نفسها 

  .كانتها السوقیةاتجاه المنافسین وتعزیز م

  :حسب ما عرضناه من تعاریف للقدرة التنافسیة یمكننا أن نخلص إلى تعریفها كاآلتي

هي اإلمكانیة المستمرة للمؤسسة في البقاء والنمو في سوق تنافسیة وذلك لیس "القدرة التنافسیة للمؤسسة 

الذي یسمح بالمنافسة على  بمجرد اإلنتاج بأقل تكالیف بل كذلك من خالل ترسیخ مبدأ الجودة والتمیز

، وتمتاز القدرة التنافسیة بكونها ذات طابع دینامیكي متطور ویرتبط تحقیقها "الرغم من ارتفاع التكالیف

بمدى توافر موارد بشریة ومادیة تستطیع السیطرة على التكلفة وتقود إلى إبداع أشكال التمیز واإلتقان في 

  .المنافسة

                                                           
، جامعة األداء المتمیز للمنظمات والحكومات: المؤتمر الدولي العلمي حولاألداء المتمیز، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2005( علي عبد اهللا،. 1

  .)230،231(، ص ص 2005مارس  09-08ورقلة، الجزائر، 
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فسیة یمكن القول أن نجاح المؤسسة في إیجاد نظام یمكنها من تعزیز قدرتها من خالل تعریف القدرة التنا

التنافسیة وخلق المیزة أمر مهم جدا، بالنظر إلى اتساع دائرة المنافسة وانتقالها من البیئة المحلیة إلى 

العالمیة واتساع رغبات العمالء، من مجرد الحصول على السلعة مثال إلى ضرورة وجود مواصفات 

وهو ما یمثل عبء وتكلفة إضافیة للمؤسسة، باإلضافة إلى عدم تجاهل دور التكنولوجیا . ة وغیرهاخاص

  .والمعلومات في هذا التطور والتغیر المستمر

   بها االهتمام زیادة وأسباب التنافسیة القدرة أهمیة. 2.2.2

ة التنافسیة حظى بها موضوع تنمیة وتطویر القدر یاألهمیة القصوى التي أصبح  إبرازیمكن 

 :كما یليللمؤسسات بصفة عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصفة خاصة 

  التنافسیة القدرة أهمیة. أوال

 المؤسسات على یتوجب فإنه الیوم، العالم یعیشها التي المتسارعة والتغیرات التطورات نتیجة

 التي هي الحاضر الوقت في تالمؤسسا أن المعلوم ومن. التنافسیة قدراتها وتطویر رفع نحو التوجه

 رفع مهمة على قادرة تكون عالیة تنافسیة قدرات تملك التي المؤسسات فإن وعلیه. الدول ولیس تتنافس

  .والنمو االزدهار من المزید نحو تغییر ٕاحداثو  المنتجة الحلقة في والدخول دولها أفراد معیشة مستوى

 أو مساو، وبسعر أعلى بقیم منتجات تقدیم على المؤسسة قدرة هي القدرة التنافسیة أن إدراك من البد إذ

 تنافسیة مواقع على والحصول بمنافسیها مقارنة العنصرین هذین بین التوفیق أو أقل، وتكلفة مساویة بقیم

 السوق شروط ظل وفي أخرى جهة من. أطول لمدة عالیة اقتصادیة أداءات بتحقیق لها تسمح جیدة،

 باختیار تمر منتجات إنتاج على القدرة في التنافسیة القدرة تتجسد المنافسة، عدیلت وكذا والمفتوحة،  الحرة

  .أطول لمدة ودیةدالمر  وترقیة بتحقیق لها وتسمح العالمیة األسواق

 كفاءة لتحقیق المالئمة التنافسیة البیئة توفیر على تعمل كونها من التنافسیة القدرة أهمیة تنبع لذلك

 للمؤسسة التنافسي المركز تحسین إلى یؤدي بما واالبتكار اإلبداع وتشجیع امهاواستخد الموارد تخصیص
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 طریق عن المستهلكین معیشة مستوى وتحسین األداء مستوى ورفع اإلنتاج بمستوى واالرتقاء وتعزیزه

 .المنتجات جودة وتحسین واألسعار التكالیف خفض

 عقبة وهي المؤسسات تواجه عقبة أبرز على اءضالق في تساعد التنافسیة القدرة أن إلى باإلضافة هذا

 .الكبیر الحجم وفورات من االستفادة دون تحول التي المحلي السوق ضیق

 وبدأ التنافس هاجس في وقوعها هو الحاضر وقتنا في االقتصادیة النشاطات یمیز ما أصبح وبالتالي

  .1للتنمیة استرشادي كنموذج التنافسیة القدرة نحو یتجه االهتمام

  التنافسیة بالقدرة االهتمام زیادة. ثانیا

 لكي القادمة الفترة خالل المصیریة الضروریات إحدى التنافسیة، بالقدرة االهتمام زیادة أصبح

 :2ـل نتیجة وذلك العالمیة ومواكبة التغیرات المنافسة من المؤسسة تتمكن

 سابقا والمنظمة  )الجات( والتجارة ةللتعریف العامة االتفاقیة خالل من العالمیة، نحو األسواق اتجاه

 .العالمیة األسواق إلى النفاذ على المنتجات قدرة زیادة إلى تهدف والتي العالمیة للتجارة حالیا،

 االقتصادیة التكتالت ظهور. 

 روباو وأ آسیا شرق :مثل حرة تجارة مناطق قیام. 

 السوق  تحول إلى أدى األسواق إلى جدد منافسین دخول في النسبیة الجودة والسهولة نسبة ارتفاع

 بین والمفاضلة االختیار فرص أمامهم انفتحت الذین للعمالء فیه الحقیقة تتركز مشترین، إلى سوق

 أهم من التنافسیة القدرة تصبح ثم ومن. الشروط وبأحسن تكلفة بأقل رغباتهم إلشباع متعددة، بدائل

 .األسواق هذه مثل مع التعامل وسائل

                                                           
في العلوم غیر منشورة دكتوراه  أطروحةنحو تحسین اإلنتاجیة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتجات الصناعیة، ): 2004(عبد الرحمان بن عنتر، . 1

  ).151،152( ، ص ص قتصادیة وعلوم التسییر، الجزائركلیة العلوم االاالقتصادیة، تخصص التحلیل االقتصادي، 
  .102سبق ذكره، ص  المصدرعلي السلمي، إدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیة، . 2
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 تقنیات نتیجة المتغیرات ومالحقة متابعة في النسبیة والسهولة العالمیة األسواق عن المعلومات وفرة 

 على الداللة ذات المعلومات من وغیرها السوق بحوث أسالیب وتطویر واالتصاالت المعلومات

  .التنافسیة مراكزها

 بورترحسب  التنافسیة لقدرةمحددات ا. 3.2.2

 استندت الذي األساس یمثل الذي بورتر، بمنهج عامة صفةب التنافسیة القدرة محددات ارتبطت لقد

 المستوى التنافسیة من القدرة تحلیل بورتر في ینطلق حیث التنافسیة، القدرة عن الدراسات أغلب علیه

تتنافس ولیس الدول التي  التي تحلیل األساسیة وأن المؤسسات هيهي وحدة ال المؤسسة أي الجزئي،

  .بها وطنةتالم والصناعات مؤسساتها تنافسیة من ذلك بعد تنافسیتها الدولة مدوتست ما، صناعة تتنافس في

 هي وما المستدامة؟ التنافسیة قدرتها المؤسسة تخلق كیف :هي بورتر تحلیل في البدایة ونقطة       

 في العامة للمؤسسة التنافسیة القدرة لخلق مواتیة محلیة بیئة توافر تضمن التي األساسیة المحددات

 صناعتها؟

 : هي للمؤسسة المستدامة التنافسیة القدرة مصادر أن بورتر بین

 میزتها لتحقیق محددة إستراتیجیة تتبنى أي نشاطها، مجال نطاق في ألهدافها المؤسسة تحدید ضرورة- 

  .)التركیز التمییز، التكلفة، تخفیض إستراتیجیة(استمراریتها  وضمان التنافسیة

 طبقة اختیار ،التنافس محل المنتج تحدید ،فیه للتنافس تسعى الذي للمجال تالمؤسسا ضرورة تحدید -

 .الخ...، المستهدفة الجغرافیة المناطق ، تحدیدتخدمها التي المشترین

على ) البیع بعد ما خدمات توزیع، تسویق، إنتاج،( بها تقوم التي األنشطة كافة مع المؤسسة تتعامل أن -

 ).القیمةسلسلة (  واحدة سلسلة في حلقات أنها

 معلوم هو وكما زیادتها، على والعمل التنافسیة، مصادر القدرة االستحواذ على إلى مؤسسة كل تسعى إذ

  .الدولیة البیئة في للتغیرات تستجیب أن ویجب تخلق، التنافسیة القدرة فإن
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 الطلب ظروف ،اإلنتاج عوامل( رئیسیة محددات أربع إلى مؤسسة أیة في التنافسیة القدرة بورتر أرجع وقد

 عن فضال وأهدافها المحلیة المؤسسة إستراتیجیة والمغذیة، المدعمة الصناعات وخصائصه، المحلي

 األربع بالمحددات بالمقارنة ثانویة أهمیة احتال حیث مساعدین، محددین جانب إلى، )المحلیة المنافسة

 في به ما تساهم خالل من جمیعها حدداتالم هذه تأتي بحیث الحكومة، وسیاسات الصدفة :وهما األخرى

 .والتجدید للتطویر المناسبة البیئة خلق

 النظام عن التعبیر إلى دفعه بما التنافسیة، القدرة لمحددات والمتشابكة المتداخلة الطبیعة على بورتر وأكد

  4.2 رقم الشكل من یتضح ما على للمحددات الدینامیكي

  ات القدرة التنافسیة والعالقة الدینامیكیة بینهانظام متكامل لمحدد: 4.2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Michael E. Porter, (1990): The Compétitive Advantage Of Nations, The free press, Adivisio of 

Macmillan Publishing, New York, p127. 

    

 یةالتنافس القدرة محددات كأحد اإلنتاج عوامل. 1

 ةیالنسب الندرة تعود فقد فقط، اإلنتاج عوامل على للمؤسسة التنافسیة القدرة خلق في االعتماد یمكن ال

 والتي التنافسیة القدرة محددات أحد تشكل أنها بل واالبتكار، إلى الخلق المؤسسة وتدفع اإلنتاج لعوامل

 القدرةفتحقیق . الضرورة عند ارجالخ من االستیراد أو والتجدید الخلق خالل من علیها الحصول یمكن

 وبنیة طبیعة موارد من اإلنتاج عوامل كافة شملی بل فقط، المال ورأس العمل على ال یعتمد التنافسیة

 اسرتاتيجية وهيكل املنشأة واملنافسة احمللية

 الطلب وخصائصه

 احلكومة

 الصدفة

 عوامل االنتاج

 الصناعات املكملة
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 التنافسیة القدرة تتطلب كذلك والموقع، والمناخ المعرفة إلى باإلضافة والموارد البشریة المال ورأس أساسیة

 .1األخرى التنافسیة القدرة محددات مع وتفاعلها جاإلنتا عوامل استخدام في الكفاءة

 وجودة منخفضة بتكلفة العناصر هده وفرة مجرد على فقط یتوقفال  التنافسیة القدرة تحقیق أن حیث

 والتجدد بالمرونة تتصف اإلنتاج عوامل ومادامت .العوامل هذه استخدام كفاءة على یعتمد بل عالیة،

 استمراریة مدى على التنافسیة تتوقف القدرة على المحافظة فإن. لعلميوا التكنولوجي التقدم أثر بسبب

  .2اوتطویره اإلنتاج بعوامل االرتقاء

   المحلي الطلب. 2

 .العالمي الطلب مع توافقه ومدى هنمو  ومعدل الطلب، هیكل في ذلك ویتمثل

 دراسة ضرورة إلى ؤسسةللم التنافسیة القدرة محددات كأحد لب المحليالط عنصر أهمیة تدفع ما عادة إذ

 العلمیة، األدوات یعكس أن على وقدراته تشبعه وسرعة تقدمه ومدى ونوعیته المحلي الطلب خصائص

 على یدفع ما كثیرا العالمي السوق متطلبات مع ویتفق التشبع وسریع تطورا وتعقدا أكثر طلب فوجود

  3.التنافسیة جوهر هو الذي والتطویر التجدید

 والمغذیة ملةالمك الصناعات .3

 ترجع ال إذ. للمؤسسة التنافسیة القدرة محددات أحد والمغذیة المكملة الصناعات من مجموعة توافر یعتبر

 الصناعي الهیكل دفع في فقط دورها إلى الصناعیة العناقید والمغذیة وتكوین المكملة الصناعات أهمیة

 .الصناعیة للتنمیة التقلیدي الفكر في اءج كما وخلفیة أمامیة عالقات ما تنتجه من خالل من وتقدمه،

وجود  على كذلك یترتب السعر، تخفیض في یسهم بما كبیرة ومرونة بسرعة مدخالت من توفره لما وٕانما

                                                           
  .93، ص لدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصرالعولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، ا): 2003(عمر صقر، . 1
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والقدرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق باإلسقاط على الحالة الجزائریة، ورقة  ):2006(عبد اهللا بلوناس، . 2

-17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: الملتقى الدولي حولبحثیة مقدمة إلى 

  .131 ، ص2006أفریل  18
  .93سبق ذكره، ص  المصدرعمر صقر، . 3
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 واألفكار المعلومات لتبادل فرصة یتیح كما المواصالتو  االتصاالت خطوط قصر الصناعات تلك

 1.أفضل وٕاداریة إنتاجیة مهارات وخلق ولوجیاوالتكن التطویر درجة من یزید بما والتكنولوجیا

 المحلیة وسیادة المنافسة وأهدافها المؤسسة إستراتیجیة. 4

 األسهم مالكي وعالقة فیها واإلدارة التنظیم وطرق وٕاستراتیجیتها القائمة المؤسسة أهداف المحدد هذا یشمل

 صناعة في المحلي السوق في المنافسة تلعبه الذي الهام الدور المحدد هذا یتضمن كما ،ةالمؤسس بإدارة

 یرغ المنافسة عنصر عن البحث على المؤسسات المحلیة المنافسة إذ تدفع .للمؤسسة القدرة التنافسیة

 .المنتج وجودة الكفاءة مستوى ورفع والتطویر التجدید خالل من السعریة،

 ،جدیدة وتكنولوجیا وأسالیب فاهیمم تبني في جرأة أنهما أكثر في جدد نییمحل منافسین ظهور أهمیة وتبدو

 استخدام على اعتادت والتي بالفعل القائمة المؤسسات من والتطویر التجدید على قدرة أكثر أنهم أي

 .تغییرها الصعب من معینة أسالیب

 المؤسسة فنجاح التنافسیة القدرة لخلق المحلي البعد على تركیزه إلى یرجع المحلیة بالمنافسة بورتر واهتمام

 .2دولیا والنجاح الخارجیة األسواق إلى للولوج یؤهلها محلیا التنافس يف

 واألحداث الظروف في وتتمثل مساعدین كعاملین الحكومة وسیاسات الصدفة إلى بورتر وأخیرا أشار

 .ذاتها الحكومات وحتى المؤسسات سیطرة عن الخارجة

 العالمیة، الصرف وأسعار المال أسواق في والتغیرات المدخالت أسعار في المفاجئة وتتضمن التغیرات

 ومن. الطبیعیة والكوارث والحروب األجنبیة للحكومات السیاسیة القرارات عن فضال العالمي، الطلب زیادة

 وتختلف الجدیدة، للظروف استجابة أخرى میزات محلها لتحل موجودة میزات تلغي أن التغیرات هذه شأن

 على یتوقف ما وهو .أخرى إلى مؤسسة ومن ألخرى دولة من الصدفة لعوامل االستجابة وسرعة مدى

 .بها الرئیسیة التنافسیة القدرة محددات وتقدم وفرة ومدى دولة كل خصائص

                                                           
  .94، ص المصدر نفسه. 1
  .94، ص المصدر نفسه. 2
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 محدودا دورها یظل أنه إال التنافسیة القدرة لخلق مواتیة غیر أو مواتیة ظروفا الصدفة عوامل تقدم وقد

 التي التنافسیة القدرة بناء في ودورها الحكومة سیاسات على طبقین ما وهذا للقدرة التنافسیة كمحدد وجزئیا

 : التالي النحو الدور على هذا طبیعة لتحلیل بورتر منها انطلق أساسیة أفكار خمسة حصر یمكن

 . الدولة تنافسیة وبالتالي اإلنتاجیة زیادة على ألثرها وفقا الحكومي التدخل صور تقییم أهمیة - 1

 ومن التنافسیة، المزایا تخلق ال فالحكومات الدول، ولیس الصناعات في تنافست التي هي المؤسسات - 2

 .ومساعدا ثانویا الحكومة دور یكون أن یجب  ثم

 الحكومیة فالسیاسات ثم ومن طویلة، زمنیة فترة عبر تراكمها یتم للدولة المتقدمة التنافسیة القدرة - 3

 من بد ال ولذا المدى، طویلة مزایا تحقق ال أنها الإ. محددة صناعات على أثرها تترك قد األجل قصیرة

  .التنافسیة المزایا محددة لتحقیق إستراتیجیة إطار في األجل طویلة سیاسات إلى االستناد

 مختلفة نماذج صناعة یتطلب ما وهذا للتشابه، ولیس بینها فیما االختالف نتیجة المزایا تجني الدول - 4

 .الخاصة وظروفها دولة كل اجاتاحتی مع تتفق لدعم التنافسیة،

 جاءت .النمو االقتصادي مراحل بدورها تعكس للتنافسیة، مراحل أربعة لتمیز التنافسیة جاءت أدبیات - 5

 الحكومي التدخل وأنماط التنافسیة مزایاها ومصادر ممارستها في فیما بینها مختلفة المراحل هذه

 .1المالئمة

 هو بحث بورتر منهج وفق التنافسیة القدرة محددات عن البحث أن القول یمكن سبق ما تأسیسا على     

 االنتقال منها یتطلب للدولة التنافسیة القدرة تحقیق ثم ومن المستمر، والنمو اإلنتاجیة زیادة مصادر عن

 التطویر في جوهرها یتمثل يالت الصناعات وهي، األعلى اإلنتاجیة ذات الصناعات نحو التدریجي

  .واالبتكار

  

 

                                                           
  .163، ص المصدر سبق ذكرهعبد الرحمان بن عنتر، نحو تحسین اإلنتاجیة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتجات الصناعیة، . 1
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  بورتراالنتقادات الموجهة لمحددات الدراسات األخرى المحددة للقدرة التنافسیة وأهم  .4.2.2

المتضمن تحدید القدرة التنافسیة من االنتقادات، والتي یمكن تلخیص أهمها في  Porterلم یخلو منهج 

  :1النقاط التالیة

  : العمومیة والشمول -

هذا المنهج، إذ احتوى كما هائال من المتغیرات والمحددات تعد هذه السمة من أبرز العیوب األساسیة ل

التي جاءت متداخلة مع بعضها البعض، واختلطت به الحقائق مع االستنتاجات، األمر الذي ترتب علیه 

  .فقدان القدرة على التحلیل السلیم والدقیق للعالقات بین المحددات التي قدمها والقدرة التنافسیة

  : بین التنافسیة على المستوى الجزئي والتنافسیة على المستوى الكلي االفتقار إلى الربط -

والقدرة التنافسیة على مستوى الجزئي ) الدولة(إلى القدرة التنافسیة على المستوى الكلي  Porterلقد تطرق 

، ووضع الطرق والسبل التي من شأنها تحقیق القدرة التنافسیة على المستویین، لكنه وفي )المؤسسة(

وقت نفسه لم یوضح في منهجه هذا طریقة أو كیفیة االنتقال من تحقیق القدرة التنافسیة على مستوى ال

  .المؤسسة إلى القدرة التنافسیة على مستوى الدولة

  :عدم مراعاة وضعیة الدول النامیة - 

ولة معینة في دأن القدرة التنافسیة على مستوى المؤسسة عبارة عن قدرة هذه األخیرة  Porterلقد اعتبر 

، بهدف كسب أكبر حصة ممكنة على االبتكار والتطور، وصوال إلى أعلى مستوى من التقنیة واإلنتاجیة

  .من السوق من خالل التمیز والتفرد عن المنافسین

وفي تعریفه للقدرة التنافسیة وصیاغة أبرز محدداتها لم یأخذ في الحسبان االختالف بین  Porterإال أن 

ق بدرجة النمو والتطور ومدى انتشار التكنولوجیا، فالتطویر واالبتكار قد یصلحان فقط الدول فیما یتعل

                                                           
، مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والمالیة، 19رجعي، أوراق اقتصادیة، العدد مفهوم القدرة التنافسیة ومحدداتها مسح م): 2002(منى الجرف، . 1

   ).33-30(ص ص مصر، ، العلوم السیاسیة، جامعة القاهرةكلیة االقتصاد و 
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لتفسیر القدرة التنافسیة على مستوى الدول المتقدمة، وال یصلحان لتفسیر القدرة التنافسیة على مستوى 

  .  الدول النامیة

قدمت بدورها  جاءت بعض الدراسات التي) Porter( على ضوء االنتقادات الموجهة لمنهج

  :التنــافسیة نذكر منها  محددات القدرة

  )1999سنة ( Lall راسةد. 1

  :حیث قدم فیها محددات القدرة التنافسیة في شكلها الثالثي كما یوضحه الشكل التالي

  مثلث القدرة التنافسیة: 5.2 شكل رقم

 
 

  

 

             
  السیاسات االقتصادیة                          ارات                                              المھ                               

 
  النظام التجاري                التكنولوجیا                                                                                       

   
النظام الصناعي                                                                                   عناقید الموردین              

 

 

 

                           

  بالتعلیم و التدری                                    الدعم الفني                                التمویل           

 

 

 

 

Source: Lall, S., (1999): " Promoting industrial Competitiveness in developing Countries: lesson from Asia ", 

Commonwealth secretariat, Economic Paper, No 39. 

  

محددات بناء المقدرة التكنولوجیة لتعكس مباشرة محددات القدرة التنافسیة والتي تتحدد في  Lallقدم لقد 

ن خالل تعامل المؤسسة مع ثالثة أسواق وهي سوق العوامل، سوق الحوافز، وسوق المؤسسات رأیه م

  :1كاآلتي

                                                           
  .132سبق ذكره، ص  المصدرعبد اهللا بلوناس، . 1

 مهارات المؤسسة

تنافسية 

  المؤسسة

  أسواق المؤسسة
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یتضمن سوق العوامل، العوامل األكثر تقدما وتشمل التكنولوجیا والمهارات الفنیة، المعلومات، فضال عن 

  .توافر البنیة األساسیة

الكلیة والنظام التجاري والصناعي الذي تنتهجه أما سوق الحوافز فتشمل كل من السیاسات االقتصادیة و 

الدولة بما یترك أثره على القدرة التنافسیة للمؤسسة، عالوة عن الطلب المحلي الذي جاء لیشمل حجم 

الطلب ومعدل نموه والذي ال یتوقف فقط على حجم الدخل وٕانما أیضا على نمط توزیعه ناهیك عن مدى 

  .تقدم الطلب وتعقیده

ؤسسات فجاء لیشمل كافة المؤسسات التي تتعامل معها المؤسسة، وتشمل مؤسسات التعلیم أما سوق الم

والتدریب والتطویر والبحث العلمي واالئتمان طویل المدى، وهي المؤسسات التي أكدت األدبیات المختلفة 

  .سیةأنها على قدر كبیر من األهمیة لدعم القدرات التكنولوجیة للمؤسسات ومن ثم قدرتها التناف

  2002سنة  )IMD( تقریر المعهد الدولي للتنمیة اإلداریة. 2

جاء هذا التقریر لیعكس المحددات األساسیة للتنافسیة بتلك العوامل التي تضمن توفیر بیئة محلیة مالئمة 

والمؤسسات بما یضمن تحقیق القدرة التنافسیة لخلق الثروة وزیادة القیمة المضافة التي یقوم بها األفراد 

  .لدولةل

ن تم عرضها وفقا إ و   Lall و Porterوجاءت محددات القدرة التنافسیة في هذا التقریر لتتشابه مع نموذجي 

  :1لتقسیم مختلف اشتمل على أربعة محددات رئیسیة هي

كفاءة األداء االقتصادي وتتمحور حول أهمیة توافر المنافسة المحلیة والعالمیة كأحد : المحدد األول

  .ساسیة لتحقیق التنافسیةالمقومات األ

كفاءة الحكومة وهذا ما یتطلب الحد من تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، فضال عن : المحدد الثاني

  .تحقیق االستقرار في السیاسات االقتصادیة الكلیة، وضمان مرونة التكیف واالستجابة للمتغیرات العالمیة

                                                           
1. IMD, world Competitiveness, (2002): year book, Lausanne: International Institute for Management 
Développement.   
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م على توفیر قطاع مالي متطور ومتكامل مع العالم، كفاءة بیئة األعمال والتي تقو : المحدد الثالث

  .باإلضافة إلى توفیر العمالة ذات اإلنتاجیة المرتفعة

توفر البنیة األساسیة وتشمل البنیة المتطورة متضمنة التكنولوجیا والمعلومات واالستثمار في : المحدد الرابع

  .تعامل مع البنیة األساسیة المتقدمةالبحث والتطویر، والعناصر البشریة الماهرة والقادرة على ال

وتتسع محددات القدرة التنافسیة وفقا لهذا التقریر لتتضمن سلوك العمالة أو القیم التي تحكمها ویتفق في 

، فوفقا لهذا التقریر یمثل نظام القیم أحد المحددات األساسیة لخلق القدرة )Porter(ذلك مع ما أشار إلیه 

افس في المنتجات فقط وٕانما أیضا في أنظمة القیم والتعلیم، ویقسم التقریر نظام التنافسیة، فالدول ال تتن

القیم الذي یمثل انعكاسا للظروف الثقافیة والتاریخیة بكل دولة، إلى أربعة مراحل، وفقا لمدى سیادة القیم 

حدد التقریر أي من ولم ی. الجماعیة، هي مراحل العمل الجاد والثروة والمساهمة االجتماعیة والقیم الفردیة

هذه القیم أكثر دعما للقدرة التنافسیة للدولة، إال أنه أكد على أهمیة االحتفاظ بتلك القیم التي تتفق مع 

رغبات األفراد، وأكد في ذات الوقت على الدور الذي قامت به قیم العمل الجاد في دعم القدرة التنافسیة 

فسیة كما درة التنافسیة في شكل أطلق علیه مكعب التناویعبر التقریر عن محددات الق. لدول شرق آسیا

  :هو موضح بالشكل التالي
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  مكعب التنافسیة :6.2 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

، أطروحة دكتوراه ختصص حالة واقع القطاع الصناعي العمومي يف اجلزائر: كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية  اإلنتاجيةحتسني ): 2010(هية، خياري ز  :المصدر    

  .132، ص اجلزائر، جامعة باجي خمتار عنابة، ةعلوم مالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم املالي

  )2000(سنة دراسة األمم المتحدة  .3

سیة لمختلفة للقدرة التنافسیة للدولة، حیث تطرقت هذه الدراسة إلى تنافحددت هذه الدراسة المحددات ا

الدولة من خالل تنافسیة المؤسسات فیها، كون المؤسسات هي التي تستجیب وتتفاعل مع التغیرات 

والتطورات التي تشهدها أسواق عناصر اإلنتاج أو أسواق السلع، باإلضافة إلى أنها تعتبر وسیلة الدولة 

درة التنافسیة ألي مؤسسة في الحصول على أحدث أنواع التكنولوجیا وتطبیقها، ویمكن اإلشارة إلى أن الق

في الدولة تتأثر بعدة محددات والتي تتلخص في المستوى المهاري للمؤسسة، ونظام الحوافز، وأسواق 

  . 1عناصر اإلنتاج، والمؤسسات

  

                                                           
حالة واقع القطاع الصناعي العمومي في الجزائر، أطروحة دكتوراه : كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة اإلنتاجیةتحسین ): 2010(خیاري زهیة، . 1

  .133 ، صالجزائرباجي مختار عنابة، ، جامعة ةتخصص علوم مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم المالی

  الهجوم                                                                                                                                     األصول         

  

  

  الجذب                     العمليات                                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القرب       القيمة االجتماعية                                                                                                                    

  

  

 البعد                                                                                  القيمة الفردية                                                        

  لق القيمة المضافةخ

  القدرة التنافسية للمؤسسة

  األداء االقتصادي                             كفاءة رجال األعمال                

  االستمرارية

  كفاءة الحكومة                                 البيئة االساسية                    

  

 القدرة التنافسية للدولة
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  )2003سنة ( تقریر التنافسیة العربیة. 4

ة الكامنة التي تشمل القدرات میز هذا التقریر بین التنافسیة الجاریة التي تركز على األداء الجاري والتنافسی

بعیدة األثر على التنافسیة، وعندما یتم التمییز بین هذین النوعین من التنافسیة فإن الغرض هو الوصول 

إلى تحدید محددات تقییم الوضع الراهن أو ما یسمى بالمحددات اآلنیة قصیرة المدى وكذا تحدید استدامة 

  : 1طویلة المدى وتشمل كل منها ما یلي القدرة التنافسیة وهي المحددات الكامنة

 :محددات التنافسیة الجاریة وتشمل 

 اإلنتاجیة والتكلفة. 

 األسواق والتخصص. 

 بیئة األعمال. 

 األداء االقتصادي الكلي. 

 :محددات التنافسیة الكامنة وتشمل 

 الطاقة االبتكاریة. 

 رأس المال البشري. 

 البنیة التحتیة التكنولوجیة. 

ارتفاع التنافسیة الجاریة مهما كانت المؤشرات المستعملة في قیاسها ال یضمن الحفاظ ومن المعروف أن 

علیها ما لم تتوافر عناصر دینامیكیة تشكل أسس استدامة القدرة التنافسیة في عالم متغیر بل سریع 

  .التغیر

حصرا یكاد یكون قد قدم  )Porter(نخلص من هذا العرض لمحددات القدرة التنافسیة إلى أن نموذج هكذا و 

وبناء علیه لم . م تدعم المقدرة التنافسیة للدولةشامال لكافة العوامل التي یمكن أن تؤثر على النمو ومن ث

عادة ترتیب المحددات التنافسیة ما قامت به من إ ىلم یتعدلتقاریر والدراسات األخرى بجدید، و تأت ا

                                                           
  .22، ص المعهد العربي للتخطیط، الكویت): 2003(تقریر التنافسیة العربیة، . 1
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ت ، والتي استندا عن تلك المحددات التي ذكرهایعهإال أنها ال تخرج جم ،وصیاغتها في أشكال متفاوتة

  .علیها أغلب الدراسات التطبیقیة

  عوامل القدرة التنافسیة وأبرز متطلباتها. 3.2

 یمكن فإنه متفاوتة، وبمعاییر واسع، نطاق على یستخدم التنافسیة القدرة مفهوم أن من بالرغم

 موروثة وغیرها، وبیئیة وثقافیة صادیة واجتماعیةاقت عدیدة محصلة لعوامل التنافسیة هي القدرة بأن القول

 ومؤسساتها، الدولة في استراتیجي تحالف بینهما یمازج وتأثیراتها أنماطها في ومتباینة متداخلة، ومكتسبة

   .وسلعیة ومنشئة قطریة محددة تنافسیة میزات بلورة إلى یسعى وهذا التحالف ومؤسساته، األهلي والقطاع

 الجودة،" المجاالت مختلف في المنافسین على التمیز على المؤسسة قدرة في تتجسد التنافسیة فالقدرة

 أعلى معدالت تحقیق وبالتالي ومتطورة جدیدة أسالیب وٕاتباع المرونة على والقدرة..."  االبتكار السعر،

 وسرعة العمالء على التأثیر على القدرة تتجسد في للمؤسسة التنافسیة القدرة أن كما اإلنتاجیة، من

  .الموردین مع تحالفیة عالقات وٕاقامة والئهم وتحقیق لرغباتهم االستجابة

 توفرها یجب التي والمتطلبات العناصر من مجموعة التنافسیة للمؤسسات القدرات هذه بناء یتطلب إذ

) ارواالبتك البشریة بالموارد اهتمامها مدى المؤسسة، وثقافة مرونة( المؤسسة مستوى على متطلبات سواء

 فإن وبالتالي أنشطتها، مختلف المؤسسة مستواها على تمارس التي األعمال بیئة مستوى على متطلبات أو

ضمان  یعني وهو ما التنافسیة قدراتها وتحسین تحقیق یساعد المؤسسة على العناصر هذه مختلف توفر

  .الحدة شدیدة تنافسیة بیئة في المؤسسة واستمراریة دیمومة

 للمؤسسة قدرة التنافسیةال عوامل. 1.3.2

 إذا باستمرار تنافسیتها تحافظ على أن من المؤسسة تمكن التي العوامل من مجموعة تحدید تم لقد

  :في العوامل هذه أهم وتتمثل .ابه االهتمام أو تحقیقها إلى سعت

 .السوق في المؤسسة موقع -

 .السوقیة الحصة نمو معدل -
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 . التكالیف -

  .ستثمرةالم األموال مردودیة -

 .مرونة المؤسسة وسرعة التكیف -

  .المعرفة -

  .للزبون المقدمة الخدمة جودة -

 .األفراد وكفاءات تحفیزات -

 .واإلبداع البحث قدرات -

 . اإلنتاجیة -

 .المعلومات تكنولوجیا استخدام -

 .الهندسة إعادة على القدرة -

 .الشاملة الجودة نظام إتباع -

 وقالس في المؤسسة موقع -1

 عناصره مع االیجابي التفاعل وضرورة فیه، تعمل الذي بأهمیة السوق رئیسي اقتناع على المؤسسة إن

 على الحفاظ لمحاولة جاهدة تسعى فهي لذا ،1المنافسین على السبق به وتأكید المتاحة الفرص واستثمار

تمییز  خالل من لكوذ .وتحسینه الموقع هذا تطویر محاولة وكذا السوق، في اكتسبته الذي موقعها

 یعطیها مما فریدة تقدیم خدمات أو اختراع براءات على والحصول المؤسسات المنافسة عن منتجاتها

 .األداء في والجودة النوعیة إغفال وعدم بجانب التكالیف االهتمام مع السوق في جاذبیة

 السوقیة نمو الحصة معدل -2

 إلى تلجأ یجعلها وهو ما وشدیدة كبیرة نافسیةت لضغوط معرضة نفسها المؤسسات بعض تجد عادة ما

 من ممكن قدر أكبر تلبیة خالل من وذلك السوقیة حصتها زیادة على والعمل نشاطاتها، وتوسیع تحسین

                                                           
  ).290 ،289(، ص ص مصرإدارة التمیز، دار غریب للنشر، القاهرة، ): 2001(علي السلمي، . 1
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 ضمان بذلك لیتم التكالیف، وأقل الطرق بأفضل احتیاجاتهم مختلف وتلبیة وٕارضائهم العمالء رغبات

 .1والئهم للمؤسسة

 لتكالیفا -3

 قدرات تمتلك فالمؤسسات ودائم، جاد لعمل تبعا ولكن آلیة، بصفة التكالیف تخفیض یتم أن كنیم ال

 تعمد الرائدة فالمؤسسة المتراكم اإلنتاج حجم نفس تملك كانت إن وحتى التكالیف، تخفیض على متغیرة

 وتقارنها لزمنا عبر تطورها تدرس بحیث للقیمة، األنشطة المنتجة تكالیف بمراقبة تسمح برامج وضع إلى

 .2بشأنها القرارات وتتخذ المنافسین، قبل من المقدمة بتلك

 اإلنتاجیة العملیة تكون أن وٕانما دائما، منخفضة بتكالیف الخدمات أو المنتجات إنتاج تعني ال فالتكالیف

 عائدا وبالتالي جني السوق في جذابة والخدمات السلع تلك من یجعل مما بالنوعیة عالقة ذات بكلفة

 تحقیق أو أقل، متغیرة تحقیق كلفة الممكن من إذ .المیزة الكلفویة من أنواع ثالثة تحقیق مكنیو  مقبوال،

 هذه من واحد وكل واإلداریة، التشغیلیة النفقات من مستوى أقل أو تحقیق التسویق، نفقات من مستوى أقل

 3.التكالیف في مالتحك من انطالقا وذلك تنافسیة میزة بناء من المؤسسة یمكن األنواع

 المستثمرة األموال مردودیة -4

 المال رأس حجم إلى المحقق الربح نسبة عن عبارة هو المستثمر المال رأس على العائد معدل إن

 المؤسسات بعض تستخدمه الذي المعدل هذا أشكال وأحد الربح، هذا لتولید استخدامه تم الذي المستثمر،

 نقدیة وحدة لكل الربح نسبة بتحدید المؤسسة تقوم لهذا ووفقا .الصافیة المبیعات على المستهدف العائد هو

                                                           
1. Jean Marie Chevalier, (1997): Stratégie d’entreprise et économique industrielle Encyclopédie de gestion, vol 3, 

Economica, Paris, France, p p(3061،3062).    
ع كنموذج عن المؤسسات الصناعیة خارج قطا"واقع بناء القدرات التنافسیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ):2010( تیقاوي العربي،. 2

ى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول الملتقلى ، ورقة بحثیة مقدمة إ"المحروقات

  .2010نوفمبر  9- 8، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، العربیة
3  . Best RJ, Maret-Based Managemen, (1997): Strategies for Growing Customer Value and Profitability, 

Prenticehall, Inc , U.S.A, p 14. 
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 استبدال تكلفة من أقل مالها ورأس لدیونها السوقیة القیمة تكون عندما تنافسیة المؤسسة تعد وال للمبیعات

 .1عنها التنازل تكلفة تغطیة مراعاة دون أسرفت التي الستثماراتها الجید االستغالل عدم بسبب أصولها

 التكیف وسرعة المؤسسة مرونة -5

 أن علیها یجب ،يتنافس سوق في قدرتها التنافسیة، واالستمرار على المحافظة المؤسسة تستطیع حتى

 ورغبات توقعات في للتغیرات واالستجابةب على التجاو  بأنها المقدرة تعرف والتي ،ةالمرون من بنوع تتمتع

 مختلف مع التكیف على والعمل التوقعات وتلك یتناسب بما تاجياإلن النظام تغییر على والقدرة الزبائن

  2.المتغیرات

إذ تركز على االستجابة للتغیرات في توقعات ورغبات الزبائن والقدرة على تغییر النظام االنتاجي بما 

  3.یتناسب وتلك التوقعات

 المعرفة -6

  ؤسسةالم لصالح توظیفه یمكن الذي الفكري المال رأس عن المعرفة تعبر

 تجعلها واسعة بمعرفة تتمتع التي المؤسسة، في المتوفرة المهارات مجموعة"  أنه على Ulrich یعرفه إذ 

 تتیحها التي العمالء والفرص لمتطلبات االستجابة خالل من عالمیة المؤسسة جعل على قادرة

  ."4التكنولوجیا

والمعلومات  الفكریة المعرفة عن ارةعب هو الفكري المال رأس أن أكد إذ Stewart " ألیه ذهب وهو ما

 ." الثروة لتنشئ االستعمال في وضعها یمكن التي والخبرة الفكریة والملكیة 

  :5التالیة الشروط تحقق أن ینبغي المعرفیة الموجودات بأن یوضح كما

                                                           
  .340، ص ة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصرالتسویق، الدار الجامعی): 1999(إسماعیل السید، . 1
  .31، ص لجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصرإستراتجیة اإلنتاج والعملیات، دار ا): 2002(نبیل محمد مرسي، . 2
دراسة میدانیة في الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة، : روالمیزة التنافسیة العالقة واألث رأس المال الفكري): 2008(حسوني،  أثیر عبد األمیر .3

  .105، ص 2008، جامعة القادسیة، العراق، )1العدد ( 10، المجلد داریة واالقتصادیةمجلة القادسیة للعلوم اإل
4. Ulrich.D,( February 1998): a new mandate for humain resources, Havard business review, p 02.  
5. STEWART.T.A, (1994): Intellectual capital, THE New Wealth of Organization Double Day- currency-, new 
York, p 65.  
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 . المنافسة المؤسسات لدى توجد ال أي متمیزة أنها - 

  .علیها للحصول تفید ثمناالمس یدفع قیمة، لها أي إستراتجیة أنها - 

 للزبون المقدمة الخدمة  جودة - 7

 بجودة المعرفة ولكن اإلنتاجي القطاع من كبیر بشكل أتت قد الخدمة جودة لتعریف المبذولة الجهود إن

 بالخصائص الملموسة السلع عن الخدمات به تمتاز وذلك لما الخدمات، جودة لفهم كافیة غیر السلع

 .السلع عن تلفةمخ تجعلها والممیزات

  1 " المتطلبات مع التطابق "هو األساس الجودة فمفهوم ،اختلف مفهوم الجودة كما تطرقنا له سابقا وقد

 .2" مرة كل سلیما العمل أداء" أنها على تعتبر أن الجودةما ك

السمات والخصائص للسلعة أو "على أنها ) ASQC(كما قد عرفت الجمعیة األمریكیة لرقابة الجودة 

في حین عرفتها المنظمة الدولیة . 3"خدمة التي تعتمد في قدرتها على إشباع حاجات محددةال

مجموعة الصفات والخصائص التي تتمتع بها سلعة أو خدمة ما تؤدي إلى إمكانیة "بأنها ) ISO(للمعاییر

  4".تحقیق رغبات معلنة أو مفترضة ضمنیا

 :والتي تعرف على أنها الخدمة مفهوم إلى تطرقال من البد الخدمة جودة حول أكثر الغموض وإلزالة

 المستهلك بین ما تفاعل هناك یكون أن الضروري من لیس ولكن ملموسة غیر تقریبا وأنشطة نشاط "

 .5"للمستهلك تقدم حلول تمثل ولكنها الخدمة عملیة نظام في أو الخدمة مجال في والعاملین

                                                           
  .296، ص لنشر، سوریاضا لدار الر الطبعة األولى، مبادئ تسویق الخدمات، ): 2003(دعبول محمد زاهر، أیوب محمد،  .1
  .25، ص مصراتجاهات جدیدة في التسویق، ترجمة نیفین غراب، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، القاهرة، ): 2000(ویلسون أوبر، . 2
  .14، ص األردنالجودة في المنظمات الخدمیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ): 2002(مأمون الدرادكه، طارق الشبلي، . 3
دراسة تطبیقیة على المنظمات الیمنیة، أطروحة : التكامل بین إدارة المعرفة والجهود الشاملة وأثره على األداء): 2006(باسردة توفیق سریع، . 4

  .82، ص سوریادكتوراه مقدمة إلى جامعة دمشق، كلیة االقتصاد واإلدارة، قسم إدارة األعمال، 
  .23، ص ردندار المسیرة للنشر، عمان، األالطبعة األولى، تسویق الخدمات، ): 2010(یوسف، محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان . 5
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 وتكون آخر لطرف ما طرف یقدمها منفعة أو انجاز وأ نشاط أي " أنها على عرفها فقد "kotler" أما

 ملموس مادي بمنتج مرتبطا یكون قد تقدیمها أو هاجإنتا نأو  ملكیة، أیة عنها ینتج وال ملموسة غیر أساسا

   . 1"كذلك یكون ال أو

مع  مع فرد من أفراد المؤسسة أو أنها تجربة زمنیة یعیشها العمیل أثناء تفاعله "یقصد بالخدمة على إذ 

نشاط أو منفعة غیر ملموسة ال ینتج عن الحصول علیها " فالخدمة تعرف على أنها . "دعم مادي وتقني

  2".تملك أي شيء وقد یرتبط إنتاجها بسلعة ملموسة 

منتجات غیر ملموسة یتم تبادلها مباشرة من المنتج " وقد عرفت جمعیة التسویق األمریكیة الخدمات بأنها

  3".نقلها أو خزنها، وهي تقریبا تفنى بسرعة  إلى المستعمل وال یتم

وبناءا على ما ذكر آنفا یمكن النظر إلى أن الخدمات باألصل هي نشاطات أو فعالیات غیر ملموسة    

سریعة الزوال وهي تمثل نشاطا أو أداء یحدث من خالل عملیة تفاعل هادفة إلى تلبیة توقعات العمالء 

  .ستهالك الفعلي لیس بالضرورة أن ینتج عنها نقل الملكیةوٕارضائهم إال أنها عند عملیة اال

 تقدم أن علیها یجب المنافسین على التفوق إلى تهدفو  ترید التي المؤسسة أن لنا یتضح سبق مما

  .التنافسیة القدرة تحقیق من یمكنها ما وهو العمالء في نظر كبیرة قیمة ولها الجودة وعالیة متمیزة خدمات

 األفراد اتوكفاء تحفیزات -8

 تنافسیة قدرة مستوى لتحقیق لوحدها كافیة غیر تبقى أنها إال المؤسسة، توفرها قد الموارد التي كانت مهما

 إلى موارد من المؤسسة تملكه ما لتحویل الحقیقیة اآللیة یمثل أنه إذ البشري، المورد توافر دون كبیرة

 :4التالیة المعادلة في كفاءاتلل بالنسبة المؤسسة بها تقوم التي جباتاالو  اختصار ویمكن تنافسیة قدرات

                                                           
  .18، ص لنشر والتوزیع والطباعة، األردندار وائل لالطبعة الثالثة، تسویق الخدمات، ): 2005(هاني حامد الضمور، . 1
إلسكندریة، ، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، ا)جیات النظریة والتطبیقاالستراتی -المفاهیم(التسویق ): 2002(أبو علفة عصام الدین أمین، . 2

  .475، ص مصر
  .227، ص الطبعة األولى، دار حامد للنشر، عمان، األردنالتسویق مفاهیم معاصرة، ): 2003(سویدان حداد شفیق، . 3
لتقنیات وتحدیات العالم االقتصادي الجدید، ورقة بحثیة مقدمة إلى تأهیل الموارد البشریة في ظل ا): 2005(عمر عزاوي، مصطفى عبد اللطیف، . 4

- 9 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة،الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة

  .252، ص 2005مارس  10
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 )والحوافز والمكافآت األجور والرواتب( المقابل) + األداء تقییم( المتابعة) + ةالبشری الموارد أعداد( األعداد

 التدریب( التنمیة + )هوالتوجی اإلشراف( الضبط + )واالقتصادیة والنفسیة الصحیة الرعایة( المحافظة  +

  .واألهداف الواقع إلى بالنظر البشریة الموارد تنمیة = )فاءةالك ورفع

  واإلبداع البحث تقدرا -9

 الشيء الجدید اوهذ االقتصادي، النشاط في جدید أو مختلف شيء إدخال " بأنه اإلبداع تعریف یمكن 

 الاتص كیفیات أو جدیدة خدمات أو طرق صنع جدیدة أو حدیثة تجهیزات أو جدیدة منتجات في یتمثل

 غیر جدیدا شیئا ذاته، بحد قائم شيء في إدخال  "هو فاإلبداع وباختصار 1"ةجدید تنظیم أو أشكال جدیدة

 2."معروف

 یعتبر أنه كما والتجاري، التنظیمي الصناعي، المجال في تطبیقه یتم ما كل هو عامة بصفة اإلبداع إذن

 استراتیجي، متغیر أنه على إلیه ینظر حأصب ومنه التنافسیة القدرة على للحصول وأساسیا هاما مصدرا

 :3خالل من المؤسسة في فاعال اإلبداع ویكون والتفوق، النجاح طریق لشق المؤسسة أمام اآلفاق یفتح

 . ممتدة زمنیة لفترة متتابعة جدیدة منتجات خالل من مستمر تیار خلق على المؤسسة درةق -

 .مؤسسةال المستهدفة من لألسواق المنتجات هذه اذبیةج -

 إلنتاجیةا -10

 العمل التعریف هذا ویفترض معین، إنتاجي نظام كفاءة لقیاس أداة أنها على اإلنتاجیة اعتبار یمكن

 .4المصالح أداء تحسین مثل التقنیة، المشاكل بتسویة قامت إذا كبیرة فائدة المؤسسة وتحقق الفوري،

                                                           
1. Paul Champsaur,(2002): " L’innovation dans les entreprises", institut national de la statistique et des études 

économiques, statistique publique N 67, France, p 05. 
2. Andre-Jean Rigny, (1973): " Structure et Capacité D innovation", édition Homme et Technique, France, p 29.  

  .18ص مصر، ، لوجیا، دار غریب للنشر، القاهرةإدارة وتخطیط التكنو ): 1999(لویز سیفین، لطفي . 3
، ص ص أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ،-حالة مؤسسة االسمنت في الجزائر –نحو تسییر استراتیجي فعال للكفاءة ): 1999(الداوي الشیخ، . 4

)5،6.(  
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المدخالت  بین بالنسبة عنها ویعبر مواردها، استخدام في المؤسسة كفاءة مدى لقیاس معیارا تعتبر كما

 .معینة فترات خالل ككل المؤسسة تطور اتجاهات لمعرفة الداخلیة المقارنة في تستخدم حیث ،مخرجاتالو 

  .1التنافسیة وقدراتها أدائها لتحدید أخرى مؤسسات مع لها الخارجیة المقارنة وفي

 المعلومات ستخدام تكنولوجیاا -11

 وفعالیة كفاءة تحسین في تساهم حیث المؤسسات لقوة مهما مصدرا المعلومات لوجیاتكنو  أصبحت لقد

   :2نجد هذه المساهمات ومن. ءاألدا

 .النظم جدیدة لتصمیم طرق تقدیم -

 .االلكترونیة االتصاالت وسائل خالل من والموردین العمالء بین وجدیدة قویة عالقات إنشاء -

 .والمعلومات للبیانات االلكتروني التبادل خالل من والخدمیة السلعیة اتالصناع في األداء كفاءة زیادة -

 .المعرفة على من الحصول العاملین مكینت -

 .والدولیة المحلیة المنافسة فرص تاحةإ -

 ونقل تشغیل في المستخدمة التكنولوجیا أنواع إلى جمیع تشیرت المعلوما تكنولوجیا أن إلى اإلشارة مع

 جزءا المعلومات تكنولوجیا إدارة یجعل المدیر أن وعلى .الكتروني شكل في المعلومات ومعالجة وتخزین

 القدرة تحسین على تعمل التي الجیدة النظم لتقییم الكافیة الموارد یخصص وأن ،وظائفه من أساسیا

 .للمؤسسة التنافسیة

  الهندسة إعادة على القدرة -12

 تحسینات إلى للوصول وهذا. 3التطویر بهدف جذري وتغییر للتفكیر جدیدة طریقة الهندسة إعادة تعتبر

  .1التنویعو  التجدید والسرعة، والخدمة الجودة التكلفة، مثل الحاسمة األداء معاییر في فائقة جوهریة

                                                           
الملتقى الوطني حول المؤسسة االقتصادیة ات في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسة، ورقة بحثیة مقدمة إلى دور أنظمة المعلوم): 2003(رابح زبیري، . 1

  . 38، ص 2003أفریل  22/23الجزائر، ، جامعة ورقلة، الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي الجدید
  . 251، ص یة، الدار الجامعیة، مصرالتنافسنظام المعلومات مدخل لتحقیق المیزة ): 2002(معالي فهمي حیدر، . 2
  . 305، ص مصراإلدارة وآفاق المستقبل، مركز واید سیرفس لالستثمارات والتطویر اإلداري، القاهرة، ): 1998(سعید یس عامر، . 3
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 التركیز مع عمالئها وتطلعات رغبات وتلبیة المتغیرات مواجهة على المؤسسات مساعدة على تعمل وهي

 إنجاحها في والقادة اإلدارة دور أخرى جهة ومن جهة، من هذا العملیة هذه في شريالب المورد أهمیة على

 .للمؤسسة التقلیدي التنظیم من والتخلص الروتین، بكسر

  الشاملة ةالجود نظام إتباع -13

 الجودة تحسین جلأ من المؤسسة إمكانیات والمحافظة على التطویر عملیة"ا أنه الشاملة ةبالجود یقصد

 مظهر أي في وتطبیقها الجودة عن البحث وكذلك المستفید وتجاوزها، بمتطلبات واإلیفاء ستمرم وبشكل

 عن المستفید رضا مدى بمعرفة وانتهاءا. المستفید احتیاجات على التعرف من بدءا العمل مظاهر من

 2"له المقدمة المنتجات أو الخدمات

 االقتصادیة، للمؤسسات مالئمة تنافسیة وٕاستراتیجیة تسییري نظام باعتبارها الشاملة، الجودة نظام یركز إذ

 : 3یلي ما طریق عن وذلك التنافسیة قدراتها وتحسین امتالك إلى األخیرة هذه وصول ضرورة على

 .والءه لضمان وذلك وتوقعاته حاجاته وتلبیة العمیل على التركیز - 1

 .والتحسین الجودة تدعم التي واإلجراءات األنظمة تطویر - 2

 وتنمیة اإلبداع وتشجیع والتطویر البحث نتائج إتباع طریق عن وذلك للتحسین مستمرة عملیة تطویر - 3

 . المعارف

 .الفشل كلف وخاصة بالجودة المرتبطة الكلف جمیع على التعرف - 4

 اإلنتاجیة، وزیادة التكالیف تخفیض یستطیع الشاملة الجودة نظام إتباع نهأ حیث: التفتیش بدل الوقایة - 5

 السلع المنتجة مع مطابقة في بما یساهم االنحرافات ومراقبة اإلنتاجیة العملیة في الوقایة اداعتم بسبب

 . المعیاریة المواصفات

                                                                                                                                                                                     
  .39، ص مصرندریة، إدارة الموارد البشریة، مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، الدار الجامعیة، اإلسك ):2004( مصطفى محمود أبو بكر،. 1
  .35، ص المعرفة للنشر والتوزیع، األردندار كنوز الطبعة األولى، دارة الجودة الشاملة، إ ):2006( زید منیر عبوي،. 2
  .  53، ص لیازوري للنشر والتوزیع، األردنإدارة الجودة الشاملة، دار ا): 2005(محمد عبد الوهاب الغراوي، . 3
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 المؤسسة یمكن یةالموارد البشر  أن أكدت الحدیثة فالدراسات البشریة والكفاءات الموارد على التركیز - 6

  .للمؤسسة ووالئه الجماعي العمل في ركتهمشا وضمان تطویر طریق عن التنافسیة، قدرتها تحسین من

  مراحل تحقیق القدرة التنافسیة وأهم متطلباتها. 2.3.2

. تمر عملیة تحقیق القدرة التنافسیة بمجموعة من المراحل التي یستوجب الوقوف عند كل واحدة منها

طاع المنتمیة إلیه تشمل تحلیل بنیة الق. فحسب بورتر تم تقسیم هذه المراحل الرئیسیة إلى ثالثة مراحل

التنافسیة المناسبة التي تتوافق وٕامكانیات المؤسسة، وفي  اإلستراتیجیةالمؤسسة لتلیها مرحلة اختیار 

إال أن تحقیق القدرة التنافسیة یستوجب مجموعة من . اإلستراتیجیةهذه  األخیر تأتي مرحلة تطبیق

والتي تساعد المؤسسة على تحقیق القدرة المتطلبات سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى القطاع، 

   .   التنافسیة التي تضمن لها النمو واالستمراریة

ثالث مراحل لتحقیق القدرة التنافسیة داخل " بورتر"لقد اقترح : مراحل تحقیق القدرة التنافسیة. أوال

  :1المؤسسة وذلك كما یلي

  مراحل تحلیل بنیة القطاع الذي تنتمي إلیه المؤسسة -1

التهدید الذي : فيوالتي تتمثل  خالل الضغط الذي تمارسه القوى التنافسیة الخمس، دد بنیة القطاع منتتح

التهدید الذي تشكله  قدرة المشترین التفاوضیة، قدرة المجهزین التفاوضیة، یشكله دخول مستثمرین جدد،

  .المنتجات البدیلة، والتنافس بین المستثمرین الحالیینو الخدمات 

دراسة هذه القوى الخمس یمكن تحدید جاذبیة السوق في ذلك القطاع وتحدید الوضعیة  خالل ومن

وبازدیاد ضغط هذه القوى فإنه یصبح من الصعوبة المحافظة على الوضعیة التنافسیة  .التنافسیة للمؤسسة

  .للمؤسسة وصعوبة تحقیق عائد على االستثمار بشكل مقبول

                                                           
دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، ص ص الطبعة األولى، ، -مدخل استراتیجي -نظم المعلومات اإلستراتیجیة: )2005(حسن علي الزعبي، . 1

)142،143.(  
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كافیة للقیام بهذا اللومات تیجة إغفال صعوبة الحصول على المعن" بورتر" ویالحظ أن البعض قد انتقد

ألنه من الضروري الحصول على قاعدة بیانات مفصلة لمساعدة المؤسسة في اتخاذ القرارات  التحلیل

  .الصائبة

  إقرار اإلستراتیجیة التنافسیة -2

ا همحددة من أجل تعزیز قدرتبأن على المؤسسة أن تقوم باختیار إستراتیجیة تنافسیة " بورتر"وهنا یوضح 

 وفي هذا الخصوص حدد وضعیتین تنافسیتین فقط تختار بینهما المؤسسة لرفع قدرتها التنافسیة .التنافسیة

أي  أو التمییز أي اكتساب میزة تنافسیة من خالل تحقیق أقل التكالیف اإلجمالیة، وهما قیادة التكلفة،

  .ذات قیمة في نظر العمیلالمنتج  أو ة في الخدمةمن خالل إبراز صف تنافسیةالاكتساب المیزة 

إستراتیجیة بین اإلستراتیجیتین سوف تكون عالقة في الوسط إال أن هذا األمر قد  أي وأوضح بورتر أن

بالرغم من أنها بقت  .حیث أن هناك الكثیر من المؤسسات حققت الكثیر من النجاح .تعرض لالنتقاد

  .إلستراتیجیتینل عالقة في الوسط نتیجة إتباعها

فإنه یتوجب علیها الحفاظ  ویؤكد بورتر بأن المؤسسة وبغض النظر عن اإلستراتیجیة التي تتبعها،     

  .على التكافؤ مع منافسیها

  تطبیق اإلستراتیجیة التنافسیة -3

مرة بل أنها مرحلة مست. یجب أن تنظر المؤسسة إلى هذه المرحلة بأنها لیست مرحلة تنتهي بعد مدة معینة

  .تقوم المؤسسة بإعادة تقییم القطاع الذي تنتمي إلیه ووضعها التنافسي فیه

  متطلبات القدرة التنافسیة. ثانیا

أو السعر أو  أما األول فهو قدرة التمیز على المنافسین في الجودة، للقدرة التنافسیة شقین أساسیین،     

 ،لوكذا في االبتكار والقدرة على التغیر السریع الفاعتوقیت التسلیم أو خدمات ما قبل البیع وما بعد البیع، 
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وتزید رضاهم وتحقق والئهم، وال شك أن  وتهیئوأما الشق الثاني فهو القدرة على مغازلة سریعة للعمالء 

  .1متوقف على النجاح في الشق األول النجاح في الشق الثاني

المتمیز الذي یتیح للمؤسسة إنتاج منافع للعمالء  وعلیه فالقدرة التنافسیة هي المهارة أو التقنیة أو المورد

  .2تزید عما یقدمه لهم المنافسون

مستوى بیئة األعمال  وتتمثل متطلبات القدرة التنافسیة في متطلبات على مستوى المؤسسة ومتطلبات على

  :وهي كما یلي

  :على مستوى المؤسسة

  :على ة االعتمادیتعین على المؤسسة من أجل تحقیق وتحسین قدرتها التنافسی

  ثقافة وقیم المؤسسة -1

 علیا في مختلف مستویات العاملینویقصد بذلك توفر مجموعة القیم والمعتقدات التي تغرسها اإلدارة ال

وهكذا تتهیأ للمؤسسة  .ویتشاركون فیها وذلك من خالل شعارات ورموز وكذا سلوكیات القدوة من القادة

المدیرین والعاملین لمواقف العمل وعلى طرق تفكیرهم وقراراتهم ثقافة ثریة تؤثر إیجابا على إدراك 

  .وسلوكیاتهم

وهو ما یضمن أداء متمیز ألعمالهم وأدوارهم وتوفیر أكبر قدر ممكن من االحترام للعاملین، وٕاتاحة 

  .3الفرص الكافیة لهم للمشاركة في اتخاذ القرار والعمل

  الفائق بالموارد البشریة االهتمام -2

الموارد البشریة مرتكزا استراتیجیا ومصدرا أساسیا للقدرة التنافسیة، فهي بمثابة سالح تنافسي یصعب تعتبر 

تقلیده، وفهم آلیاته وأسراره، إذ تعتبر الموارد البشریة أثمن أصول للمؤسسة مع تخصیص االستثمارات 

  .الكافیة لتعظیم إنتاجیة هذا المورد

                                                           
  .21، ص الطبعة األولى، شركة الناس للطباعةالتسویق العالمي وبناء القدرة التنافسیة للتصدیر، ): 2001(أحمد سید مصطفى، . 1
  .104سبق ذكره، ص  المصدرلبشریة اإلستراتیجیة، علي السلمي، إدارة الموارد ا. 2
  . 144سبق ذكره، ص  المصدرأحمد سید مصطفى، التسویق العالمي وبناء القدرة التنافسیة للتصدیر، . 3
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، وأصبحت الحاجة للمدیر أو العامل أو امات وحتى من رأس المالیم من الخأهم وأق فقد أصبحت المعرفة

لمؤسسة حیث في رؤوسهم تتولد لالتنافسیة القدرة الموظف المتمكن فكریا ومهاریا على رأس قائمة تعزیز 

البشریة دورا بارزا في حمایة  وتلعب الموارد .األفكار وتتطور االبتكارات وتصاغ األهداف واإلستراتیجیات

  .1ة التنافسیة والتأكد من استخدامها األمثل داخل المؤسسة والحفاظ علیها من التالشي والضمورالمعرف

  للتكیف مع المتغیرات المتالحقة القدرة على التعلم من التجارب وذلك -3

في  قفأوال تو  لمؤسسة إدراكهافبیئة األعمال حافلة بمواقف قد تحسن ا وهذا ما یساهم في تهیئة المؤسسة،

  .2تطویر األهداف واإلستراتیجیاتأن یكونوا مصدرا جیدا للتعلم و  كما أن المنافسین یمكن ،ذلك

  یجابیةإوالتعامل معه بلقدرة  على التغییر ا -4

استحداث أوضاع تنظیمیة تحقق للمؤسسة خالفا عن غیرها من المؤسسات  عن یقصد بالتغییر أنه عبارة

لك من خالل إتباعها طرق وأسالیب مستحدثة ناجمة عن میزة تمكنها من الحصول على عوائد أعلى، وذ

 . 3ابتكارات مادیة وفكریة

فالقدرة على التغییر تمكن المؤسسة من مواكبة أو حتى استباق المتغیرات المتالحقة في البیئة المحیطة 

ویتم . تغییرفبیئة األعمال المعاصرة أصبحت أكثر دینامیكیة وسریعة ال .اقتصادیا تشریعیا، سیاسیا، ثقافیا،

 وترشید استغالل نقاط القوة، التغییر عن طریق اغتنام الفرص والتقلیل من تأثیر التهدیدات الخارجیة،

وبهدف المحافظة على المركز التنافسي الحالي  .وٕایجاد الحلول المناسبة والسریعة لنقاط الضعف

  .4وتطویره

  

                                                           
  .182، ص ء للنشر والتوزیع، عمان، األردندار الصفاالطبعة األولى، إدارة المعرفة، ): 2008(ربحي مصطفى علیان، . 1
  .144سبق ذكره، ص  المصدرمصطفى، التسویق العالمي وبناء القدرة التنافسیة للتصدیر، أحمد سید . 2
، الطبعة الثانیة، دار الفكر للنشر، األردن، )مفاهیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیم(  السلوك التنظیمي): 1994(كامل محمد المغربي، . 3

  .321ص 
المؤتمر الدولي المنطلقات واألسس مع عرض ألهم االستراتیجیات الحدیثة للتغییر، ورقة بحثیة مقدمة إلى " إدارة التغییر): 2005(قاسمي كمال، . 4

  .2005مارس  9-8 الجزائر، ، جامعة ورقلة،حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات
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  وتوظیف موارد المؤسسة حسن استغالل  -5

 وهو ما یساعدها على تحسینسین كفاءة وفعالیة العملیات الرئیسیة في المؤسسة، وذلك من خالل تح

باإلضافة إلى حرص المؤسسة على التوجیه التسویقي لكافة  .الجودة وخفض التكالیف وكسب الوقت

أنشطتها تحت برنامج الجودة الشاملة، ویتضمن ذلك برنامج لتحسین كافة مجاالت ووحدات األداء 

  .1مستوى عال لدراسة السوق وللمزیج التسویقي ولخدمة العمیل مع بالمؤسسة،

  :على مستوى بیئة األعمال

  :2یتطلب تحسین القدرة التنافسیة االعتماد على بیئة أعمال تتوفر فیها

 توفیر البیئة تضمن روح المبادرة، وتشجع القطاع الخاص.  

 خصة وتحریر أنظمة التجارة مواصلة جهود اإلصالح االقتصادي، وٕاعادة الهیكلة وبرامج الخص

  .واالستثمار

 تشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة ونقل التكنولوجیا.  

 ة وٕازالة البیروقراطیة والفساد وتحسین الخدمات العامةیإصالح األنظمة الضریب.  

 تعزیز فعالیة وأداء األسواق المالیة.  

 د على األداء االقتصادي المرتفعبالبیئة بهدف تحقیق التنمیة المستدامة التي تعتم االهتمام.  

  التنافسیة القدرة قیاس مؤشرات. 3.3.2

 بغیة وذلك للمؤسسة، التنافسیة القدرة لقیاس مؤشرات لعدة والدراسات األبحاث من مجموعة تطرقت

 المنافسة حصر الصحیح غیر من هفإن وبالتالي .المؤسسات مختلف بین المقارنة تتم حتى أكثر، معلومات

 یحیط ما بكل مستمر واكتشاف ومعرفة إدراك هي بل فحسب، العوامل من عینة في ؤسساتالم بین

 .وتحوالت تغیرات من بالمؤسسة

                                                           
  .144، ص سبق ذكره المصدرأحمد سید مصطفى، التسویق العالمي وبناء القدرة التنافسیة للتصدیر، . 1
  . 5، ص الكویتالمعهد العربي للتخطیط بالكویت،  ):2003-2002( تقریر التنافسیة في الدول العربیة،. 2



 مفاھیم عامة حول القدرة التنافسیة: الفصل الثاني
 

214 
 

 للمؤسسة التنافسیة القدرة معرفة من تمكن مضبوطة وقواعد دقیقة معاییر وضع یتم ذلك على وبناءا

 .النشاط استمراریة وضمان یةالتنافس قدرتها ورفع التنافسي األداء تحسین قصد بالمنافسین مقارنة

 مفهومها وبین الدولة مستوى على التنافسیة القدرة مفهوم بین أخلطت الدراسات من عددا أن تبین ولقد

 .المؤسسة مستوى على یبدو وضوحا األكثر التنافسیة القدرة مفهوم أن والواضح .المؤسسة مستوى على

تنافس  أن یمكن ال المؤسسة كما أن تنافسیة، لیست بحیةالر  قلیلة المؤسسة تعتبر شدیدة فببساطة وبالتالي

موارد  أن یعني وهذا. السوق في منتجاتها سعر تتجاوز المتوسطة إنتاجها تكلفة تكون عندما قوي بشكل

 .وتتبدد تتضاءل ثروتها وأن تخصیصها یساء المؤسسة

 أن إلى ذلك یعود وقد منافسها فةتكل تفوق المتوسطة إنتاجها تكلفة ألن الربحیة قلیلة تكون قد فالمؤسسة

 .معا للسببین أو أكثر تكلفتها اإلنتاج عناصر أن أو أضعف إنتاجها

 جمیعها تشكل السوق من والحصة واإلنتاجیة الصنع وتكلفة الربحیة فإن المؤسسة مستوى فعلى وهكذا

  :آلتيویمكن إبرازها أكثر كا .المؤسسة لهذه التنافسیة القدرة خاللها من تقاس مؤشرات

 الربحیة -1

 نجاعة على یدل هاما مؤشرا الربح ویعتبر األرباح، تحقیق على المؤسسة قدرة مدى على الربحیة تعبر

 .1لإلدارة الكلیة الفعالیة قیاس على الربحیة مؤشر ویعمل .المؤسسة نشاط

 .ةالمؤسس في الستثماراتهم المساهمین علیها یحصل صورة األرباح التي في للعائد قیاسا الربحیة وتعتبر

 :2التالیة النسب شكل في موضحة وهي

 مالك یقدمه الذي المال برأس یتعلق فیما المؤسسة ربحیة النسبة هذه توضح :الملكیة حقوق عائد

 .)المساهمین( المؤسسة

                                                           
  .220، ص یة للنشر، مصرالدار الجامعالطبعة الثانیة، اإلدارة اإلستراتیجیة، ): 2004(نادیة العارف، . 1
، غیر منشورة، أطروحة دكتوراه - حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر دراسة -تسویق والمزایا التنافسیةال): 2008-2007(سامیة لحول، . 2

  .76شعبة تسییر المؤسسات، جامعة باتنة، الجزائر،  ص 
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 التي الكفاءة على بالتركیز المؤسسة أداء عن المعلومات تقدیم إلى النسبة هذه تهدف :المال رأس عائد

 .المال رأس هامع یستخدم

 تتنازل ال أنها أي أرباحها، تعظم المؤسسة كانت إذا .المؤسسةعلى تنافسیة  كافیا مؤشرا الربحیة تشكل إذ

 تتجه سوق في تنافسیة تكون أن یمكن المؤسسة ولكن السوق، من حصتها رفع عوض المجرد الربح عن

 .المستقبلیة لربحیةل ضامنة تكون لن الحالیة التنافسیة فإن وبذلك التراجع، نحو ذاتها هي

 القیمة فإن لذا الزمن من فترة إلى تمتد أن ینبغي ،قالسو  في البقاء ترید التي المؤسسة ربحیة كانت وٕاذا

 مؤشر بواسطة مؤسسةلل التنافسیة القدرة قیاس ویمكن .لها السوقیة بالقیمة تتعلق المؤسسة ألرباح الحالیة

  :1في یتمثل الذيو   (tobins)توبن

  األصول استبدال تكلفة / بالمؤسسة الخاصة األموال ورؤوس للدین السوقیة قیمةال

 . تنافسیا لیس المشروع فإن الواحد من أقل النسبة أو القیمة هذه كانت فإذا

 فترة امتداد على لمنتجاتها ةیالنسب الجاذبیة وكذلك على اإنتاجیته على للمؤسسة المستقبلیة المنافع وتعتمد

 من عدید إلى إضافة علیها تحصل التي البراءات أو والتطویر البحث على الحالي نفاقهاإ وعلى طویلة

 والمحافظة األسواق إلى النفاذ ثم ومن الجاذبیة الكتساب عنصر هام النوعیة أنكما  .األخرى العناصر

 :2اوهم خاللهما من الربحیة تتحقق أن یمكن عاملین وهناك، علیها

 هي الصناعة بیئة التحدید وجه وعلى الخارجیة البیئة أن أي :ابه تعمل التي الصناعة جاذبیة مدى 

 .المؤسسات بین الربحیة في الختالفات المحددة العوامل أحد

 على المؤسسات تركیز على التأكید أي المؤسسة، لربحیة األول المحدد وهي :تنافسیة میزة تحقیق 

 . التمییز ومزایا األقل التكلفة مزایا بین المفاضلة

                                                           
، لكویتالمعهد العربي للتخطیط، ا ،) العدد الرابع والعشرون( سلسلة جسر التنمیةالقدرة التنافسیة وقیاسها، ): 2003دیسمبر (محمد عدنان ودیع، . 1

  .11السنة الثانیة، ص 
  .41سبق ذكره، ص  المصدر،تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، اإلستراتیجیة اإلدارةنبیل مرسي خلیل، . 2
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 بالنسبة إلیها المتوصل النتیجة أهمیة یوضح كونه ضروریا أمرا یعتبر المؤسسة ربحیة حساب أن إذ

 یحقق بما المقارنة طریق عن االنحرافات استخراج خالل من الرقابة على تساعد فهي. المستهلكة للموارد

 كالتخلي. الربحیة أساس على قرارات عدة اتخاذ یتم حیث القرارات اتخاذ على تساعد كما تقدیره تم وما

 المنخفضة الربحیة ذات المشاریع في االستثمار وزیادة منخفضة وربحیة عالیة تكلفة ذات مشاریع عن

  .1التكالیف فیها تقل والتي

  تكلفة الصنع المتوسطة -2

للوصول إلى منتجات ذات سعر منخفض، جودة فائقة ووقت تورید قصیر مناسب لطلب السوق        

واآللة  ،)اإلنسان(الخام، العامل  امل التصنیع والمتمثلة في الموادد ارتباط كبیر بین عو یتطلب وجو 

إذ أن تكلفة الصنع تتضمن  المستخدمة في اإلنتاج، لذلك یتطلب األمر النظر إلى عناصر تكلفة الصنع،

سلعة أو من أجل إنتاج وحدة واحدة من ال ةجمیع األموال التي أنفقت بصورة مباشرة أو غیر مباشر 

ظل سوق تنافسي إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تفوق  حیث تكون المؤسسة غیر تنافسیة في. الخدمة

  :2سعر بیع منتجاتها في األسواق ویرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها

  .المؤسسة في تكالیفها عدم تحكم -

  .ضعف اإلنتاجیة الكلیة للمؤسسة -

  .اإلنتاج ارتفاع تكلفة الحصول على عوامل -

وعلیه فإن تكلفة الصنع المتوسطة بالقیاس إلى تكلفة المنافسین تمثل مؤشرا كافیا على التنافسیة في فرع 

ویمكن لتكلفة . نشاط ذو إنتاج متجانس ما لم یكن ضعف التكلفة على حساب الربحیة المستقبلیة للمؤسسة

دما تكون الید العاملة تشكل النسبة األكبر وحدة العمل أن تمثل بدیال جیدا عن تكلفة الصنع المتوسطة عن

  .من التكلفة اإلجمالیة ولكن هذه الوضعیة یتناقص وجودها

                                                           
 دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته–تدنیة التكالیف كأسلوب هام لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة ): 2011(براهمیة إبراهیم، . 1

  .102، ص  )العدد الخامس( األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، -بالشلف
  .11سبق ذكره، ص  المصدرمحمد عدنان ودیع، القدرة التنافسیة وقیاسها،  .2
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  اإلنتاجیة الكلیة للعوامل -3

وجمیع عناصر  )الناتج(اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج عن العالقة بین العالقة بین المخرجات  تعبر

ن اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج ووفقا لهذا التعریف تعبر أي أ اإلنتاج المستخدمة في الحصول علیها،

وكمیة المدخالت  عن النسبة الحسابیة بین كمیة المخرجات من السلع والخدمات خالل فترة زمنیة معینة،

ؤسسة في استغالل مواردها التي استخدمت في تحقیق ذلك القدر من اإلنتاج بحیث تقیس درجة نجاح الم

فتحسینها یؤدي إلى  ،معین نظام إنتاجي عةاجلنوبالتالي فهي تعرف بأنها مقیاس  ،اتسلع وخدم إلنتاج

وهذا  .منتجات ومن ثم تخفیض سعر تكلفتهاتقلیص مقدار وقت العمل الذي یتم بذله في الحصول على ال

  .1ما یؤدي إلى تمتع المؤسسة بقدرة أكبر على المنافسة في األسواق

  :اع من مؤشرات اإلنتاجیةویمكن التفرقة بین ثالثة أنو 

المدخالت كإنتاجیة العامل وٕانتاجیة  النسبة بین مجموع المخرجات وأحد والتي تمثل: اإلنتاجیة الجزئیة

  .رأس المال

   .وهي التي تمثل مجموع المخرجات منسوبة إلى مجموعة فرعیة من المدخالت :اإلنتاجیة متعددة العوامل

المؤشرات الكلیة التي یعتمد علیها في قیاس تنافسیة المؤسسة بسبب تعتبر من  والتي: اإلنتاجیة الكلیة

خالت، كما أن اإلنتاجیة الكلیة للعوامل دوتمثل مجموعة المخرجات منسوبة إلى مجموع الم شمولیتها،

ولذا من الممكن مقارنة  تقیس الفعالیة التي تحول المؤسسة فیها مجموعة عوامل اإلنتاج إلى منتجات،

ویمكن إرجاع نموها  .على المستویات المحلیة والدولیة لكلیة للعوامل أو نموها لعدة مؤسساتاإلنتاجیة ا

وقات كما یتأثر نموها بالفر  ،و األسفل، أو تحقیق وفورات الحجمإلى سوء التغیرات وتحرك دالة التكلفة نح

   .2عن األسعار المسندة إلى التكلفة الحدیة

  .لعوامل یعتبر من األهداف الرئیسیة للمؤسسةمن ثم فإن رفع اإلنتاجیة الكلیة لو 

                                                           
  .102سبق ذكره، ص  المصدربراهمیة إبراهیم، . 1
  .11سبق ذكره، ص  المصدرمحمد عدنان ودیع، القدرة التنافسیة وقیاسها، . 2
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 كما أنها تستخدم في المقارنة الداخلیة لمعرفة اتجاه تطورات إنتاجیة المؤسسة خالل سلسلة زمنیة معینة،

لمعرفة ما إذا كانت في المستوى المطلوب، أم یجب  ،وفي المقارنة الخارجیة مع المؤسسات المتشابهة

اإلنتاجیة الضعیفة بإدارة أقل فاعلیة أو  تفسیر یة قدرتها التنافسیة، ویمكنعلیها تحسین إنتاجیتها لتنم

  .بدرجة استثمارها غیر فعالة أو بكلیهما

مع  فإن اإلنتـاجیة الكلیة للعوامل، وبما أن تنافسیة المؤسسة تتجلى من خالل مدى تحكمها في التكالیف،

تعتبر أحسن مؤشر للداللة على إال أنها للعمالء التي تقترحها المؤسسة  لمنتجاتأنها ال تقیس جاذبیة ا

 .1التنافسیة

لمؤشرات الجیدة للحكم على یعتبر نصیب المؤسسة من مبیعات السوق أحد ا :الحصة من السوق -4

وقد تسعى كل المؤسسات للحصول على نصیب معین . ها ومدى تحقیقها ألهداف النمو واالستمرارتتنافسی

 ا إذا كان السوق ینمو وكانت هناكحیث یكون هذا الهدف مالئم .فیه من مبیعات السوق الذي تعمل

  .2فرصا مستقبلیة تسعى إلى اغتنامها

لكن هذه الحصص یمكن أن تكون كبیرة ویمكن أن تكون  فالمؤسسات كلها تملك حصص من السوق،

ضعیفة ومنخفضة فإذا كانت كبیرة وقابلة للتطور فللمؤسسة قدرات تنافسیة كبیرة أما إذا كانت  .صغیرة

  .یمكن القول أن المؤسسة تتمتع بقدرات تنافسیة ضعیفة

من السوق المتعامل فیه مؤشر من مؤشرات القدرة التنافسیة وتعكس هذه  لي تعتبر حصة المؤسسةوبالتا

سواق األالحصة نطاق أسواق المؤسسة إن كان التعامل قاصر على األسواق المحلیة فقط أم یمتد إلى 

الربحیة المرغوب  هاولیة ومقدار هذا التعامل، فقد تكون المؤسسة في وضعیة تحقق من خاللالخارجیة الد

                                                           
  ).321،339(ص ص  ، مدخل إنتاجي، نشر المؤلف، مصر،التنافسیة في القرن الحادي والعشرون): 2003(أحمد سید مصطفى، . 1
  .200، ص مصر، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، "المفاهیم واالستراتیجیات" التسویق): 1998(محمد فرید الصحن، . 2
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ولكن على المستوى الدولي هذه المؤسسة غیر التنافسیة، . ها حصة كبیرة في السوق المحلیةل فیها ألن

  .1وذلك لوجود قیود وعوائق على التجارة الدولیة من طرف الدولة لحمایة السوق المحلي

تجاه ایمكن للمؤسسات الوطنیة أن تكون ذات ربحیة آنیة ولكنها غیر قادرة على االحتفاظ بالمنافسة  كما

  .لذا ینبغي مقارنة تكالیف المؤسسة مع تكالیف منافسیها الدولیین سبب أفول السوق،بتحریر التجارة، أو 

فإنه كلما  .تجانسمن قطاع نشاط ما ذي إنتاج موعندما تكون هناك حالة توازن تعظم المنافع ض

كلما كانت حصتها من السوق أكبر  كانت التكلفة الحدیة للمؤسسة ضعیفة بالقیاس إلى تكالیف منافسیها،

المزایا في  إذاً فالحصة من السوق تترجم  .وكانت المؤسسة أكثر ربحیة مع افتراض تساوي العوامل األخرى

  .اإلنتاجیة أو في تكلفة عوامل اإلنتاج

كن أن یفسر باألسباب سالفة اط ذي إنتاج غیر متجانس، فإن ضعف ربحیة المؤسسة یمأما في قطاع نش

هو أن المنتجات التي تقدمها قد تكون أقل جاذبیة من منتجات  ولكن یضاف إلیها سبب آخر، .الذكر

  .المنافسین بافتراض تساوي األمور األخرى أیضا

. 2بیة كلما ضعفت حصتها من السوق ذات التوازنإذا كلما كانت المنتجات التي تقدمها المؤسسة أقل جاذ

فإن علیها تحدید المستهلك  لمنتج،لوحتى تحظى المؤسسة بالفوز بنصیب أعلى من السوق المحلي 

في حین أن إغفال احتیاجات ورغبات الزبائن تؤدي إلى  وحاجاته التي تمیزه عن غیره من المستهلكین،

  .3الخروج إلى السوق فياضطرابات المنتج 

ولقد بینت عدة دراسات لمجموعة من المؤسسات وجود حزمة واسعة من المؤشرات على تنافسیة المؤسسة 

  .4ومن أهم هذه النتائج

                                                           
، ورقة بحثیة "حالة مجمع صیدال"الشراكة كأداة لرفع القدرات التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة ): 2010(قادري محمد الطاهر، هرزشي طارق، . 1

، جامعة حسیبة بن بوعلي الملتقى الدولي حول المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیةمقدمة إلى 

  .2010نوفمبر  9-8الجزائر، العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، بالشلف بالتعاون مع مخبر 
  .12سبق ذكره، ص  المصدرمحمد عدنان ودیع، القدرة التنافسیة وقیاسها، . 2
  .11نسرین بركات، عادل العلي، التنافسیة وتجربة األردن، سلسلة أوراق عمل، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، دون سنة النشر، ص . 3
  .12سبق ذكره، ص  المصدرد عدنان ودیع، القدرة التنافسیة وقیاسها، محم. 4
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في معظم األنشطة االقتصادیة وفروع النشاط فإن التنافسیة ال تتمركز ببساطة على األسعار وتكلفة  -

  .عوامل اإلنتاج

 رأس المالو  العاملةتعطي اختالفات عن مستوى إنتاجیة الید ثمة عدة عوامل لیست مرتبطة باألسعار  -

  ). الخ...عالقات العمل  سلسلة العملیات، حجم المخزون، اإلدارة، ،وفورات الحجم(

 ن الوصفة الحسنة للمؤسسة یمكن أنوأ یمكن للمؤسسات أن تحسن أدائها من خالل التقلید واالبتكار، -

  .تى خارج بلدهاتعطي نتائج حسنة لدى مؤسسات أخرى ح

إن المؤسسة التي تعتمد على ضعف تكلفة عوامل اإلنتاج في الحصول على مزایا تنافسیة تكون في  -

  .ات مدخل على عوامل إنتاج أكثر رخصوضع هش اتجاه مزاحمة مؤسسات ذا

كان معرفة أن التركیز على تنافسیة المؤسسة تعني دورا محدودا للدولة، وتتطلب ا من األهمیة بم -

األمد الطویل أكثر من  ىى النوعیة والتكالیف، والتطلع إلاستعمال تقنیات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة عل

  .األمد القصیر

  .ضرورة إعطاء أهمیة أكبر إلى التكوین وٕاعادة التأهیل والنظر إلى العامل كشریك ولیس عامل إنتاج -

 والدولة إذا كانت تنافسیة البلد تقاس بتنافسیة مؤسساته فإن تنافسیة المؤسسة تعتمد على نوعیة إدارتها، -

  .مدیر غیر ناجح للمؤسسات وخصوصا في مجاالت القطاع الخاص

یمكن للدولة مع ذلك أن تساهم في إیجاد مناخ موات لممارسة إدارة جیدة من خالل توفیر استقرار  -

 ،ت أمام التجارة الوطنیة والدولیةإنشاء مناخ تنافسي، وعلى الخصوص بإزالة العقبا ي،االقتصاد الوطن

تحسین ثالثة أنماط من عوامل اإلنتاج هي رأس المال البشري  ،حواجز أمام التعاون بین المؤسساتإزالة ال

  . ات العمومیة، والخدموحجم القروض یةالناحیة التنظیم ،له، التمویل باعتبار الدولة المكون األساسي

  التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة القدرة .4.3.2

كغیرها من المؤسسات تسعى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمختلف أشكالها وأنواعها إلى 

مواجهة التحدیات التي تشهدها األسواق في المرحلة األخیرة، أین اشتدت المنافسة بین مختلف المؤسسات 
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ت محلیا أو دولیا خاصة مع التطورات والتغیرات المتسارعة التي تشهدها الساحة وعلى جمیع المستویا

االقتصادیة من تحریر للتجارة وانفتاح لألسواق، لذلك تهدف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى كسب 

على حصتها السوقیة والعمل على تنمیتها ولن یتأتى لها ذلك إال من خالل تطویر قدرتها التنافسیة والعمل 

  .تحسینها من أجل الصمود أمام مختلف هذه التحدیات والمحافظة على استمراریتها

  القدرة التنافسیة للمؤسسات .أوال

 مستوى على التنافسیة القدرة ماهیة في مهمة تغیرات المنافسة الشرسة والشدیدة أحدثت بیئة لقد

یرة على مركز تنافسي مؤقت مقارنة ال تعني القدرة التنافسیة للمؤسسات حصول هذه األخ إذالمؤسسة، 

تحسین المؤسسة لمركزها  بل تعني. بالمؤسسات المنافسة لها سواء على المستوى المحلي أو األجنبي فقط

كما یوضحه لنا  للعوامل، بورتر مایكل تصنیف فحسب، الدخل في مستداماً  نمواً  تضمن التنافسي بطریقة

 تتآكل أن ویمكن التنافسیة، القدرة استدامة إلى والعامة سیةاألسا العوامل تؤدي ال، )3.2( الجدول رقم

 المتقدمة بالعوامل مقارنة والتكنولوجي الفني التقدم مع خاصة بسرعة، العوامل هذه في التنافسیة المزایا

  .والمتخصصة

  تصنیف بورتر للعوامل: 3.2الجدول رقم 

  العوامل المتقدمة  العوامل األساسیة 

ولة وال تحتاج إلى تطویرها من خالل هي عوامل ترثها الد

  :السیاسات، وتتضمن

الموارد الطبیعیة، الموقع، المناخ، العمال غیر المهرة، ومتوسطوا 

  .المهارة

  : هي عوامل یجب أن یتم بناؤها على مراحل وتتضمن

 ،بنیة أساسیة لالتصاالت معتمدة على البیانات الرقمیة  

 ،بحوث جامعیة في  قوة عاملة على درجة عالیة من التعلیم

  .فروع متطورة

  العوامل المتخصصة  العوامل العامة

  :یمكن أن تستخدم في نطاق واسع من الصناعات وتتضمن

 ،نظم الطرق العامة  

 ،نظام اإلمداد برأس المال المقترض 

  مجموعة من الموظفین المثقفین الحاصلین على شهادات

  .جامعیة

  :تقتصر على صناعات معینة، من أمثلتها

  انئ متخصصة في مناولة كمیات كبیرة من المواد مو

  الكیمیائیة،

 ،معاهد عالیة على درجة عالیة من التخصص 

 إطار من األفراد على درجة عالیة من المهارة والتخصص.  

  .41، ص ة املالية، مجهورية مصر العربيةار وز ): 2004نوفمرب (، -إطار سياسي عام وخطة عمل- تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف مصر: المصدر    
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 إلى موصلین أسلوبین بین التمییز نه یمكنإف تشهدها البیئة االقتصادیة الیوم،نتیجة للتطورات التي 

 حیث تدخل األسعار، في التنافسیة القدرة أو التقلیدي الطریق هو األول التنافسیة، األسلوب القدرة

 ویتطلب ،(race to the bottom)"القاع نحو هدام سباق" في بالتاليو  حادة سعریة منافسة في المؤسسات

 إلى یؤدي التكنولوجي التقدم ولكن الطبیعیة، والموارد العمالة كثافة على تعتمد منتجات إنتاج األسلوب هذا

 واصلت وبینما الطبیعیة، الموارد من الماهرة والكثیر غیر العمالة على الطلب في حاد انخفاض

 عائداتها كانت إلیها، الدخول حواجز وقلة الشدیدة بالمنافسة تتسم التي األسواق في التخصص المؤسسات

 .التهدید هذا الزراعیة والمنتجات األولیة السلع منتجو واجه ولطالما متزاید بشكل إلى التآكل تتعرض

 وایتخذ كي العالمي االقتصاد في الحدیث الطریق خالل من المؤسسات تدخل أخرى، جهة ومن

 هذا ویتطلب الحلقات، تلك إلى بأنفسهم یرتقوا كي أو القیمة، سلسلة من العالیة الحلقات في موقعاً  ألنفسهم

 لمنتجات،ا في المستمر والتحسین التكنولوجي، والتقدم والتطویر، والبحث االبتكار، في المنافسة األسلوب

 التقلیدي الطریق أن من الرغم وعلى، وجیةالتكنول والطاقات المهارات من الالزمة القاعدة تطویر وكذلك

 محلها تحل أخذت فقد موجودة، زالت ما والسعر التكلفة عاملي على المعتمدة التنافسیة القدرة لزیادة

  .الشبكات وٕاقامة المنتج، على التعویل وٕامكانیة والتصمیم، الجودة، والمرونة، عوامل متزاید وبشكل

 داعمة كلیة بیئة وجود أولهما التنافسیة، للقدرة بالنسبة ناحاسم نیعتبرا إضافیان عامالن هناك اأخیر 

 اآلخر والعامل )بالنظم المتصلة العوامل( أعاله المحددة االتجاهات مع یتماشى بما المؤسسات لتطویر

 .1وتنمو المؤسسات تعمل كي  موقع أو بلد أي في المالي النظام یوفره الذي الفعال الدعم نطاق هو

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وطبیعتها المتغیرة التنافسیة درةالق .ثانیا

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التنافسیة القدرة مستوى على النمط ذات ینطبق مشابه، نحو وعلى

 الریادة تحقیق على القادرة تلك هي باالمتیازات تمتعا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أكثر أن إذ

                                                           
ة المالیة، جمهوریة مصر وزار ): 2004نوفمبر (، - إطار سیاسي عام وخطة عمل-تعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر. 1

  ).43،42(ص  ، صالعربیة
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 ا،لمنتجاته أعلى أسعار على الحصول أجل من التفاوض على القادرة وبالتالي مجالها في التكنولوجیة

 أرباحها خفض مواصلة على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات التكلفة في المنافسة تجبر أخرى جهة ومن

 وااللتزام الجیدة التصنیعیة الممارسات بدأت وقد المنافسة، نطاق في تظل لكي عمالتها ومعاییر وأجورها،

 محفزات ولدیها المهارات متعددة عاملة قوة وجود ستلزما مما أهمیة، تكتسب الجودة ومعاییر لمواصفاتبا

 بالنسبة األسواق دخول على المفروضة الحواجز زیادة ضمنیاً  ذلك ویعني .ةالقیم سلسلة طول على عالیة

 الدول حالة في التأكیدب الحواجز هذه تزدادو  العالم مستوى على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لمعظم

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات من مختارة مجموعة فرص تحسین أیضا تعني كما، تقدما واألقل النامیة

  .التكنولوجي التحدیث في

   التنافسیة للقدرة المتغیرة الطبیعة .1

 ةالقیم لتركیز التزاید في الجدید العالمي المعرفة اقتصاد في األساسیة السمات إحدى تتجسد

 المراحل أو الحلقات لصالح ،العمالة كثافة على المعتمد اإلنتاج السیما اإلنتاج حلقات عن بعیداً  المضافة

 األمر یتعلق حینما ذلك، على وبناء، القیمة سلسلة في المعرفیة الكثافة على المعتمدة وتلك التكنولوجیة

 من باالرتقاء االقتصادیة العائدات طترتب العالمي، االقتصاد من كامل اقتصاد أو مشروع موقع بتحدید

 موارد وقاعدة المنتجات، في المستمر والتحسین التكنولوجي، والتطور والتجدید، والتطویر البحث خالل

 من الضروریة، والتكنولوجیة الفنیة اإلمكانیات وتدعمها المتعددة المهارات من عالیة بدرجة تتمتع بشریة

 المصحوبة التنافسیة، القدرة لزیادة الحدیث الطریق تشكل لعواملا هذه أصبحت وقد أخرى، عوامل ضمن

 مثل عوامل إلى المستندة التنافسیة القدرة لزیادة التقلیدیة األسالیب أن نجد أخرى جهة ومن القیمة، بزیادة

 وقد سریع، بشكل أهمیتها تفقد بدأت البسیطة والتكنولوجیات الطبیعیة، والموارد الماهرة، غیر العمالة

 لزیادة التقلیدي الطریق تمثل بسهولة التنافسیة المیزة فقدان خاللها من یمكن التي العوامل هذه أصبحت

 سباق إلى األمر نهایة في تؤدي التي األسعار في المنافسة في نفسه عن یكشف الذي التنافسیة، القدرة

 إلى یؤدي المالي، النظام جانب إلى عام، نظام وجود تتضمن أخرى رئیسیة متغیرات وهناك، القاع نحو



 مفاھیم عامة حول القدرة التنافسیة: الفصل الثاني
 

224 
 

 أشیاء ضمن–  الضروریة والموارد العوامل من االستفادة خالل من التنافسیة، قدرته وزیادة المشروع نمو

  .1وفعالیة كفاءةب – أخرى

 أساسیة بنیة وجود في التنافسیة القدرة لزیادة الحدیث لألسلوب األساسیة الدعائم إحدى وتتمثل 

 البشریة الموارد من األعمال احتیاجات من مناسباً قدرا  تشبع وحیویة حدیثة جیةوتكنولو  وعلمیة، تعلیمیة،

 التجدیدیة اإلمكانیات تتطور لن ساألسا هذا وبدون سریعة، بخطى یتطوران نااللذ والتطویر والبحث

 هذه وفي، الجدیدة التكنولوجیات وتطویر وتبني استیعاب على البشریة مواردها قاعدة وقدرة للمؤسسات،

القتصادیات مختلف الدول النامیة بما فیها االقتصاد  األجل طویلة تنافسیة قدرة تحقیق یتسنى لن الحالة

 أو الدعائم هذه تتوفر أن بمجرد أخرى، جهة ومن فیها والمتوسطة الصغیرة والمؤسساتالجزائري 

 والمتوسطة لصغیرةا المؤسسات تستهدف التي واإلجراءات البرامج في بسهولة البدء یمكن المعتقدات،

 لیس أعاله لموضحا الفكري للمنهج وفقاً  التنافسیة القدرة بناء أن إلى التنبیه ویجدر .علیهاالمحافظة و 

 التغیرات طبیعة ضوء في المهمة هذه إلى النظر یجب العكس، على بل األجل قصیرة یسیرة مهمة

 بناء فإن ذلك، إلى وباإلضافة مستمرة، لیةعم بوصفها تقدمها، وسرعة واالقتصادیة والتكنولوجیة، العلمیة،

التقاریر عن  أحدث تأكد وكما ذلك ومع ،2ضخمة وتكالیف استثمارات إلى یحتاج األساس هذا مثل

 .بكثیر أعلى الجهل تكلفة فإن ،3العربیة في العالم ومنها تقریر التنمیة البشریة البشریة لتنمیةا

 العالمي المعرفة اقتصاد ظل في لمتوسطةوا الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة .2

 بعدم مقرونة متزایدة تنافسیة ضغوطاً  العالم أرجاء جمیع في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه

 من فقط قلة هناك أن هو األمر وواقع المتقدمة، العلمیة والموارد التكنولوجیات من االستفادة في تكافئ

 المؤسسات " وهذه العولمة، تخلقها التي الفرص استغالل لىع قادرة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

                                                           
،  )العدد الرابع والعشرون( سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في األقطار العربیةالتنافسیة وقیاسها، القدرة ): 2003دیسمبر (عیسى محمد الغزالي،  .1

  ).10-9(ص ص 
  .20سبق ذكره، ص  المصدر، إطار سیاسي عام وخطة عمل-تعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر. 2
3

الصندوق العربي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة، نحو إقامة مجتمع ): 2003(برنامج األمم المتحدة للتنمیة، . 

  .77 المعرفة، ص
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 من اصغیر  اجزء تشكل وهي التصدیر، وٕامكانیات بالنمو تتمتع التي هي " الحدیثة والمتوسطة الصغیرة

 ال المثال، سبیل فعلى ،"الصغیر " الحجم فئات من حتى أصغر اوجزء بل ، "المتوسط " الحجم فئات

 من 20 % نسبة من أكثر تقدیر، أفضل على تتبناها، التي وتلك التكنولوجیا تطور التي المؤسسات تشكل

 ةالنامی الدول بین أقل المئویة النسبة هذه أن المؤكد ومن ،والمتوسطة الصغیرة األوروبیة المؤسسات

 العالمیة األسواق في الصغیرة المؤسسات غالبیة أداء سوء إلى آسیا شرق وجنوب آسیا تجربة وتشیر

 میل لدیها یوجد والتي النمو، نحو الموجهة المؤسسات أن سنجد الحجم، متوسطة المؤسسات إلى ودةوبالع

 التي وحدها هي منتجاتها الستقبال معدة متخصصة أسواقاً  تخدم والتي والتدریب، التكنولوجیا الستخدام

 43 % المثال لسبی على بلدانها صادرات في ضخمة بنسبة المساهمة من وحتى بل االزدهار من تمكنت

 متمیز بموقع الصغر متناهیة المؤسسات تتمتع أن اإلطالق على المرجح غیر ومن كوریا، صادرات من

 تكنولوجیات باستخدام ألصحابها، البقاءت احتیاجا توفیر في مستمرة أنها طالما العالمي االقتصاد في

  .1لعملیاتها سیئة وٕادارة بسیطة

 قوي متوسطةو  صغیرة مؤسسات قطاع إلى الجزائر، فیها بما النامیة، الدول معظم وتفتقر

 ُیعرف أصبح مما تعاني الدول تلك أصبحت ثم ومن ،سیاآ شرق في نشأ الذي لذلك مشابه ودینامیكي

 بین الربط حلقات ضعف إلى الحیوي القطاع هذا مثل إلى االفتقار ویؤدي " المفقود الوسط " عرض باسم

 المكون في مفرط ارتفاع إلى یؤدي مما والمتوسطة، الصغیرة لمؤسساتا وقطاع الكبیرة المؤسسات قطاع

 ارتفاع إلى كله، ذلك وفوق المحلیة، المنافسة لضعف نتیجة الكفاءة، انعدام وٕالى للمنتجات، دور المست

 والطاقات الوطنیة التوظیف مستویات على سلباً  بالتأثیر تهدد التي االقتصادیة باالنكماشات التأثر قابلیة

 من راسخة قاعدة لدیها توجد التي الدول أن كیف الحدیثة البحوث أظهرت ذلك، على وعالوة. إلنتاجیةا

 في ارتفاع تحقیق من تمكنت قد الكبیرة المؤسسات مع فعالة وروابط والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 تتسم قویة عدةقا بناء من تتمكن لم التي الدول أن نجد ذلك، من العكس وعلى الصادرات، نمو معدالت

                                                           
  .21سبق ذكره، ص  المصدر، إطار سیاسي عام وخطة عمل-تعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر. 1
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 قطاع غیاب یؤدي وباختصار الصادرات نمو معدالت انخفاض من عموماً  عانت قد فعالة ربط بعالقات

 .عمومالالقتصاد  التنافسیة القدرة ضعف إلى والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات تنافسي

 ةالصغیر  المؤسسات بمساهمة إیجابیا یرتبط أنه من الرغم على الصادرات، نمو معدل أنكما 

 الصغیرة للمؤسسات المباشرة بالحصة للمفارقة، مثیر نحو على سلبیا، یرتبط فإنه التصنیع، في والمتوسطة

  .1الصادرات إجمالي في والمتوسطة

  االستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وطرق تنمیة قدرتها التنافسیة .4.2

مال یتطلب من المؤسسة وضع االستراتیجیات إن تحقیق القدرة التنافسیة في إطار قطاع األع

المولدة التي یمكن أن تكسبها في التطبیق العملي، دوام التفوق والتمیز على أقرانها في تخفیض التكلفة 

وهو ما ذهب إلیه بورتر حیث اعتبر أن المؤسسة یمكنها تحقیق وبناء  وتحسین مستوى وجودة منتجاتها،

 یادة في تخفیض التكالیف أو تمییز المنتج أو التركیز على سوق معین،قدرة تنافسیة من خالل تحقیق الق

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االستراتیجیات تنبع أساسا من هیكل الصناعة ومن قدرتها على التكیف مع 

بة إذ یعد بناء وتنمیة القدرة التنافسیة مطلبا حتمیا بالنس .قوى المنافسة وأن لكل منها أسلوبا ومنهجا مختلفا

 تلجأ إلى تعزیز قدرتها التنافسیةوالمتوسطة التي عادة ما  لف المؤسسات خاصة المؤسسات الصغیرةلمخت

ى كوسیلة أساسیة لضمان استمراریتها، ویتم ذلك عن طریق اختیار السیاسات األفضل والتي تنمي المستو 

  .المعیشي واالقتصادي واالجتماعي

ة من أهم القضایا التي تشغل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث یعتبر دعم وتنمیة القدرات التنافسی

سواء في الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء، السیما في ظل التحوالت والتطورات االقتصادیة 

والدور المتزاید للشركات متعددة  ،االتصالالمعاصرة من تحریر التجارة العالمیة وتقدم في وسائل 

  .الجنسیات

  

                                                           
  .184، ص سبق ذكره المصدر، -دراسة حالة الجزائر -المتوسطة وسبل دعمها وتنمیتهالخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغیرة و . 1
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  اتیجیات التنافسیة المتاحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاالستر  .1.4.2

لكي تضمن أي مؤسسة استمراریتها أو احتالل مكانة تصبح بموجبها قادرة على المنافسة على 

  .المدى البعید، فإنه من الضروري لها أن تتبنى إستراتیجیة تنافسیة مناسبة لضمان تحقیق أهدافها

على المنافسین في صناعة  تیجیات تنافسیة شاملة للتفوق في األداءاسترا )Michel Porter(لقد اقترح 

  :هيمعینة و 

  ).إستراتیجیة تدنیة التكالیف(إستراتیجیة التكلفة المنخفضة  -

 .إستراتیجیة التمایز -

 .إستراتیجیة التركیز -

و یرجع تسمیة هذه االستراتیجیات بأنها شاملة إلى أنه یمكن تطبیقها بواسطة أي منظمة أعمال 

إذ بإمكان المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تختار  .الرغم من االختالف من حیث نوع النشاط أو الحجمب

  بین هذه االستراتیجیات وتطبق اإلستراتیجیة التي توافق قدراتها

  :التساؤالت التالیةفإن اإلستراتیجیة التنافسیة تثیر و بصفة عامة 

 بالتالي السعر األقل لمنتجاتها؟ تكلفة المنخفضة، و ر الة على أساس معیامؤسسهل یجب أن تنافس ال

: أم یجب التنافس على أساس تمایز منتجاتها على أساس معاییر أخرى خالف السعر المنخفض مثل

 .الجودة أو خدمة العمالء

  هل یجب أن تكون المنافسة على أساس الند للند مع المنافسین للحصول على أكبر حصة سوقیة في

 مربحًا؟من السوق بشرط أن یكون مضمونًا و لتركیز على قطاع صغیر السوق؟ أم یجب ا

تنفیذ إستراتیجیة أساسیة من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة شيء أبعد من أن یكون إن اختیار و 

هذه المیزة التنافسیة موجودة قطاع للحصول على میزة تنافسیة و  بسیط، فهو المسار الضروري داخل أي

  .جیة تنافسیة، وكل مؤسسة یجب أن تختار نوع المیزة التي ترید الحصول علیهافي لب كل إستراتی
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  )تخفیض التكالیف(الهیمنة على التكالیف  إستراتیجیة .أوال

تركز هذه اإلستراتیجیة على تكلفة مدخالت اإلنتاج مقارنة بالمنافسین، والتي تعني تحقیق تخفیض 

یفیة ظالل االعتماد على مجموعة من اإلجراءات الو جوهري في التكالیف الكلیة، ألي صناعة من خ

  1.الهادفة

في حصول المؤسسة على وضعیة تنافسیة مالئمة ترتكز بصفة أساسیة على وتتمثل هذه اإلستراتیجیة 

قدرتها على إنتاج نفس السلع وبنفس المواصفات التي ینتجها المنافسون، أو تقدیم نفس المستوى من 

فالقیمة المدركة للزبون تزداد كلما ازدادت قدرة المؤسسة على أسعار أقل، وهذا  الخدمات لكن بأسعار أقل،

یسمح للمؤسسة بزیادة حصتها السوقیة وبالتالي تعویض ضعف الهوامش المحققة في الوحدة الواحدة 

أن  وٕاذا كانت األسعار تتأثر بالدرجة األولى بتكالیف اإلنتاج، فهذا یعني. وتحقیق األرباح المرغوب فیها

  .قدرة المؤسسة على احتالل موقع تنافسي مناسب ترتبط بقدرتها على اإلنتاج بأقل تكالیف ممكنة

ومن هذا المنطلق فإن دور المؤسسة یتمثل بالدرجة األولى في البحث عن كیفیة خفض التكالیف وهذا 

هوم فإن المؤسسة لیس من خالل تقلیص حجم االستثمارات وٕانما بتحسین طرق اإلنتاج، وبتطبیق هذا المف

  .تحصل على قدرة أكبر على المقاومة ضد محاوالت خفض األسعار المفروضة من السوق والمنافسین

ففي ظل مواجهة المؤسسة لمنافسة حادة من قبل المؤسسات األخرى الناشطة داخل نفس القطاع، فإنها 

والمقصود بتكلفة الوحدة الواحدة . وكما أشرنا سابقا تلجأ إلى تخفیض تكلفة الوحدة الواحدة من منتجاتها

هنا هو السعر النهائي الذي تصل به السلعة إلى المستهلك، بمعنى السعر الذي یأخذ بعین االعتبار تكلفة 

اإلنتاج والتوزیع، فإذا ما تمكنت المؤسسة من بیع منتجاتها بسعر منخفض، فسیمكنها ذلك الفوز بحصة 

  2.من السوق

                                                           
  .189، ص ، دار وائل للنشر، األردن-عاصرةمفاهیمها، مراحلها، عملیاتها الم -اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2000(فالح حسن عداي الحسیني، . 1

2 .Jean Jacques Lamba, Ruben Chumpitaz, Chantal De Moerbose, (2005): Marketing Stratégique Et Opérationnel, 
6

eme édition, DUNOD, France, , p 304 . 
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إلى أسواق مستهدفة كبیرة، مما یؤدي إلى زیادة حجم مبیعاتها وحصتها  إذ تكون هذه المنتجات موجهة

السوقیة، وتتطلب أسالیب وأدوات محكمة تتعلق بالتسهیالت البیعیة ذات الكفاءة العالیة، ومالحقة مستمرة 

  .للتكلفة بهدف تقلیصها

فیذ بأقل التكالیف قیاسا مما سبق نتوصل إلى أن الریادة في تخفیض التكلفة تعني قدرة المؤسسة على التن

، أو عن طریق مورد 1بالمنافسین من خالل تحسین اإلنتاجیة والكفاءة، والرقابة المحكمة على التكالیف

رخیص للمواد األولیة، أو االعتماد على تحقیق وفورات الحجم الكبیر أي توزیع التكلفة الثابتة على عدد 

واالعتماد على منافذ التوزیع المملوكة للمؤسسة، أو  كبیر من وحدات اإلنتاج، أو التخلص من الوسطاء

   2.استخدام طرق اإلنتاج والبیع التي تخفض من التكلفة

  :3من جهة أخرى یمكن للمؤسسة أن تلجأ إلى تخفیض تكلفتها عندما تتوفر لها جملة من الشروط وهي

 القدرة على توفیر المعلومات الكافیة على عناصر التكلفة المختلفة. 

 رة على التأثیر على عناصر التكلفة من خالل الروابط التجاریة المختلفة التي تربطها القد

 .بالموردین

  :4كما یمكن أن تتحقق النتائج من إستراتیجیة اإلنتاج بتكلفة أقل في حالة توفر عدد من الشروط 

 لكین وجود طلب مرن اتجاه السعر، حیث یؤدي أي تخفیض في السعر إلى زیادة مشتریات المسته

 .للسلعة

 نمطیة السلع المتقدمة. 

 عدم وجود طرق كثیرة لتمییز المنتج. 

 وجود طریقة واحدة الستخدام السلعة لكل المشترین. 

                                                           
، ورقة بحثیة - الكفاءات كعامل لتحقیق األداء المتمیز -نظریة الموارد والتجدید في التحلیل االستراتیجي): 2005(مساوي زهیة، خالدي خدیجة، . 1

  .2005مارس  8/9، جامعة ورقلة، الجزائر، األداء المتمیز للمنظمات والحكومات: المؤتمر الدولي حولمقدمة إلى 
  .175، ص مصر، مجموعة النیل العربیة للنشر، القاهرة، 21اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات القرن  ):1999( محمد أحمد عوض،. 2
  . 105سبق ذكره، ص  المصدر، -المفاهیم واالستراتیجیات  -محمد فرید الصحن، التسویق. 3
  ).236،237(سبق ذكره، ص ص  المصدرنبیل مرسي خلیل، االدارة اإلستراتیجیة تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، . 4
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  بالنسبة للمشترین) نهائیا(محدودیة تكالیف التبدیل أو عدم وجودها. 

تحقیق میزة التكلفة وتتحقق میزة التكلفة األقل وفق ثمان محددات رئیسیة للتكلفة، یمكن استخدامها في 

  :األقل بالمقارنة مع المنافسین، وتشمل هذه القائمة العوامل التالیة

 وفورات اقتصادیات الحجم. 

 وفورات منحنى التعلم والخبرة. 

 النسب المرتفعة الستغالل الطاقة. 

 تخفیض تكالیف األنشطة المترابطة مع بعضها. 

 لمتاحةدرجة مشاركة وحدات نشاط أخرى في استغالل الفرص ا. 

 استغالل عنصر الزمن في حالة المتحرك األول في السوق بغرض تحقیق وفورات في التكلفة. 

 تخفیضات التكلفة من خالل اختیار مواقع المصانع ومكاتب المؤسسة وعملیات الفروع. 

 اختیار إستراتیجیة وقرارات تشغیلیة أخرى مثل: 

 .تخفیض عدد المنتجات المعروضة 

 .قدمة للمشترین بعد الشراءالحد من الخدمات الم 

 .درجة أقل من األداء والجودة للمنتج 

 .مرتبات ومزایا أقل للموظفین بالنسبة للمنافسین 

  :1وتحقق إستراتیجیة تخفیض التكلفة عدة مزایا من بینها

فالمؤسسة التي تنتج بتكلفة أقل تكون أكثر مرونة واألكثر استعدادا لمواجهة : بالنسبة للمنافسین -

ات سوقیة غیر متوقعة خاصة فیما یتعلق بسیاسات تسعیر المنافسین وبالتالي فوضعیتها أي تغیر 

 .التنافسیة النسبیة تكون أفضل

                                                           
  .236، ص المصدر نفسه. 1
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إذ ال . فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تتمتع بحصانة ضد العمالء األقویاء: ما یتعلق بالمشترین -

ضغطا في معظم الحاالت تشكل القوة التفاوضیة للزبون تهدیدا للمؤسسة، ألن الزبون یمارس 

 .قصد خفض األسعار إلى مستوى أدنى سعر في السوق

فالمؤسسة التي تتبع إستراتیجیة تخفیض التكالیف یمكنها في بعض الحاالت : ما یتعلق بالموردین -

وخاصة في حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح . أن تكون في مأمن من الموردین األقویاء

وتحقیق هامش ربح معین لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار المدخالت الهامة لها بتحدید السعر 

 .والحرجة

فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تحتل موقعا : ما یتعلق بدخول المنافسین المحتملین إلى السوق -

تنافسیا ممتازا یمكنها من تخفیض السعر ومواجهة أي هجوم من المنافس الجدید، وبالتالي تعتبر 

  1.لدخول الزبائن الجدد إلى السوق بمثابة حواجز

استخدام  -مقارنة بمنافسیها –فالمؤسسة المنتجة بأقل تكلفة یمكنها : ما یتعلق بالسلع البدیلة -

 2.تخفیضات السعر كسالح ضد السلع البدیلة والتي قد تتمتع بأسعار جذابة

الحمایة للمؤسسة ضد كل  یتضح من العرض السابق مدى أهمیة میزة التكلفة األقل التي توفر قدرا من

  . أنواع قوى التنافس الخمس، وأیضا مدى أهمیتها في زیادة مقدرة المؤسسة على تحدید السعر

  إستراتیجیة التمییز. ثانیا

تتلخص إستراتیجیة التمییز في تقدیم المؤسسة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات المتمیزة عن 

  .، بحیث تجعل المستهلك یرتبط بها أكثر...شكل، التسلیمالنوعیة، ال من حیث مثیالتها من المنتجات،

إذ تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى تقدیم سلعة أو خدمة مختلفة عما یقدمه المنافسون لتناسب رغبات 

ونواحي التمیز عدیدة وال . واحتیاجات المستهلك، الذي یهتم بالتمیز والجودة أكثر من اهتمامه بالسعر

                                                           
1 . Michael Porter, (1980 ): Compétitive Strategy :Techniques For Analyzing Industries and Competitors, USA, 

Free Press, p 36. 
2 .Idem, p 36. 
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رغبات المستهلكین واختالف احتیاجاتهم، فالجودة العمالیة، وانخفاض تكلفة یمكن حصرها أیضا لتعدد 

الصیانة وتعدد إمكانیة تقدیمها وسهولة استخدامها والحصول علیها، وتنوع طرق البیع واختالف تسهیالت 

الدفع، ودقة مواعید التسلیم وسرعة تلبیة الطلبات أو غیر ذلك من الخصائص الفریدة التي ال یمكن أن 

  . 1تتوافر لدى المنافسین تمثل جوانب عدیدة لتمییز المنتج

لكن على المؤسسة أن تعمل على أن یكون هذا التمیز غیر قابل للتقلید من طرف المؤسسات المنافسة 

وهذا على األقل في المدى القصیر، وأن یستطیع المستهلك دفع ثمن هذا التمیز، وأن یكون واضحا له 

ن منتجات المؤسسات المنافسة وقد یكون هذا التمییز على أساس الجودة، لیفرق منتجات المؤسسة ع

  .  2العالمة، أو الخدمة، وتركز هذه اإلستراتیجیة على االبتكار والتطویر في السلعة أو الخدمة

ویمكن تعریف التمییز على أنه استخدام الكلمات أو األسماء أو الرموز أو الصور أو الرسوم أو مزیج 

، وذلك بإدخال 3تعریف المنتجات التي تقوم المؤسسة بإنتاجها وطرحها إلى األسواق منها، بهدف

خصائص مخالفة لمنتجات المنافسین والتي یرغب المنتج أن یضعها في ذهن الزبائن قصد تذكیرهم بها، 

  :ویمكن إبراز أهم مؤشرات التمییز في النقاط التالیة. حیث التفكیر في صناعة قرار الشراء

. 4یتكون االسم التجاري من مجموعة من الكلمات أو الحروف أو األرقام أو مزیج بینها: التجارياالسم 

  :5وصیاغة هذا االسم تتطلب عدة شروط أهمها

أن یصاغ بشكل یسمح بامتالك القدرة على التعلق بالذاكرة ألطول مدة ممكنة، وأن یكون بسیطا  -

 .في تكوینه

 .أن یصاغ بشكل غیر قابل لاللتباس -

                                                           
  .176ص  مصر، ،، الدار الجامعیة، اإلسكندریة- األصول واألسس العلمیة -اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2001(محمد أحمد عوض، . 1
، ص ص للنشر، األردن حدیث، دار وائل، المكتب العربي ال-مفاهیم وحاالت تطبیقیة  - اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2000(إسماعیل محمد السید،  .2

)202،203.(  
  .247، ص تسویق، دار النهضة العربیة، مصرإدارة ال): 2001(محمود صادق بازرعة، . 3
  .365سبق ذكره، ص  المصدرطلعت أسعد، . 4
  .136، ص الت والمؤسسات التجاریة، األردناألصول التسویقیة في إدارة المح): 1997(محمد جودت ناصر، . 5
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 .ن یكون على عالقة بالمنتج ونوعهأ -

 .أن یكون مشروعا قانونیا -

أو الشكل الذي یختاره المنتج لمنتجه حتى یسهل على  ي الرمزتتمثل العالمة التجاریة ف :العالمة التجاریة

  .المتعاملین تمییزه، ومما ال شك فیه فإن العالمة التجاریة تلعب دورا كبیرا في إقبال الزبون لشراء المنتج

وهي العالمة التي تستخدم بغرض تمییز منتجات المؤسسة الواحدة ومن بین مزایاها ما  :المة العائلةع

  : 1یلي

 .تحقیق تخفیض في تكالیف الترویج -

االستفادة من السمعة الطیبة التي حققتها عالمة العائلة في إشباع نفس الصفات التي اكتسبتها  -

 .المنتجات في ذهن الزبون

وهي تلك العالمة المستخدمة لتقدیم منتج واحد في السوق وعند تقدیم المؤسسة لعدة  :العالمة الفردیة

، حتى ال تتبادل المنتجات االتجاه السلبي الذي قد ینشأ إزاء ا بعالمة جدیدةمنتجات جدیدة فإنها تقدمه

  .2منتج معین

  :ن الشروطوحتى تضمن المؤسسة نجاعة تطبیق هذه اإلستراتیجیة علیها أن تتقید بمجموعة م

  : 3یمكن توضیح أهمها في النقاط التالیة :شروط مرتبطة بالمحیط الخارجي

حتمیة إدراك المستهلك للفرق في القیمة بین منتوج المؤسسة مقابل منتجات المنافسین بحیث یكون  

االختالف واضحا ما بین المنتوج المراد تسویقه وبقیة المنتجات الموجودة في السوق، بحیث یتسنى 

مستهلك أن یحس بهذا الفرق والتمیز، ومن ثم یقبل على اقتناء تلك السلعة أو الخدمة، ویمكن لل

تحقیق هذا الشرط باستعمال مواد خام جیدة، وهنا البد من بذل مجهودات كبیرة في مجال البحث 

 .والتطویر والتصمیم، وتجنب العیوب المختلفة التي یمكن أن تقلل من قیمة المنتج

                                                           
  .167، ص لدونیة للنشر والتوزیع، الجزائرأسس التسویق، دار الخ): 2010(هیم، بلحیمر إبرا .1
  .167، ص المصدر نفسه. 2
  .239سبق ذكره، ص  المصدردارة اإلستراتیجیة تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، نبیل مرسي خلیل، اإل. 3
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ألمر على المنتوج في حد ذاته بل یقتضي األمر تسلیم السلع في أحسن الظروف من وال یقتصر ا

  .خالل تسلیمها في الوقت المناسب

توافق استخدامات المنتوج مع احتیاجات المستهلك، إذ أنه من الجید أن یتمتع المنتج الواحد بعدة  

 .استخدامات، وأن تكون تلك االستخدامات تستجیب لرغبات المستهلكین

عدم تطبیق إستراتیجیة التمییز من طرف المنافسین، ألنه في حالة تعدد مستخدمي هذه اإلستراتیجیة  

 .وكثرتهم تؤدي إلى تقلیص القدرة التنافسیة للمؤسسة

 .العمل على تقدیم خدمات مساعدة للمستهلك 

  : 1وتتمثل أهمها في ما یلي: شروط مرتبطة بالمحیط الداخلي

 .الیة تسمح بتقدیم جودة عالیة للمستهلكتوفر مدخالت ذات نوعیة ع 

االستخدام األمثل للموارد والمهارات خاصة في مجال البحث والتطویر بهدف تقدیم منتوج متمیز  

 .تكنولوجیا

وجود نظام تسویقي فعال یسمح بتوفیر المعلومات الالزمة للمؤسسة وتقدیم المساعدات الضروریة  

 .للمستهلك

  : 2تمییز في تحقیق عدد من المزایا للمؤسسة، وذلك من خاللوتبرز أهمیة إستراتیجیة ال

من خالل استقطاب عدد كبیر من الزبائن، وبالتالي الحصول على أكبر حجم : السیطرة على السوق

ممكن من الطلب المتاح في السوق، وبالتالي استغالل جهودها وطاقتها اإلنتاجیة والتسویقیة وهذا ما یحقق 

  .من تخفیض التكالیف المتغیرة والثابتة على السواء للمؤسسة میزة تمكنها

وبالتالي فهي تستطیع أن تسیطر على السوق دون أن یكون ذلك على حساب بقیة المؤسسات المنافسة 

  .وعلى حساب الزبائن

                                                           
1 .Marjorie Lecerf, (2007): les petites et Moyennes Entreprises face à la Mondialisation, France Harmattan, p 310. 

  ).169،170(سبق ذكره، ص ص  المصدربلحیمر ابراهیم، . 2
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قیام المؤسسة باالحتكاك الدائم والمتواصل بالزبائن یؤدي إلى  إن :استمراریة االتصال بین المنتج والزبون

تعرف المستمر على الحاجات والرغبات الفعلیة التي تمكنه من تلبیتها بصورة دائمة، وذلك بإدخال ال

مختلف أدوات التمییز على السلع التي یقوم بإنتاجها ومن ثم طرحها في السوق، وتبقى المؤسسة على 

للمؤسسة بتحقیق وهو االتصال الذي یتم عن طریق أدوات التمییز ویسمح . اتصال دائم ومباشر بالزبائن

   .أهدافها

. إن اعتماد إستراتیجیة التمییز یعطي الحریة الكبیرة للمؤسسة في تسعیر منتجاتها: الحریة في التسعیر

  .حیث أن تمییز منتجاتها عن بقیة المنتجات یؤدي بالزبائن إلى تفضیلها حتى وٕان كان سعرها أعلى نسبیا

ل االعتماد على إستراتیجیة التمییز إلى تحقیق تسعى المؤسسة من خال: حمایة السلعة والمؤسسة

باإلضافة إلى حمایة نفسها . الحمایة للسلع التي تقوم بإنتاجها من التزییف والتقلید ومن تقلبات األسعار

من خالل المحافظة على سمعتها ومكانتها داخل السوق وذلك من خالل مراقبة جودة المنتج وخلوه من 

  .ك إلى حمایة الزبون واطمئنانهوهذا ما یؤدي كذل. العیوب

تعریفه بمصدر إنتاج السلعة وضمان : كما تبرز أهمیة إستراتیجیة التمییز بالنسبة للزبون من خالل

الحصول على جودة معینة من جهة، ومن جهة أخرى یسهل علیه التعرف على السلع والخدمات التي 

خدمات المقدمة من طرف المؤسسات یرغب في الحصول علیها بعد أن یمیزها عن بقیة السلع وال

  .المنافسة

وبالتالي فإن تمییز المنتجات یؤدي إلى اشتداد درجة التنافس بین المنتجین على تحسین منتجاتهم بصورة 

  . دائمة ومستمرة وهذا ما یؤدي إلى تحقیق حاجات ورغبات الزبائن بشكل ومستوى أفضل

ف بالنسبة للزبون النهائي على السلع والخدمات التي وعلیه یمكن القول أن التمییز یعد أسلوبا للتعر 

  .یحتاجون إلیها
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  :1ومن أهم مجاالت التمییز التي تحقق میزة تنافسیة أفضل ولفترة زمنیة أطول

 .التمییز على أساس الجودة -

 .التمییز على أساس التفوق التقني -

 .التمییز على أساس تقدیم خدمات مساعدة أكبر للمستهلك -

 .ساس تقدیم المنتج قیمة أكبر نظیر المبلغ المدفوع فیهالتمییز على أ -

مما سبق نجد أن تمییز منتجات المؤسسة عن منتجات منافسیها یعتمد في جزء من استراتیجیاتها 

فالمؤسسة تبحث من خالل هذه اإلستراتیجیة عن كیفیة . التنافسیة على المنافسة خارج دائرة األسعار

فدرجة ارتباط الزبون بالمؤسسة یؤدي في . لتجاریة لتحسین موقعها التنافسيتعزیز والء الزبائن للعالمة ا

أغلب األحیان إلى تقلیص حساسیة هذا األخیر اتجاه تغیر األسعار وزیادة درجة تفضیله لمنتجات 

كما أن هذا الوالء یعتبر بمثابة حاجز لدخول منافسین جدد إلى القطاع . المؤسسة على حساب المنافسین

من جانب آخر فإن المؤسسة التي تستطیع أن تكسب . لعدم رغبة الزبون في تغییر نمط استهالكهبالنظر 

  .ثقة الزبون ووالءه تستطیع أن تحصن نفسها جیدا من خطر المنتجات البدیلة

  إستراتیجیة التركیز. ثالثا

ة وطریقة تفكیر تعتمدان على ثقاف رغم أن كل من إستراتیجیة الهیمنة بالتكلفة وٕاستراتیجیة التمییز

. مختلفة إال أنه یمكن المزج بین هاتین اإلستراتیجیتین بطریقة تنتج عنها ما یعرف بإستراتیجیة التركیز

وتهدف هذه اإلستراتیجیة إلى بناء المیزة التنافسیة والوصول إلى موقع أفضل في السوق من خالل إشباع 

أو بواسطة التركیز على سوق جغرافي محدود أو الحاجات المختلفة والخاصة لمجموعة معینة من الزبائن 

فالسمة الممیزة إلستراتیجیة التركیز هي تخصص المؤسسة في . التركیز على استخدامات معینة للمنتج

خدمة نسبة معینة من السوق الكلي ولیس كل السوق وهي التي أهملت من طرف المؤسسات التي تعتمد 

  .على اإلستراتیجیتین السابقتین

                                                           
  .238سبق ذكره، ص  المصدرنبیل مرسي خلیل، اإلدارة اإلستراتیجیة تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، . 1
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إستراتیجیة التركیز على افتراض أساسي وهو إمكانیة قیام المؤسسة بخدمة سوق مستهدف وضیق وتعتمد 

  . 1بشكل أكثر فاعلیة وكفاءة عما هو علیه الحال عند قیامها بخدمة السوق ككل

إن نجاح المؤسسة في تطبیق هذه اإلستراتیجیة یتطلب منها توفیر جملة من الشروط نوجزها في النقاط 

  : التالیة

 .تعدد حاجات المشترین، بحیث یمكن التركیز على جزء منهم -

 .عدم وجود منافسة في نفس مجال تخصص المؤسسة -

أن تكون حدة المنافسة كبیرة ما بین المتنافسین، بحیث تصبح بعض القطاعات أكثر إغراءا  -

 .وجذبا من قطاعات أخرى

ته التي تبنى على معرفة المؤسسة به، وتقوم المؤسسة بتحدید القطاع الذي تعمل فیه انطالقا من جاذبی

األرباح التي یمكن تحقیقها فیه، شدة المنافسة فیه، هذا باإلضافة إلى مدى توفر المؤسسة على 

  .2اإلمكانیات التي تسمح لها بمواجهة الطلب في هذا الجزء من السوق

  :3طریقتین ویتم تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة في ظل إستراتیجیة التركیز من خالل   

حیث تسعى المؤسسة إلى الحصول على میزة تنافسیة من خالل : إستراتیجیة التركیز على التكالیف

  .تخفیض التكلفة في السوق المستهدفة

ن خالل التنویع تسعى المؤسسة إلى تمییز منتجاتها م حیث: )التمییز(إستراتیجیة التركیز على التنویع 

  .ستهدفةن في السوق الممما یقلق المنافسی

ولنجاح هذه االستراتیجیات یجب أن یتوافر في شرائح وقطاعات السوق المستهدفة عمالء لهم احتیاجات 

  .  غیر عادیة، وأن تتطلب خدمة هذه القطاعات أجهزة إنتاج وفروع تختلف عن مثیالتها

                                                           
ملبنة (دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الوطنیة الجزائریة  –ظل هیمنة التسویق نحو تفكیر جدید إلدارة اإلنتاج في ): 2008(زكیة مقري، . 1

  .76، ص الجزائر ، جامعة باتنة،غیر منشورة ، أطروحة دكتوراه)األوراس بباتنة ووحدة قارورات الغاز بباتنة
  .240ق ذكره، ص سب المصدردارة اإلستراتیجیة تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، نبیل مرسي خلیل، اإل. 2

3 .M. Porter , (2000): Avantage concurrentiel, édition DUNOD, paris , p 27. 
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المذكورة ( ة للتنافسأخیرا یحدث أن تكون المؤسسة في موقع ال یتیح لها االختیار بین االستراتیجیات العام

، حیث یكون هذا االختیار مقرون باإلمكانات المتاحة وكذا حال السوق المستهدفة، وأخیرا الهدف )أعاله

المرغوب الوصول إلیه، وتجدر اإلشارة إلى أنه بإمكان المؤسسة اشتقاق استراتیجیات أخرى من خالل 

كالتنافس من خالل الجودة، . فسي في زمن معیناالستراتیجیات العامة وذلك وفق الوضعیات والموقع التنا

  .الخ...المرونة، التنافس من خالل الوقت أو من خالل االبتكار

ت واالختالفات في الجدول ومن خالل التطرق إلى مختلف هذه االستراتیجیات یمكن توضیح أهم الفروقا

  :التالي

  احة للمؤسسةمقارنة االستراتیجیات التنافسیة المختلفة المت :4.2 جدول رقم

  جوانب التمییز والتفرد  المجال  تمیز المنتج  االستراتیجیات

  :منخفض  قیادة التكلفة

  التركیز على السعر

  التصنیع وٕادارة الموارد  كامل السوق

  :مرتفع  تمییز المنتج

  تقدیم منتج متمیز

البحث والتطویر،   عدة مجاالت من السوق

  المبیعات والتسویق

  مرتفع/ منخفض  التركیز

  أو تقدیم منتج فرید/لسعرن خالل ام

مجال واحد أو عدد محدود 

  )القطاعات(من المجاالت 

أي نوع من الجوانب التي 

  تسمح بالتمیز والتفرد

  .243سبق ذكره، ص  املصدراإلسرتاتيجية تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس،  اإلدارةنبيل مرسي خليل، : المصدر   

قبل تبني إحدى هذه االستراتیجیات من قبل المؤسسات  وعلى أي حال فإنه من الضروري

بعض ) PORTER(الصغیرة والمتوسطة دراسة مجاالت القوة والضعف في قطاعاتها المختلفة، ویورد 

  :)5.2(المهارات والمتطلبات  التنظیمیة لالستراتیجیات التنافسیة كما هو موضح في الجدول رقم 
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  راتیجیات التنافسیة الثالثمتطلبات االست: 5.2 الجدول رقم

  المتطلبات التنظیمیة المعتادة  المهارات والموارد المتطلبة عادة  االستراتیجیات التنافسیة

  مهارات في مجال العملیات اإلنتاجیة   القیادة في التكالیف 

  إشراف محكم على العمالة

  تصمیم المنتجات بشكل یؤدي إلى سهولة التوزیع

  كالیفمنافذ توزیع منخفضة الت

  رقابة محكمة على التكالیف

إعداد تقاریر ومراجعة تفصیلیة 

  ومتكررة

  تنظیم ومسؤولیات واضحة

  حوافز مبنیة على تحقیق األهداف

  التمیز

  

  قدرات تسویقیة قویة

  تنویع في الخدمات والمنتجات

  النزعة نحو اإلبداع واالبتكار

  كفاءة قویة في مجال البحث والتطویر

  في مجال الجودةسمعة حسنة للمنظمة 

  خبرة طویلة في الصناعة

  تعاون قوي مع قنوات التوزیع

تنسیق قوي بین وظائف البحوث 

  والتطویر والتسویق وتطویر الخدمات

رواتب ومزایا جیدة لجذب العمالة 

  الماهرة أو الكفاءات المبدعة

  مزیج من السیاسات الموضحة أعاله  التركیز

  یوجه هذا المزیج إلى هدف معین

  من السیاسات الموضحة أعاله مزیج

  یوجه هذا المزیج إلى هدف معین

  .157سبق ذكره، ص  املصدرتوفيق حممد عبد احملسن، : المصدر

 نسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةمما سبق نجد أنه ال توجد إستراتیجیة تنافسیة واحدة مثالیة بال

ت السابقة تنطوي على مجوعة من المزایا النجاح التام، فكل إستراتیجیة من االستراتیجیا لها تضمن

من خالل الجدول  توضیح أهم المزایا التي تتمتع بها هذه االستراتیجیات ویمكن. والمخاطر على حد سواء

    :التالي
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  المزایا التي تحققها االستراتیجیات التنافسیة: 6.2 الجدول رقم

  ة إستراتیجیــ

  ة التكلفــــــــ

  ـــلـــاألقــــــ

  .تكون المؤسسة المنتجة بتكلفة أقل في موضع أفضل من منافسیها بالنسبة للسعر  -

  .تتمتع بحصانة ضد العمالء األقویاء، إذ ال یمكن المساومة على تخفیض األسعار -

  .تتمتع بحصانة ضد الموردین األقویاء، الذین یقومون بتحدید أسعار المدخالت -

مكنها من تخفیض السعر ومواجهة أي هجوم من المنافس تحتل موقعا تنافسیا ممتازا ی -

  .الجدید

یمكنها مقارنة بمنافسیها، من استخدام تخفیضات السعر كسالح ضد سلع بدیلة ذات أسعار  -

  .جذابة

  ة إستراتیجیـ

  ــــییزالتمـــ

  .التمییز على أساس التفوق الفني -

  .التمییز على أساس الجودة والخدمات -

  .أساس تقدیم قیمة أكبر للعمیل نظیر المبلغ المدفوع فیهالتمییز على  -

  ة إستراتیجیـ

  ــــزالتركیـــ

تمییز أفضل للمنتجات إما من خالل مستوى جودة أفضل، خدمات أفضل، بحیث تشبع  -

  .حاجات قطاع السوق المستهدف

  .تقدیم تكالیف أقل للمنتج في القطاع المستهدف مقارنة بالمنافسین -

  .في الجودة، الخدمات والتكلفة معاالتمییز  -

  :عداد الباحثإمن  :المصدر

  ).240-234(سبق ذكره، ص ص املصدرنبيل مرسي خليل، اإلدارة اإلسرتاتيجية تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس، : باالعتماد على -              
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یجیة من االستراتیجیات التنافسیة في كما یمكن توضیح مختلف المخاطر المتعلقة بتطبیق كل إسترات

  :الجدول اآلتي

  التنافسیة اتمخاطر اإلستراتیجی: 7.2 الجدول رقم

مخاطر إستراتیجیة الریادة في 

  تخفیض التكلفة

  مخاطر إستراتیجیة التركیز  مخاطر إستراتیجیة التمییز

هذه اإلستراتیجیة ال تدوم طویال  -

  :بسبب

 .التقلید من جانب المنافسین 

 .تغییر التكنولوجيال 

قواعد أخرى لتدهور الریادة في  

  .التكلفة

هذه اإلستراتیجیة ال تدوم طویال  -

  :بسبب

 .التقلید من جانب المنافسین 

أسالیب التمییز تصبح أقل أهمیة  

  .للمشترین

إستراتیجیة التركیز یتم تقلیدها  -

  :عندما

یصبح قطاع السوق المستهدف  

غیر جذاب هیكلیا بسبب 

التدریجي لهیكله أو التالشي 

 . تالشي الطلب

یدخل المنافسون الكبار هذا  

القطاع وعلى نطاق كبیر بسبب 

تضاءل الفروق بین هذا القطاع 

وغیره من القطاعات األخرى 

وبسبب ممیزات التسویق 

 .الشامل

ظهور شركات أخرى جدیدة  

تتبع إستراتیجیة التركیز على 

  .أجزاء من نفس القطاع السوقي

، ص مصر اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم ومناذج تطبيقية، الدار اجلامعية للنشر، القاهرة، ):2003( ابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد مرسي،ث: المصدر

262.  

  : أركان بناء قطاع تنافسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 2.4.2

قتصادیة من تطورات وأحداث متسارعة ترتبط القدرة التنافسیة خاصة في ظل ما تشهده الساحة اال     

ووجود  ،والتحسین المستمر في المنتجات ةجیوالتطورات التكنولو  باالرتقاء من خالل البحث والتطویر واالبتكار،

من ضمن  قاعدة موارد بشریة تتمتع برقي وتعدد المهارات كما تتمتع باإلمكانیات الفنیة والتكنولوجیة الضروریة

  :البد من االلتزام بعدة أركان أساسیة توسطة،قطاع تنافسي للمؤسسات الصغیرة والم ولبناء .عوامل أخرى
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  على بیئة اقتصادیة كلیة مستقرةالمحافظة . أوال

مختلف الدول أن هذه في تشیر البحوث واألدبیات الحدیثة حول تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة      

لذلك توجد حاجة ماسة لخلق بیئة عامة داعمة  یة متقلبة،المؤسسات تعاني بنسب متفاوتة من بیئات كل

جهودها الرامیة إلى إزالة  تُفَعلونموها ویجب على الحكومة أن  ،وكذلك لتأسیس المؤسسات ،الخاص لالستثمار

كما یجب علیها أن تضمن  ،بوجه عام إخفاقات السوق في االقتصاد جه الخلل التي تشوب السوق وتعالجأو 

عتمد أیضا نجاح یو . 1سیما المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتعامل مع األطراف المختلفة، ال وجود عدالة في

  :2یلي قطاع األعمال الصغیرة والمتوسطة على إیجاد بیئة ایجابیة لتأسیس وتشغیل هذه المؤسسات تشمل ما

حقق تكاملها وتحقق وضع خطة قومیة طویلة األجل لتنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما ی :أوال

القطر أو على المستوى القومي، حیث  المؤسسات الكبرى سواء على مستوى الترابط بین هذه المؤسسات وبین

تشیر التجارب الدولیة الناجحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى أنه یجب وجود منهج واضح وأهداف محددة 

اسات تنمیة هذه المؤسسات في اإلطار األشمل لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأن یتم وضع سی

  .الخاص بالسیاسات االقتصادیات للدولة

السیما فیما یتصل بالبناء المؤسسي الالزم لوضع  وفي هذا الخصوص هناك بعض المتطلبات األساسیة،

  :یلي ، وتتضمن المتطلبات ماالصغیرة والمتوسطةخاصة بالمؤسسات سیاسات 

شراك جمیع الجهات المعنیة وإ  ،لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةمكانیات االقتصادیة لنشر الفهم الواقعي لإل –1

  .في ذلك

المحافظة على التكامل الوثیق بین سیاسات وبرامج تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وبین التوجه  - 2

دیة الستیعاب قضیة وٕاحداث نوع من التعدیل على استراتیجیات التنمیة االقتصا العام للسیاسة االقتصادیة،

  .ات المطلوبة لتنمیة هذه المؤسساتتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومختلف الخدمات والسیاس

                                                           
  .25سبق ذكره، ص  المصدرتعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر، إطار سیاسي عام وخطة عمل، . 1
دوریة غیرة والمتوسطة في ظل اقتصاد المعرفة، مجلة األكادیمیة العربیة المفتوحة، عبد المطلب األسرج، تعزیز تنافسیة المشروعات العربیة الص. 2

  .07ص  دون سنة نشر، ، الدنمارك،)العدد الرابع( علمیة محكمة نصف سنویة
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  .زیادة استقرار البنیة المؤسسیة وشفافیتها وٕامكانیة التنبؤ بتطوراتها - 3

  :التالیةاألسس كما یجب أن تعتمد على 

ن یستهدف أي برنامج فعال للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أ إذ البد ،تجمعات الصناعیةالإنشاء  استهداف -

  .وخاصة تلك التي لها روابط إنتاج أفقیة أو رأسیة ،ء تجمعات تضم مجموعات كبیرة منهاإنشا

، ینبغي األعمال استهداف القطاعات الفرعیة الواعدة، لضمان الحصول على نتائج إیجابیة لبرامج خدمات -

  .د القطاعات االقتصادیة الفرعیة الواعدة ووضع أدوات دعم لهذه القطاعاتاستخدام قواعد بیانات لتحدی

حیث یمكن زیادة اإلنتاجیة عن  تعمیم مراكز خدمات األعمال لتجمعات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، -

  .ي تقدم الدعم المالي وغیر الماليطریق هذه المراكز الت

لتصنیعیة والعلمیة والسیاسات ا ،سسات الصغیرة والمتوسطةنمیة المؤ التكامل الوثیق بین سیاسات ت. ثانیا

  والتعلیمیة ،والتكنولوجیة

یجب أن یتم التغلب على العوائق المتصلة بتداخل الصالحیات  ،األواصر من التعاون إلقامة تلك

اسات وكذلك فبدون وجود أواصر فعالة للتنسیق بین السی .وانعدام التنسیق بین األطراف المختلفة والبیروقراطیة،

 ومفككة وغیر مترابطة، ،ةتتستظل جهود التنمیة مش بین المؤسسات واألطراف الفاعلة التي تدیر عملیة التنفیذ،

  .1ولن یكون لها سوى تأثیر ضئیل إن وجد على القدرة التنافسیة للقطاع

   تطویر وتنمیة البنیة األساسیة العلمیة والتعلیمیة وتعزیز دورها االقتصادي. ثالثا

مع تزاید دور المدخل المعرفي والمهاري في اإلنتاج والتحول الناتج عن ذلك في طبیعة القدرة التنافسیة، 

فبدون قوة عاملة على درجة  ،في عالم الیوم میة والتعلیمیة أهم عامل اقتصاديأصبحت البنیة األساسیة العل

والروابط القویة بین  ،والتعلیم المستمر كار،وأساس قوي من البحث والتطویر واالبت ،علیم والمهارةعالیة من الت

  .من جهة أخرى )السیما المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(العلم والتعلیم من جهة وبین العمل االقتصادي

                                                           
  .25سبق ذكره، ص  المصدرتعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر، . 1
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وینبغي أن یحظى الدور الحاسم للنظام التعلیمي على وجه  ستظل القدرة التنافسیة تتآكل على المدى الطویل،

تصادیة المباشرة، لیلعب دورا مؤثرا في تطویر جوهر نظام القیم الخاص هذه الوظیفة االقبالخصوص 

ذلك أن االرتقاء إلى . والتفكیر النقدي واالبتكار، بالمجتمع، وتوجیهه نحو تشجیع ومكافأة فكرة العمل الحر،

ي عن تلك السائدة حالیا ف تختلفحلقات وسالسل أعلى للقیمة یتطلب التركیز على مجموعة من المهارات 

وباإلضافة إلى ذلك یتطلب هذا االرتقاء أیضا أن تلبي منظومة التعلیم احتیاجات السوق من العمالة  االقتصاد،

الذي من المفترض أن یعززها النظامان (ینبغي على منظومة القیم الثقافیة السائدة  بشكل أفضل وأخیرا،

 ،وفي الواقع .علیم المستمر واالبتكار واإلبداععلى إقامة المؤسسات الخاصة والت اأن یشجع) التعلیمي والتدریبي

ال یمكن تحقیق القدرة التنافسیة دون استثمارات ضخمة في الموارد والجهود المخصصة لإلصالح التعلیمي 

  .1الذي یهدف إلى تضییق الفجوة المعرفیة كمیا ونوعیا بین الدول العربیة وبقیة دول العالم

  :2راءات منهایقترح عدد من اإلج وفي هذا الخصوص

  :وینبغي أن یتواكب ذلك مع ،ق من أجل تطویر المناهج وتعدیلهاإقامة نظم تتمتع بحساسیة للسو  - 1

    .السوقاحتیاجات . أ

  .احتیاجات القطاعات ذات األولویة اإلستراتیجیة .ب

  .المعاییر الدولیة. ـج

العالي على أن یؤكد على جودة التعلیم خاصة في التعلیم الثانوي و  مزید من الترشید في استثمار الموارد، - 2

باإلضافة إلى تعدیل مناهج المدارس االبتدائیة لترسیخ  ،واالستجابة الحتیاجات السوق ،وأهمیة التعلیم الفني

 .المهارات االستثماریة واالبتكار واإلبداع

  

  

                                                           
  .25، ص المصدر نفسه. 1
  .8سبق ذكره، ص  المصدرالمطلب األسرج، عبد . 2
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  بآلیات دعم االبتكار االهتمام .رابعا

 وتتمكن من تعزیز ،جهة مختلف التحدیات التي تواجههاموا لكي تتمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من 

  : ولهذا یجب ،فیها قدرتها التنافسیة فالبد من تشجیع التحدیث واالبتكار واالستثمار

وهي تؤثر على  ،بتكارتؤدي الثقافة دورا أساسیا في تطویر قدرة أي شركة على اال: بتكاریةتعزیز الثقافیة اال .أ

تكار ذهنیة  تتمیز ویتطلب االب. مؤسسة من خاللها، وعلى العالقة فیما بین العاملین فیهاالطریقة التي تعمل ال

، وثقافات أخرىذهنیة منفتحة على أفكار جدیدة  وقدرات تنظیمیة دینامیكیة اإلبداع، وحسن ،بروح المبادرة

بقیم المؤسسة وأهدافها  التمسكبتكاریة أن تتطور، یجب على المبتكرین یئة التعلم، وٕاذا أرید للقدرة االوتعزیز ب

 .بتكاریة جزءا ال یتجزأ من نسیج ثقافة المؤسسةتكون القیم التي تدعم القدرة اال ویجب أن ،المشتركة

لم تصل استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال البحث والتطویر  :تمویل البحث والتطویر .ب

وقد  .المجال جهودها في هذایع أن تجني بشكل كامل مردود بشكل عام إلى المستوى األمثل ألنها ال تستط

المتقدمة كي تصلح هذا القصور السائد في السوق وكي توفر حافزا مالیا  الدول فيكثیر من الحكومات  تدخلت

وفي هذا  .التي تستهدف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویرأكبر لالستثمارات الخاصة في مجال البحث والتط

  :ح عدد من اإلجراءات منهاصوص یقتر الخ

سرة، یالقروض الم( األدوات المالیة التمویل المتاح للبحث والتطویر من خالل مجموعة متنوعة من زیادة حجم -

  ).الخ...وترتیبات المشاركة في التكالیف، ،المنح

لتي تعمل تخصیص أجزاء من میزانیات البحث الخاصة بالمؤسسات البحثیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا -

  .لمیزة التنافسیةافي أنشطة مختارة والتي یوجد لدیها إمكانیة لتحقیق 

 .إلزام المؤسسات البحثیة بتغطیة أجزاء من تكالیفها من خالل البحوث المشتركة مع القطاع الخاص -

رة ال سیما المؤسسات الصغی. ة مهمة للبحث والتطویر الذي یقوم به القطاع الخاصیتقدیم حوافز ضریب -

  .والمتوسطة
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الحصول على مساعدة فنیة ومالیة من الجهات المانحة لتطویر برامج البحث والتطویر استنادا إلى أفضل  -

  .الممارسات

خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حول أهمیة  البدء في حملة توعیة عامة تستهدف القطاع الخاص، -

  .لك بالنسبة للوسائل المتاحةالبحث والتطویر بالنسبة لقدراتها التنافسیة، وكذ

وضع معاییر سلیمة ومتوازنة لتحدید أولویات األنشطة المستوفیة لشروط تمویل استنادا إلى قدرتها التنافسیة  -

  .الحالیة والمحتملة

البدء في برنامج قومي للتطویر المؤسسي یستهدف المؤسسات البحثیة والجامعات بغیة إیجاد هیاكل تتمتع  -

وتطویر طاقات  ،ءة هذه المؤسساتوزیادة كفا .من الحوكمة، مع وجود تمثیل للقطاع الخاص بها بدرجة عالیة

السیما الصغیرة  صالت هذه المؤسسات بالقطاع الخاص،وتقویة  ،وٕامكانیات مالئمة للبحث والتطویر

  .والمتوسطة

قدم هذه المؤسسات بعطاءات لتعزیز كفاءة المؤسسات البحثیة والتعلیمیة وقدراتها التنافسیة، یجب أن تت -

  .للحصول على المشروعات الحكومیة بدال من توزیع هذه البحثیة على المؤسسات محددة بشكل مسبق

زیادة الصالت الفعالة بین المؤسسات البحثیة واألكادیمیة المحلیة والدولیة التي یمكن من خاللها توفیر  -

  .المعرفة للقطاع الخاص

القطاع الخاص والمؤسسات األكادیمیة في مجاالت مثل برامج البحث المشترك  بین تشجیع التعاون المشترك -

 .والتدریب في مرحلتي الدراسة الجامعیة والدراسات العلیا

  القدرات تشجیع ودعم الحصول على التكنولوجیا وبناء -ـج

 حقوق الملكیةوتمویل  ،شراء المباشرالحصول على التكنولوجیا من خالل أشكال شتى تتراوح من ال یتم

تستطیع هیاكل الدعم إذ  ،التحالفات اإلستراتیجیةو التراخیص والحصول على االمتیازات إلى الحصول على 

أن . الخ...ومركز نقل التكنولوجیا ومنشئات الرقابة على الجودة الفنیة والتجاریة مثل مراكز البحث والتطویر،
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الفعال والمفید لهذه  نقلالوضمان  ،ولوجیات المالئمةالتكن وتحدید تلعب دورا رئیسیا في نشر المعلومات،

  .یفها الحتیاجاتهاالتكنولوجیا إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتك

حة التكنولوجیا الجدیدة بصرف النظر عن مدى إتا هناك عامل رئیسي البد من أخذه في االعتبار، ،ذلك لىوع

وحسن التعامل معها  .الجدیدة والحصول علیها التكنولوجیا أال وهو وجود القدرة المالئمة الختیار ،وتكلفتها

واستیعابها، ویعتبر وجود هذه الطاقة داللة مباشرة على درجة التقدم العلمي والتعلیمي في  وتكییفها، وتكلفتها،

وفي هذا الخصوص یقترح عدد من ة یر تطویر الطاقة التكنولوجییویمكن اتخاذ بعض اإلجراءات لتس االقتصاد،

  :جراءات منهااإل

تتنوع خدمات اإلرشاد التكنولوجي بشكل كبیر بحیث تبدأ بتوفیر  :تنمیة خدمات اإلرشاد التكنولوجي 

المعلومات عن التكنولوجیات الحدیثة وتنتهي إلى مساعدة المشروع في تجدید احتیاجاته التكنولوجیة 

  .وشرائها

بشكل عام یوجد تكامل بین  :مال المخاطرلتطویر وصناعة رأس التوثیق التعاون بین أنشطة البحث وا 

إذ یزداد عدد صنادیق رأس  .المنح والقروض العامة المخصصة للبحث والتطویر ورأس المال المخاطر

المال المخاطر التي تلزم أصحاب المؤسسات الجدیدة بالتقدم أوال للحصول على منح عامة حتى یطوروا 

مصادر رأس المال المخاطر لتوفیر احتیاجات تطویر األعمال  تكنولوجیا أو نموذجا أولیا، وأال یلجأ إلى

في حین أن أصحاب رأس المال المخاطر متخصصون في تقییم إمكانیات العمل  ،إال في وقت الحق

التجاري أكثر منه في تقییم القدرة التكنولوجیة على التطور، فإن الوكاالت الحكومیة توظف أعدادا كبیرة 

بالقدر  ین على إجراء التقییم التكنولوجيالفنیین المدرب مشكلة من الخبراءمجموعة  من المهندسین أو تكوین

 .الالزم

بل تقاریر خطط األعمال مقا( وتجدر اإلشارة إلى أن تبادل المعلومات بین هاذین النوعین من المنظمات

لعبء اإلداري الملقى یحقق منفعة متبادلة، وفضال عن ذلك یخفف هذا التعاون من ا .)المراجعة التكنولوجیة

، وتقییمات بتبادل تقاریر المراجعة على عاتق المؤسسة التي تقوم بتطویر التكنولوجیا من خالل السماح لها
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خطط األعمال والخبرات، وقد استحدثت كثیر من الجامعات عملیات رأس المال المخاطر الخاصة بها كي 

یمكن تفعیلها وهي تطویر أدوات ومنظمات التصنیف  وهناك وسیلة أخرى .تسهل االستغالل التجاري لبحوثها

  .أصحاب المؤسسات ومنظمات التمویلالتكنولوجي حیث یتسنى سد فجوة المعلومات بین 

  :طط األعمال واألنشطة غیر الفنیةعدم وضع خ 

غالب نحو تطویر نظرا ألن منح البحث والتطویر تعتمد على المشروعات البحثیة وتكون موجهة في ال

تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كثیر من األحیان صعوبات في صیاغة  ،وجیات جدیدةتكنول

المقترحات البحثیة التي تتقدم بها وقد وجد الباحثون أن أحدث جیل من الشركات القائمة على التكنولوجیا 

أكثر من  التدریب على إدارة المخاطر ،مثل وضع خطط األعمال ،یحتاج بشكل خاص إلى دعم األعمال

  .نب غیر الفنیة من عملیة االبتكاروهناك تزاید في توفیر الدعم لهذه الجوا .حاجته إلى مجرد التمویل

 :التمویل من خالل حقوق الملكیة 

وكذلك الهیئات الحكومیة صعوبة في المفاضلة بین المخاطرة والربح المرتبطین  ،تواجه المؤسسات المالیة 

 ومدة التطویر ،الشكوك التي تحیط بالجدوى الفنیةتطویر والتحدیث إذ أن بالمشروعات التي تسعى إلى ال

تجعل  ،وحجم السوق المحتمل واحتمالیة إضفاء الطابع التجاري على المشروع، وٕاجمالي التمویل المطلوب،

وبالتالي تخطو بعض الدول خطوات إضافیة في  .د قبل أن تمول مثل هذه المشروعاتالمؤسسات المالیة تترد

جدیدة لشركات اللطار تعدیل استراتیجیاتها نحو التطور التكنولوجي من خالل تقدیم التمویل األول لرأس المال إ

وبهذه الطریقة تكون آلیات التمویل من خالل حقوق الملكیة مكملة للمنح  .وشراء حصص من حقوق الملكیة

  .دیة للبحث والتطویر ومنح األعمالالعامة التقلی

یمكن أن یتم تقدیم منح أو ، للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتحدیث القدرات التكنولوجیة: حوافز مالیة أخرى

 .والتراخیص والخدمات االستشاریة ا،امتیازات ضریبیة لتغطیة تكالیف الحصول على التكنولوجی
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  المعرفة حتمیة التعاون اإلقلیمي والدولي في ظل اقتصاد .خامسا

ت في جهودها الرامیة إلى تعزیز قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقیام من الضروري أن تتعاون الحكوما

 ویمكن تحقیق ذلك من خالل إنشاء هیئة تنسیق إقلیمیة تعني ذلك، بیئة تشجع لالستفادة من اقتصاد المعرفة،

في مرحلة  وربما ،الوطنیة وتتولى تشجیع تبادل المعلومات والخبرات بین هیئات ووزارات تكنولوجیا المعلومات

  .الحقة، تسهیل األنشطة التعاونیة الداعمة لالبتكار

توسطة على یتمثل دور حكومات بلدان المنطقة في خلق هذه البیئة ومساعدة المؤسسات الصغیرة والم

وفي ظل الظروف التنافسیة الجدیدة   نها،اعات جدیدة في بلدو وتشجیع إنشاء مشر  ،االستمراریة في النجاح

تعزز االبتكار وتشجیع المؤسسات  ،ى الحكومات أن تضع سیاسات جدیدة، یجب علولمةالناتجة عن الع

كخدمات  مات المناسبة غیر المتیسرة حالیاوتزویدها بالخد ،االبتكاریةلقدرات والمتوسطة على بناء ا الصغیرة

قبة اعد البیانات ومراوقو  ،المساعدة الفنیة، ونشر المعلوماتوالبحث التطبیقي و  ،المجمعات الصناعیة، والتدریب

وینبغي استحداث هیئات االبتكار الوطنیة  .وخدمات أخرى ،واألنظمة اإلداریة ونقل التكنولوجیا، ،النوعیة

  .والمصارف المحلیة وغیرها ،والمراكز التربویة ،ن القطاع الخاص كجمعیات المنتجینبمشاركة ممثلین ع

لقیام بمزید من األنشطة حول نقل التكنولوجیا والتدریب أن یساعد الحكومات على ا ،ینبغي للمجتمع الدولي

ویمكن أن  ،المعرفة وتطویر القدرات البشریة في المنطقة وخلق البیئة المناسبة لتعمیم االستفادة من اقتصاد

وتحلیل العوامل تعوق انتشار األفكار  تشمل تلك األنشطة أیضا إجراء دراسات إضافیة حول انتشار االبتكار،

حول سیاسة عامة من شأنها تعزیز االستفادة من  في بلدان المنطقة وٕاعداد توصیات كارات الجدیدةواالبت

  .اقتصاد المعرفة

وأخذ  ،سیتیحه اقتصاد المعرفة ممافي الختام یجب التأكید على استفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

أن یتطلب منها وهو ما  ،به هذا االقتصاددیات التي سیأتي مع التح اتجنب مخاطر عدم موائمتهحصتها فیه، و 

دریجیا إلى االعتماد وأن تتحول ت في هذا العصر القائم على المعرفة، تبني نفسها، باعتبارها منظمات للتعلم

ویكمن الشرط ، روف المؤدیة إلى التطویر المنتظممن خالل تطویر ثقافة التعلم، وتأمین الظ ،على المعرفة
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وٕاذا أرادت المؤسسات الصغیرة  ،في تنظیم یعزز بیئة التعلیم ،ا العصر الجدیدسي للمنافسة في هذاألسا

والمتوسطة في أي بلد أن تبقى وتستمر في بیئة دولیة وٕاقلیمیة دینامیكیة تتسم بعدم االستقرار والتغیر السریع 

قابلین للتعلم فمن  وهذا یعني أنه یجب على العاملین أن یصبحوا أفرادا. علیها أن تمتلك القدرة على التعلم

هج قائم على المشاركة في وأن تعتمد من ،وتصنع تمیزها الحقیقي ،تكتسب المؤسسة المیزة التنافسیة خاللهم

  .1بغیة استقطاب العاملین المبتكرین والحفاظ علیهم ،وأن تقدم مكافآت وحوافز مغریة ،اإلدارة

  فسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمحددات التنا. 3.4.2

الفعال للمالك أو ات الصغیرة والمتوسطة حول الدور تتمحور العناصر األساسیة لتنافسیة المؤسس     

انطالقا من مسایرة  ،لومات الضروریة في جمیع المجاالتالمسیر إلى القدرة على الحصول على المع

التكفل بنشاطات البحث ى أو ما یعرف بالیقظة وٕال ومتابعة المستجدات العلمیة والتكنولوجیة واالقتصادیة،

التكنولوجي الجدید  المعدات ذات األساسو وتنمیة الموارد البشریة واالستثمارات المادیة،  ،والتطویر

استیعاب واستغالل  على مستوى المسیرین والمستخدمین، والقدرة علىكذلك قابلیة التغیر  ،والحدیث

  .التفوق والمنافسة في السوق ساهم فيالمعلومات المتاحة في األسواق  واكتساب قدرات تنافسیة ت

في مزاولة نشاطها وبقائها على العدید من المتغیرات  ،المؤسسة الصغیرة والمتوسطة وتتوقف استمراریة

  :درة التنافسیة لهذه المؤسسات وهيوالعناصر، وهناك أربعة عناصر أو متغیرات أساسیة تتوقف علیها الق

 .لمسیرالدور األساسي لمالك المؤسسة أو ا -

 .الیقظة اإلستراتیجیة -

  .الجودة التنظیمیة للمؤسسة -

  .االستثمار المادي المعتمد على التكنولوجیات الجدیدة المتاحة -

  أو المسیرالدور األساسي لمالك المؤسسة . أوال

  . مالكها أو مسیرها ىتتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمركزیة القرار على مستو 

                                                           
  .10سبق ذكره، ص  المصدرعبد المطلب األسرج، . 1
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لى قدرات إداریة تتطلبها طبیعة المهام الالزمة لممارسة األعمال الصغیرة والمتوسطة لذلك فهو بحاجة إ

  :1والتي منها

  .القدرة على امتالك رؤیة كلیة لتفاصیل سیر العمل -

  .الحساسیة للتغیر والقدرة على التكیف -

  .القدرة على جذب عمال أكفاء والمحافظة علیهم وحسن استخدامهم -

ما سبق یحتاج مالك المؤسسة إلى مجموعة من المعارف تتعلق بكل وظائف  باإلضافة إلى كل -

) الخ..دارةعملیات إنتاج، تسویق، مالیة، إ( المؤسسة، فهو یحتاج أن یهتم بنفسه بكل وظائف المؤسسة

  .وغیرها من المعارف

 لى أنه یتوجب على أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن یكونوا ریادیینإن ذلك نخلص م

وعلى هذا األساس فإن شخصیة المسیر لها دور كبیر في تحدید  ویتمتعون بصفات وطبیعة ریادیة

خلص من سلوك وشخصیة حیث نجد نوعین من التسییر المست، راتیجیة المنتهجة من طرف المؤسسةاإلست

  :2مالك المؤسسة

   التسییر المحافظ .1

یة مؤسسته ویركز على حل المشاكل الداخلیة سلوك المسیر أو المالك الذي یعمل على بقاء واستمرار 

ویسعى إلى التكیف مع تطورات المحیط، ویعتمد على االستثمار في التكنولوجیات الجدیدة من مصادره 

  .خلیةالدا

  

  

                                                           
  ).97،98(سبق ذكره، ص ص  المصدرسعاد نائف برنوطي، .  1
لى إ المتطلبات الشخصیة ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة، ورقة بحثیة مقدمة): 2006(سناء عبد الكریم الخناق، .  2

أفریل  18-17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: الدولي حول الملتقى

  .785، ص 2006
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  المجازف رالتسیی .2

سلوك المسیر الهادف إلى تنمیة مؤسسته وتطویرها ویمیل إلى المجازفة في البحث عن التوسع السریع، 

 اویقبل العمل في المقاولة الباطنیة ویعمل على تطویر التكنولوجی أسواق وحصص سوقیة جدیدة،وعن 

  .مكیفة حسب حاجاته اا عن تكنولوجیویبحث دائم المتاحة لدیه مع مراكز البحث الخاصة والعامة،

 وضعیته ،عمره، تكوینه ،كشخصیته الفردیة لرئیس المؤسسة، ولقد بینت العدید من الدراسات الممیزات

اإلستراتیجي الذي تنتهجه المؤسسة فالتكوین الذي تلقاه رئیس المؤسسة  في الخیار) مالك أو موظف(

أساسیا في الخیار اإلستراتیجي فقد لوحظ أن رؤساء المؤسسات الذین لیس لهم  تلعب دورا وخبراته وقیمه،

الذین لدیهم تكوین تقني  أما ،اج عدة إستراتیجیات في نفس الوقتتكوین في التسییر یفضلون انته

  .أما خریجي معاهد التسییر فیفضلون اإلستراتیجیات المتعلقة بالمنتج ،الجغرافي فیفضلون التوسع

لون أكثر إلى اقتحام یحیث لوحظ أن الشباب یم ،ر له تأثیر على تنافسیة المؤسسةكما نجد أن عمر المدی

  .حمال للمخاطرةأكثر تو للمغامرة  األنهم أكثر استعداد أسواق جدیدة،

فكثیرا ما  .أهمیة عن العناصر األخرى ومن جهة أخرى فإن شخصیة رئیس المؤسسة وثقافته وقیمه ال تقل

وتشیر  یكون قرار اقتحام األسواق الخارجیة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قرارا فردیا لرئیسها،

عله قادرا على التأثیر على باقي عمال تج ،ومركز رئیس المؤسسة صیات الفردیة،التجارب بأن الخصو 

المؤسسة من أجل انخراطهم في أهداف لیست بالضرورة أهدافهم، وبالتالي له القدرة على فرض أهدافه 

  .على كل مؤسسةوٕاستراتیجیته 

  الیقظة اإلستراتیجیة .ثانیا

والحركة الدائمة  ،ضغط الهائل لقوى السوق والمنافسةوال ،ع السریع لألحداث في عصر العولمةإن الواق

لمحیطها ومتابعة  التطورات الكبیرة الحاصلة یستوجب من المؤسسة اإلصغاءو  لألسواق والمستهلكین،

ته في جمیع المجاالت وتحلیلها بالیقظة والذكاء لالستمرار والبقاء في ظل المنافسة ومسایرة مستجدا

  .السائدة
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تطورات  وفق وقعتمثم أن تحسن ال ع محیطها،ولكي تستطیع المؤسسة الصغیرة والمتوسطة أن تتأقلم م

أهمیة  أن تراقبه باستمرار ومن هنا تظهرو  ،هیجري فی بما إطالعهذا المحیط البد لها أن تكون على 

 ،قرارات الالزمة في الوقت المناسبقصد اتخاذ ال المستمرةالیقظة التي تمكن المؤسسة من هذه المراقبة 

تحویل المعلومات المحصل علیها في إطار مراقبة المحیط من أجل فالیقظة اإلستراتیجیة هي عملیة 

وهي نظام لتحقیق اإلبداع واتخاذ القرارات  والتحدیات معرفة واكتشاف الفرص وتقلیص المخاطر

  .1اإلستراتیجیة

حیث یتم تقسیم المعلومات المتعلقة  ،تم من خاللها تجمع أعضاء التنظیموتمثل الیقظة العملیة التي ی

وتعمل الیقظة  یط الخارجي وتفسیرها بهدف تغذیة عملیة التسییر اإلستراتیجي لمسیري المؤسسة،بالمح

والمعلومات  )الزبائن ، الموردین،ا المنافسةالتكنولوجی(اإلستراتیجیة على رصد المعلومات المتعلقة بالسوق 

  .)، الثقافياالجتماعي ،السیاسي ،القانوني ،المحیط االقتصادي(المرتبطة بمحیط األعمال 

الیقظة  الیقظة التنافسیة، الیقظة التكنولوجیة،: هيوتحتوي الیقظة اإلستراتیجیة على أربعة مكونات ثانویة 

  .التجاریة، الیقظة المحیطیة

إن اإلصغاء إلى محیط المؤسسة ومتابعة ومسایرة المستجدات في جمیع المجاالت خاصة المجال  

جیة تسمح لمالك المؤسسة من معرفة التكنولوجیات الجدیدة الخاصة بمعنى الیقظة التكنولو  التكنولوجي،

وذلك بإنتاج اإلبداعات  ،ي حالة استغاللهافاته التنافسیة تعزیز قدر ما مدى فعالیتها في و  بنشاط عمله،

فاالستغالل یكون في تحویل  ،لشكل النهائي كبراءة اختراع مثالالتكنولوجیة أو اقتنائها، في حالة أخذها ا

یجابیة في المنتجات وأسالیب إ إلحداث تغیرات وٕاستحداثات ستعمال المعلومات العلمیة والتكنولوجیاوا

  .اإلنتاج وبالتالي العمل على تحقیق میزات في اإلنتاج تساهم في التفوق والمنافسة في السوق

                                                           
1. Karoo Yamina, (2003): La Veille Stratégique dans les PMI Algérienne, Séminaire International sur 

L’importance et de la performance pour s’intégrer dans l’économie mondiale, Alger, 31 mai- 1/2 juin 2003, p 06.  
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لذا نجد  ،ساتجدا، ولیست في متناول كل مؤس كون أن الیقظة مكلفة ،ویرتبط نوع الیقظة بحجم المؤسسة

، في الوقت الذي یمكن للمؤسسات بالیقظة التكنولوجیة إال تقومأن المؤسسات الصغیرة ال تستطیع أن 

  ).إستراتیجیة( الكبیرة أن تذهب إلى الیقظة التنافسیة والتجاریة أو أن تمارس یقظة شاملة

الیقظة ذلك أنه هو الذي یزود ویعد نظام المعلومات في المؤسسة بمثابة النواة األساسیة بالنسبة لنظام 

، وتتجلى فعالیة نظام الیقظة من خالل االستخدام الذكي سسة بالمعلومات الجدیدة والمفیدةلوحة قیادة المؤ 

، والتي تعد بمثابة إستراتیجیةغیر أن الیقظة وحدها ال تكفي ما لم یتوفر القائد على رؤیة  لكل المعلومات،

ولن یتحقق ذلك  ،یة في التطلع الذكي نحو المستقبلوتمثل هذه الرؤ  ،لنظام الیقظة ككل )ZOOM( مكبر

  .1، والذي یعني أن تعرف قبل اآلخرینبتوفر عنصر الذكاء االقتصادي أیضا إال

 إطالعفالمؤسسة التي تكون في  ارتباطا وثیقا، الستراتیجي بالیقظة اإلستراتیجیةیرتبط مفهوم الذكاء ا

ر أن تسبق تطورات هذا المحیط ال یمكن أن تحصر سیرها في هدف مستمر على محیطها تبحث باستمرا

علیها الظروف تكون دائما في بحث عن تعدیل أو تحسین، مما  بل وحسب التغیرات التي تملیها ثابت،

ثم یؤدي إلى تغییر الهدف باستمرار وهنا یكمن ذكاء المؤسسة، أي في جلب المعلومات من المحیط 

، وبهذا تكون الیقظة أصبحت عبارة عن كیان متعلم وذكي ، فالمؤسسةلوماتالعمل على أساس هذه المع

  .اإلستراتیجیة العامل المحدد لذكاء المؤسسة الذي یعرف بالذكاء اإلستراتیجي

  الجودة التنظیمیة .ثالثا

مع  ، وعلى تنظیمها وتنسیقهات على نوعیة وكفاءة الید العاملةینعكس التقدم التكنولوجي والمعلوما

فقبول التغیر والبحث عنه باستمرار  ،مستوى المؤسسة الصغیرة والمتوسطةعلى  غیرات التي تحدثالت

واستعمال تكنولوجیا متطورة  ،ت تنظیمیة جدیدةوصورته تتمثل في إدخال شبكا مرتبط بالمسیرین والعمال،

التدریب والبحث عن ید ، وعلیه وجب تنمیة الموارد البشریة بالتكوین و توقف علیها قدرات ومؤهالت العمالت

                                                           
، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكوماتخمسة أعمال للتمیز في عالم متغیر، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2005(حسین رحیم، . 1

  .252، ص 2005مارس  9-8الجزائر، علوم االقتصادیة، قسم علوم التسییر، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق وال
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التطورات والتغیرات الحادثة ومواكبة التقدم التكنولوجي بغیة تحسین  عابیالستعاملة كفئة ومؤهالت 

فالجودة التنظیمیة داخل المؤسسة أساسیة لدعم  اإلنتاجیة وتنمیتها وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة،

ة وتنمیة قدرتها التنافسیة ال یكون بالتوسع األفقي فقط لذلك یمكن القول أن توسیع إنتاج المؤسس .تنافسیتها

بل أن التوسع الرأسي لإلنتاج هو مكمل للتوسع ) زیادة عدد الموظفین وتقنیة عالیة من اآلالت والمعدات(

األفقي وذلك برفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة عن طریق توفیر الموارد البشریة المتحفزة والقابلة لعملیات 

  .  1لتأهیل والتدریبالتشكیل وا

  االستثمار المادي المعتمد على التكنولوجیات الجدیدة .رابعا

مؤسسة وتخفیف ، والتي تعمل على تحسین إنتاجیة اللمعدات ذات التكنولوجیا المتطورةوهو االستثمار في ا

ل الفرص وذلك لكي تكون قادرة على استغال واكتساب المعارف العلمیة والتقنیة،. تكالیف اإلنتاج بها

هذا ما یجعل مالك وتتأقلم بسرعة مع التغیرات الحاصلة في محیطها و  ،المتاحة أمامها في السوق

  .دائم للمعلومات العلمیة واالقتصادیة وجمعها ثم استغاللها المؤسسة في رصد

ائز وبالنظر من زوایا عدیدة یعتبر االستثمار المادي المعتمد على التكنولوجیا الجدیدة أحد أهم الرك

األساسیة في بناء المزایا التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فإذا أرادت هذه األخیرة أن ال تتخلف 

عن السباق التنافسي فإنه یتعین علیها اتخاذ خطوات وٕاجراءات لتقدیم منتجات أو لتطویر تقنیات جدیدة 

  . 2إلنتاج هذه المنتجات بكل ثقة ومقابل تكلفة منخفضة

یمكن القول أن االستثمار المادي المعتمد على التكنولوجیا الحدیثة هو الخیار االستراتیجي األكثر وبالتالي 

إذ نجد بأنه على مدار مدة . ضمانا للمؤسسات في مواجهة مختلف االضطرابات المحتملة في المحیط

عملیة موجهة  معقولة من الزمن یمكن النظر إلى المنافسة في كثیر من المجاالت الصناعیة على أنها

                                                           
  .األكادیمیة العربیة البریطانیة إلىمحمد حسین سید، أهمیة العنصر البشري في تحقیق أهداف الشركات، بحث مقدم . 1

  www.abahe.co.uk: نقال عن الموقع االلكتروني       
الملتقى الدولي واقع اإلبداع التكنولوجي وتأثیره على أداء المنظمة في الجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2011(بن عاتق حنان، حجماوي توفیق، . 2

  . 2011ماي  19-18لیدة، الجزائر، ، جامعة سعد دحلب بالباإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة دراسة وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة: حول
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بواسطة عنصر اإلبداع التكنولوجي، وأن المؤسسات التي تبادر بمنتجات جدیدة وعملیات أو استراتیجیات 

  .1حدیثة یمكنها غالبا تحقیق أرباح ضخمة مما یضمن لها استمراریة التنافس

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة القدرة التنافسیةودعم تطویر أسس  .4.4.2

ة وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أهم القضایا التي یعتبر دعم وتنمی

في ظل التحوالت والتطورات االقتصادیة  ا والمتقدمة على حد سواء، ال سیماتشغل دول العالم النامیة منه

افة إلى یر التجارة العالمیة، والدور المتزاید للشركات متعددة الجنسیات، وذلك باإلضالمعاصرة من تحر 

الدور التنموي والمكانة التي أصبحت تحظى بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن استراتیجیات الدول 

األمر الذي أدى بمختلف الدول إلى االهتمام بتطویر وتنمیة القدرة التنافسیة لقطاع . ومخططاتها

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سعیا منها في تنمیة وتطویر اقتصادیاتها

ي الحقیقة تتعدد وسائل خلق القدرات التنافسیة والمداخل المختلفة لدعمها ما یجعل اإللمام بها في هذا ف

  .المقام أمر صعب، ولكن هذا ال یمنع من محاولة التطرق إلى أهمها

  التركیز على تكنولوجیا العملیات  .1

ن ، ألن القر ذلك عت الضرورة إلى، إذا دالنتقال السریع من إنتاج إلى آخرتسمح تكنولوجیا العملیات با

، ولمن یستطیع الوصول إلى السوق بطریقة أسرع الحالي هو سیكون لمن ینتج أفضل، ولدیه تنظیم أفضل

  .2ومعنى ذلك التركیز على نظم تصنیع مرنة ومختلفة ،الماضي والمستقبل وأرخص، ویستطیع إدارة 

  بتكار كیز على نشاطات البحث والتطویر واإلبداع واالالتر . 2

كنولوجي یعطیها یهدف تركیز المؤسسة على نشاطات البحث والتطویر واإلبداع إلى الحصول على سبق ت

جاتها عن طریق وبالتالي تفادي تقادم منت .جات جدیدة، بخصائص أفضلوٕانتاج منت الریادة في تصمیم

  .1وتخفیض تكالیف اإلنتاج المنعكسة في تخفیض السعر ،تقلیص دورة حیاتها

                                                           
  .160سبق ذكره، ص  المصدرشارلز وجاریث جونز، . 1
  .515، ص مصرإدارة األعمال الدولیة، دراسات وبحوث میدانیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ): 1998(عبد السالم أبو قحف، . 2
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ى ذلك أن التقدم العلمي والتكنولوجي یقدم فرصا كبیرة لتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسة وزیادة معن

  .اإلمكانیات الخاصة بها

إذ یتجسد من خالل إنشاء وحدة تنظیمیة تختص بهذه الوظیفة مع تخصیص الموارد الكافیة وتصمیم 

ا إلى نظام وطني لالبتكار أو اإلبداع بما أهداف وٕاستراتیجیة وسیاسة فاعلة بهذا الصدد وتحویلها تدریجی

  .یزید من القدرة التنافسیة ویحقق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

التمیز النوعي لمنتجات و  من هذا المنطلق فإنه ینبغي التركیز على تشجیع أعمال البحث والتطویر

ي افة إلى إبراز أهمیة البحث العلم، باإلضلزیادة اإلنفاق على هذه األعمال واعتماد آلیة مناسبة المؤسسة

  .اكتساب قدرة أكبر على المنافسةوبالتالي  ،لتطویر نوعیة المنتج ومواصفاته

إغفال عملیة االبتكار التكنولوجي التي تجعل من المؤسسة تتصف بالمرونة وبالتالي مواكبة  عدم مع

تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة مختلف جوانب التغییر التكنولوجي وتطویر وسائل اإلنتاج وذلك بهدف 

  .2سواء على مستوى األسواق المحلیة أو حتى العالمیة

  االستفادة من تجارب اآلخرین والمنافسین األقویاء. 3

خاصة بعد التطورات والتغیرات التي تشهدها  ،تتعرض كل مؤسسة ناشطة في السوق إلى منافسة شرسة

وذلك عن  ،لى التطورإیاء واألكفاء المؤسسة ن األقو ییدفع المنافسة إذ الساحة االقتصادیة في اآلونة األخیر 

، أو ها التفوق على المؤسسات المنافسةحتى تصبح بإمكان ،المستمر عن مزایا تنافسیة جدیدة طریق بحثها

، وٕابداع طرق خالل اكتساب مهارات جدیدة أساسیةعلى األقل المحافظة على المزایا السابقة، وذلك من 

مجال  كثیرا في تطویر القدرة التنافسیة للمؤسسة في ساعد التعلم من المؤسسات األخرىوی. سیةتفكیر أسا

                                                                                                                                                                                     
: الملتقى الدولي حولرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى دور الموارد البشریة في تحسین القد): 2004(عبد الحمید زعباط، . 1

  .213، ص 2004مارس  10-9، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، التنمیة البشریة وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة
للمؤتمر العربي األول دراسة مقدمة "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر قدرتها التنافسیة من أجل النهوض ب): 2000(عبد الرحمان بن عنتر، . 2

جوان  27-25بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربیة، خالل الفترة  )ANDRU(المنعقد من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث الجامعي 

  .6، الجزائر، ص 2000
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، وهو ما یعني التركیز على كیفیة عمل المنافسین وطرق إنتاجهم أكثر من العملیات واألداء واإلبداع

  .1التركیز على ماذا أنتجوا

وهو ما " قوى التنافس"حلیل المنافسین ویمكن للمؤسسة أن تحصل على كل هذه المعلومات من خالل ت

  .تطرقنا إلیه بشيء من التفصیل سابقا

  صفات الدولیة للجودةابالمو االلتزام  .4

یقصد بجودة المنتجات االهتمام بالمنتجات من حیث مدخالت اإلنتاج، العملیة اإلنتاجیة، واالستمرار في 

  .2الحالیة تلبیة لحاجات ورغبات العمالءتقدیم وطرح منتجات جدیدة ومطورة وتحسین جودة المنتجات 

" ISO" صفات الدولیة للجودة یضمن لها الحصول على شهادة اإلیزوان التزام المؤسسة بالمو واألكید أ

  :3ویحقق لها مجموعة من الخصائص وهي

  .الحصول على السمعة المشرقة في السوق -

  .المساعدة على ضبط عملیات اإلنتاج والتحقق من جودتها -

  .اقتناع العمالء بأن السلعة ذات مستوى جودة عالیة -

  .التفوق على المنافسین الذین لم یحصلوا على الشهادة -

  .التمتع بمیزة التقدم للمناقصات التي تشرط الحصول على شهادة اإلیزو -

  التطور التكنولوجي  .5

یات كبیرة وبسرعة ولكن تعني في واآلالت الكبیرة التي تنتج كم ،د بالتكنولوجیا فقط كمیة اإلنتاجال یقص

التغلیف والتعلیب والتخزین والحفظ والنقل من اإلنتاج إلى  ءامستوى بد ىالوقت الحاضر الوصول إلى أعل

  .الخ...والتوزیع

                                                           
1. Michel Porter, (1999): La Concurrence Selon Porter : Michal le Seach, village mondial  édition, Paris, p 200.  

القدرة التنافسیة للمنتجات األردنیة وسبل تعزیزها، مركز تكنولوجیا الحاسوب والتدریب والدراسات الصناعیة، الجمعیة ): 1997(الحجي طایل، . 2

  .37 ، صلعلمیة الملكیة، عمان، األردنا
  .77، ص شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر دراسات في اإلدارة واإلیزو، مؤسسة): 2002(جاسم مجید، . 3
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وفي مقدمتها تكنولوجیا استیعاب مختلف التقنیات الحدیثة فالمؤسسة تعتمد في بناء قدرتها التنافسیة على 

ت وكیفیة التعامل مع التجارة اإللكترونیة التي أصبحت واقعا ملموسا ال یمكن المعلومات واالتصاال

خاصة إذا وظفت في خدمة اقتصادیات البلدان، كما أصبح لصناعة تكنولوجیا عنها، االستغناء 

المعلومات والخدمات المتقدمة للمعلومات واالتصاالت تأثیرا عمیقا على إیقاع االقتصاد لتحسین الكفاءة 

التي تعتبر أحد أهم المصادر الستحداث التكنولوجیا  .درة على التنافس والقابلیة لتولید الربحیة للمؤسسةوالق

الجدیدة والتعامل الكفء معها باعتبارها أساس التخطیط اإلستراتیجي التنافسي وتصمیم المنتجات 

  .يما إلى ذلك من متطلبات األداء اإلدار یات اإلنتاج وتطویر نظم األداء و وعمل

ٕاجراء المحلیة واحتیاجات المؤسسة و  جاتحتیااالف التكنولوجیا التي تتالءم مع وعلیه فإنه ینبغي تكثی

العمال على تطبیقها وخلق دورا أكثر التكنولوجیا، وتدریب المدیرین و  بحوث مناسبة ونشر المعلومات عن

لك بالتعاون مع المؤسسات فعالیة للجامعات ومخابر البحث في استحداث ونشر مختلف التكنولوجیا وذ

  .االقتصادیة

وبالتالي فإنه ومع التطورات الحدیثة أصبح نجاح مؤسسة ما أو فشلها یتحدد بقدرتها على تبني التكنولوجیا 

البشري المدرب والمناخ  الحدیثة واستخدامها وهو ما یتطلب توفر مقومات أخرى مكملة كالعنصر

نظم المعلومات مع كافة األنشطة بالمؤسسة حتى یتم تعزیز لذلك ینبغي أن تتضافر  ،الخ...التنظیمي

  .1القدرة التنافسیة للمؤسسة وضمان استمراریتها

  دراسة األسواق الخارجیة. 6

والبد من البحث عن خیارات أكثر تطورا وتوازنا وأسواقا محدودة  تعتبر السوق المحلیة سوقا محدودة،

ونوعیة  ،بطریق توفیر كافة المعلومات عن اتجاهات الطل وهنا تبرز المسؤولیة الحكومیة عن المخاطر،

  .2مكن التعرض لها داخل هذه األسواقالتي ی ،المخاطر التجاریة وغیر التجاریة

                                                           
  .30، ص لبنانإدارة األعمال الدولیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ): 2001(طاهر موسى عطیة، . 1
  .135، ص ي السوق الدولیة، تونسمحددات القدرة التنافسیة لألقطار العربیة ف): 2001(محمد عدنان ودیع، . 2
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فالقدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر محصلة لمجموعة اإلمكانیات والجهود التي تبذلها 

ة نسبة الحصة السوقیة لمنتجاتها، ومن العوامل المؤثرة على القدرة هذه المؤسسات في تقلیل التكالیف وزیاد

  :1التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نجد

قدرة المؤسسات على إجراء دراسات لألسواق الخارجیة المستهدفة یكسبها تعزیزا لقدراتها التنافسیة مما . أ

  .جات المنافسة في هذه األسواقیساعدها على تدعیم مركز منتجاتها التنافسي مقابل المنت

لقدراتها التنافسیة یأتي من خالل االهتمام الجاد بدراسة وتحلیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعزیز . ب

األسواق الخارجیة، على أن یشمل هذا التحلیل التحقق من جودة المنتجات المصدرة من وجهة نظر 

  .لمصدرة ودرجة رضاه عنها أو رفضه لهاالعمیل األجنبي والتعرف على مدى تقبله للسلع ا

عن فرص تصدیریة متمیزة في أسواق تتناسب مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعد بحث . ت

    .إمكانیاتها ومواردها وقدراتها، من أهم عوامل تحقیق قدرة تنافسیة ممیزة لهذه المنشآت

رات العاملین لدیها وتدریبهم في مجال بتطویر وتنمیة قدالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعد اهتمام . ث

التصدیر، وٕاعداد الدراسات الالزمة لدخول األسواق الخارجیة أحد العوامل الهامة التي تكتسبها المؤسسات 

  .لتعزیز قدراتها التنافسیة في أسواقها المختارة

   تطبیق مفاهیم وأسالیب اإلدارة اإلستراتیجیة المناسبة للمؤسسة .7

وبذلك  ،للمؤسسة وكذلك البیئة التنافسیة ستراتیجیة تركز على دراسة البیئة الداخلیة والخارجیةإن اإلدارة اإل

یلي ذلك اختیار البدیل اإلستراتیجي المناسب والذي یعظم  ،بتحدید رسالتها ورؤیتها وأهدافهاتقوم المؤسسة 

تتم على أسس عملیة ، وأن عملیة االختیار ، في ظل الظروف المحیطة بالمؤسسةمن تحقیق األهداف

كما تتطلب هذه العملیة أیضا أن یكون القائمون على إدارة المؤسسات . ولیست مبنیة على أراء شخصیة

                                                           
  .27، ص مركز الصادرات العربیة، قطر): 2005(، تدعیم القدرة التنافسیة للصادرات العربیة إلى األسواق العالمیة. 1
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مدركین لهذه اإلستراتیجیات بكافة أبعادها آخذین في االعتبار العوامل الواجب مراعاتها عند المفاضلة بین 

  :1دائل االستراتیجیات والمتمثلة فيب

  .تي تسعى المؤسسة إلى تحقیقهااألهداف ال. أ

  .القیود الخاصة بفرص والمخاطر البیئیة .ب

  .القیود الخاصة بنواحي القوة والضعف المتعلقة بالمؤسسة .ـج

  .قیم اإلدارة وأخالقیاتها ومهاراتها اإلداریة والتنظیمیة المتاحة .د

العاملین في كافة مجاالت النشاط ولجعل عملیة التغییر والبناء اإلستراتیجي فعالة فإنه ینبغي مشاركة 

بالمؤسسة في هذه العملیة لتنمیة القدرة التنافسیة في ظل التحدي الذي تشهده مختلف المؤسسات بدول 

واإلدراك بأن بناء إستراتیجیة تنافسیة عملیة مستمرة ولیست عملیة وقتیة حتى ال یفاجأ مدیرو  .العالم

  .ن أن یكون لدیها إستراتیجیة للتعامل معهاالمؤسسات بتغیرات وتحوالت غیر متوقعة دو 

  لتركیز على إدارة الجودة الشاملةا .8

مستمر یشمل كافة نواحي األداء  إدارة الجودة الشاملة األساس الفكري للتمیز، وهي تطویر شامل تعتبر

عیا إلشباع د سرق العمل واألفرافویشكل هذا التطویر مسؤولیة تضامنیة لإلدارة العلیا واإلدارات واألقسام و 

الموردین ویشمل نطاق الجودة الشاملة كافة مراحل التشغیل منذ التعامل مع  ،حاجات وتوقعات العمیل

، ویتوجه مدخل الجودة الشاملة للوفاء ومرورا بعملیات التشغیل، وحتى التعامل مع العمیل بیعا وخدمة

  .2السوقیةوخفض التكلفة وزیادة الحصة  ،تحسین الجودة: بأهداف عریضة مثل

  ع المنتجات لغزو األسواق الدولیةتشجی .9

یتم ذلك من خالل تلبیة احتیاجات السوق المحلیة من منتجات ومنافسة السلع المستوردة باألسواق المحلیة 

اإلستراتیجي الذي یسعى إلى تكوین عالقة تبادلیة تكاملیة بین المؤسسات بهدف  نحو التحالف والتوجه

                                                           
، مصریة، القاهرة، اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین، مجموعة النیل العرب): 1999(عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، . 1

  .343ص 
  ).178،179(، ص ص مصرالدار الجامعیة، اإلسكندریة، الطبعة الرابعة، تحدیات العولمة والتخطیط اإلستراتیجي، ): 2003(أحمد سید مصطفى، . 2
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موارد مشتركة في بیئة دینامیكیة تنافسیة لتعزیز القدرة التنافسیة على أن یكون إنتاج تعظیم االستفادة من 

  :1السلع المحلیة وفق المعاییر واألسس التي تملیها القدرة التنافسیة كالتالي

  .تطویر تصمیمات المنتجات .أ

  .ة االلتزام بهاالفني للتأكد من المواصفات وضرور اإلشراف  .ب

  .ودة اإلنتاج وتطبیق معاییر الجودةالرقابة على ج .جـ

  .تقلیل التكلفة الكلیة للمنتوج .د

  .ف التشغیل المناسبة للید العاملةتوفیر البیئة وظرو  .ه

  .یاجات السوق المحلیة من المنتجاتتلبیة احت .و

  .اإلنتاج بالسعر المنافس وبالمواصفات العالمیة .ي

راءات الخاصة عن طریق اللجوء إلى العدید من اإلجوبذلك یمكن زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسات 

  .لإلنتاج والتي تحدد المهام والمسؤولیات وتنظم الواجبات لتحقیق األهداف المرجوة لها باألنشطة التسلسلیة

  التحالف اإلستراتیجي. 10

مط من اتفاق أعمال تقوم من خالله منظمتان أو أكثر باختیار ن" یعرف التحالف اإلستراتیجي على أنه 

  ."التعاون المتمیز بینهما

معنى ذلك أن التحالف االستراتیجي یعبر عن سعي مؤسستین أو أكثر نحو تكوین عالقة تكاملیة تبادلیة 

ة یبهدف تعظیم اإلفادة من موارد مشتركة في بیئة دینامیكیة تنافسیة من أجل التكیف مع المتغیرات البیئ

أو  الستباق تغیرات متوقعة من أجل اقتناص فرصة متوقعة التحالف إستراتیجیةحدثت، أو تأتي التي 

  .2حیث یمكن للمؤسسة استخدام مزیج متكامل من اإلستراتیجیات التعاونیة والتنافسیة، تجنب تهدید محتمل

                                                           
  .7كره، ص سبق ذ المصدرعبد الرحمان بن عنتر، من أجل النهوض بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر قدرتها التنافسیة، . 1
  .57سبق ذكره، ص  المصدرأحمد سید مصطفى، تحدیات العولمة والتخطیط اإلستراتیجي، . 2
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إذن فالتحالف اإلستراتیجي هو اتفاق تعاوني طوعي بحق الملكیة أو تعاقدي بین مؤسستین مستقلتین أو 

أو توحید  الخدمات أو التكنولوجیا، أو ،اركة والتطویر المشترك للمنتجاتل والمشأكثر یتضمن التباد

الموارد والقدرات الجوهریة من أجل أهداف إستراتیجیة مشتركة وهناك مجموعة من العوامل التي تدفع 

  :1المؤسسات للجوء إلى فكرة التحالف منها

  .الدخول إلى أسواق جدیدة -

  .جدیدة التعلم وتطبیق تكنولوجیا -

  .تشكیل المعاییر الصناعیة -

  .تحقیق أو ضمان مزایا تنافسیة -

  .المشاركة في المخاطر -

  .المشاركة بالمعرفة والخبرات -

فالتحالف اإلستراتیجي بمختلف صیغه یعتبر أهم اإلستراتیجیات التي تدعم أو تزید من القدرة التنافسیة 

حدثت وذلك للحاق بمتغیر  قدنتیجة لالستجابة لمتغیرات  أتيیفالتحالف اإلستراتیجي یمكن أن  .للمؤسسة

أو تزید تهدیدا  بیئي أو أكثر، كما یمكن أن یأتي الستباق متغیرات متوقعة الحدوث تقلص فرص منتظرة

   .إذ یمكن للمؤسسة استخدام التحالف اإلستراتیجي ،غیر متوقع

  نظام التعلیم مع احتیاجات السوق تكیف. 11

، بحیث تكون نظم التعلیم هذه متوافقة مع احتیاجات سوق لى المؤسسة تنفیذ نظام للتعلیمتو معنى ذلك أن ت

لتوجیهات التكنولوجیة العمل وحسب الطلب المستقبلي على العمل باإلضافة إلى مواكبة والتزامن مع ا

  .2المستقبلیة

  

                                                           
  .12سبق ذكره، ص  المصدرسعد علي العنزي، جواد محسن راضي، . 1
االقتصاد ي األول حول التنافسیة الصناعیة للمؤسسة االقتصادیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى الملتقى الوطن): 2002(كمال زریق، عمار بوزعرور، . 2

  .2002ماي  22-21 الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة،الجزائري في األلفیة الثالثة
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  الیقظة التنافسیة. 12

ة، وٕاثر االندفاع القوي نحو التكنولوجیا ونحو البحث في ظل التحوالت البیئیة الجدیدة التي تعیشها المؤسس

المستمر لألنشطة ذات قیمة مضافة قویة، وفي ظل عولمة األسواق، وكثرة المعلومات ومصادرها، 

كما أصبح استمرار المیزات التنافسیة في األسواق یقل . أصبحت المنافسة بین المؤسسات منافسة حادة

  .وري على المؤسسة أن تتیقظ لبیئتها وبصفة دائمةیوما عن یوم، لذلك أصبح من الضر 

ومن المهم أن تحقق المؤسسة لنفسها برنامجا لتطبیق الیقظة التنافسیة نظرا للمیزات التي تحققها هذه 

  . األخیرة للمؤسسة، ونظرا لكونها أداة فعالة لتطویر جانب من المزایا التنافسیة للمؤسسة

ي تكون فیه المؤسسة في حالة مراقبة ومتابعة، لما یجري في الوضع الذفالیقظة التنافسیة تعني 

ل ظهورهم مجال عملها من خالل جمع المعلومات الخاّصة بمنافسیها الموجودین في السوق وأولئك المحتم

صیاغة  قاط قوة وضعف المنافسین، ومن ثمالقیام بتحلیل تلك المعلومات واستغاللها بمعرفة ن مستقبال، ثم

التي تسمح بالمواجهة التي تضمن استمرار المیزة التنافسیة للمؤسسة، وتثبیت قدرتها  اإلستراتیجیة

    1.التنافسیة

  :2ومن أهم المزایا التي تحققها الیقظة التنافسیة للمؤسسة نذكر

 المعرفة المعمقة لألسواق وللمنافسة. 

 اكتساب موقع قوة من أجل طرح سلعها وخدماتها المبتكرة في السوق. 

  من دورة حیاة المنتجاتالتقلیص. 

 الزیادة من أثر التآزر أو التعاضد في المؤسسة. 

 الحصول على مورد وافر من المعارف والخبرات. 

 ضمان االستجابة الجیدة لحاجات الزبائن. 

                                                           
  .26سبق ذكره، ص  المصدرزغدار أحمد، . 1
  .27، ص المصدر نفسه 2
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  :وتستطیع المؤسسة من خالل الیقظة التنافسیة أن تنمي العدید من مزایاها التنافسیة مثل

  نشاطاتهاالتسییر الجید للوقت في كل. 

 التوصل إلى حل المشاكل بصفة سریعة. 

 الوعي في اتخاذ القرارات. 

 التحسین الدائم في عالقاتها مع زبائنها وموردیها. 

 التحسین المستمر في السلع والخدمات.  

  تطویر نظام المعلومات . 13

اذ القرارات على اتخیعتبر نظام المعلومات ذلك النظام المستخدم في إدارة المعلومات والمساعدة  

  .بحیث یدعم مهمة صیاغة إستراتیجیة المؤسسة أو یساعد على تغیرها اإلستراتیجیة

 داریة والوظیفیة في المؤسسة الذيإذن نظام المعلومات هو نظام محسوب یخدم مختلف المستویات اإل

ا ومنها عالقتهوخدماتها وعالقاتها الخارجیة  ،ومنتجاتها ،وعملیاتها ،تغیرات جوهریة في أهدافها یحدث

، فهو یمتلك تأثیرات تساهم في تغییر توجهات أعمال المؤسسة، وبما یمكنها بالزبائن والموردین والمنافسین

وتكون لنظام المعلومات االستراتیجي  من الحصول على موقع ممیز في بیئة المنافسة اإلستراتیجیة،

  .1راتیجیة وتنافسیةمیزات إست تحقیق قویة في المنظمة وفي قدراتها علىتأثیرات 

وبالتالي فإن استخدام نظام المعلومات االستراتیجي یعد بمثابة أحد المداخل الحدیثة لخلق ودعم القدرة 

، حیث أن نظام المعلومات یصمم لیلعب دورا رئیسیا ة، ومواجهة إستراتیجیة المنافسینالتنافسیة للمؤسس

هم تزوید عن طریقادة القیمة التي یتسلمها العمالء في تحقیق المیزة التنافسیة من خالل مساهمته في زی

وتقلیل وقت  ،اإلنتاج حسب متطلبات الزبائن استخدام أسلوب حیث أن .بالمعلومات عن السلع والخدمات

                                                           
ة دار الثقافالطبعة األولى، تیجیة منظور المیزة اإلستراتیجیة، نظم المعلومات اإلسترا): 2009(محمد الطائي، نعمة عباس خضیر الخفاضي، . 1

  . 18ص  للنشر والتوزیع، عمان، األردن،



 مفاھیم عامة حول القدرة التنافسیة: الفصل الثاني
 

266 
 

االنتظار وتحقیق السهولة في الحصول على المنتجات من خالل إلغاء الوسطاء أو تقلیل زمن انجاز 

  .أفضل مثال على ذلك والتجارة االلكترونیة ه استخدام تطبیقات ، أوعامالتالم

سسة من أجل دعم ن أفضل طریقة الستخدام نظام المعلومات لدعم اإلستراتیجیة التنافسیة للمؤ إوبالتالي ف

والوقوف أمام المنافسین، هو من خالل االعتماد على المعلومات التي یقدمها في  القدرة التنافسیة

  :1المجاالت التالیة

 .فضل منتج أو خدمة للعمالءتقدیم أ -

  .توفیر خدمة إیصال المنتجات للعمالء بأسرع وقت -

  .تقدیم منتج بأقل كلفة لعمالئها -

  .امتالك تكنولوجیا تصنیعیة رائدة -

  .تقلیص الفترة الالزمة لتطویر المنتوج أو الخدمة -

سة یتم الحصول علیها من خالل من الواضح أن النقاط أعاله تعتبر مصادر لتحقیق القدرة التنافسیة للمؤس

  .المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات

  س المال البشري والتنمیة البشریةالنهوض برأ .14

من القدرة المال البشري والتنمیة البشریة عنصر هام في الرفع لقد بات من البدیهي أن النهوض برأس 

تنمیة حول خلق  مع لذلك یجب أن تتمحور أية للمجت، فالعنصر البشري یمثل الثروة الحقیقیالتنافسیة

  .المناخ المناسب الذي یستطیع أن یحیا اإلنسان فیه حیاة كریمة

فلقد ظهرت الحاجة أخیرا إلى وجود إستراتیجیة للتنمیة تعكس االهتمام باإلنسان كهدف للتنمیة أكثر من 

  .لبشریةكونه أحد عناصرها أو محركاتها، وهو بالفعل ما ترمي إلیه التنمیة ا

                                                           
دار المسیرة الطبعة األولى، ، )مدخل استراتیجي معاصر(نظم المعلومات اإلستراتیجیة ): 2008(غسان عیسى العمري، سلوى أمین السامرائي، . 1

  .149، ص والطباعة، األردن للنشر والتوزیع
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، ویتسع هنا مفهوم التنمیة ویجب أیضا أن یكون المستفید منها ،فهي تنظر لإلنسان باعتباره صانع التنمیة

  .اإلنسانالبشریة لیشمل مختلف مراحل حیاة 

فالمؤسسات الیوم تواجه صعوبات كبیرة في تكوین وتنمیة القدرات التنافسیة عن طریق الزیادات الكمیة 

، وبالتالي یصبح المدخل األفضل لتكوین وتنمیة القدرة التنافسیة هو المالیة والمادیةد والنوعیة في الموار 

 وأعمال البحث والتطویر استثمار الطاقة المتاحة للعنصر البشري في المؤسسة مع اإلمكانیات التكنولوجیة

االختیار  برامج فعالة لعملیة ارة المؤسسات الصناعیة ضرورة وضعمما یتطلب من القائمین على إد

ات اإلداریة لتزویدهم بالمعارف دوكذلك وضع برامج متنوعة لتكوین القیا ،م بتطبیقه ومتابعة تنفیذهوااللتزا

 على أن تكون هذه البرامج متماشیةوالمعلومات الجدیدة والتي تساعدهم في تحقیق األهداف المنوطة بهم 

، ولما كانت القدرة تتكون من المؤهل أي ل الجدیدالتي أفرزها نظام األعمامع طبیعة التحوالت والمتغیرات 

، الفرد من قبل االتي حصل علیه التعلیم الذي حصل علیه الفرد زائد الخبرة باإلضافة إلى البرامج التدریبیة

كل هذا یؤثر على مستوى أداءه في العمل المنوط به، ولیس معنى ذلك أن أداء الفرد مرتبط بالقدرة فقط 

الواعیة تحرص على ضرورة  رة والرغبة في العمل المسند إلیه، وبالتالي فإن اإلدارةط بالقدوٕانما أدائه مرتب

، وتنبع القدرة على حل المشاكل التي عرضت علیه وظیفةأي الفرد المتقدم لشغل  توافر عناصر القدرة في

  1 .تواجهه ى دراسة وتحلیل وحل المشاكل التيحیث أن ذلك من شأنه تنمیة قدرته عل

فرزها النظام أالتي  حدث نتیجة عدم التماشي مع المتغیراتتیتطلب التنبؤ بالمشكالت التي یمكن أن  كما

  .التنافسیة للمؤسسة وٕاال أدى ذلك إلى ضعف القدرة اودراستها وتحلیلها والتغلب علیه

  

  

  

  

                                                           
  ).85،86(ص ص ر الفكر للنشر والتوزیع، األردن، داالطبعة األولى، استراتیجیات إدارة الموارد البشریة، ): 2011(سامح عبد المطلب عامر، . 1
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  خالصة الفصل

جیة من جهة، وشدة احتدام إن الحركیة والدینامیكیة التي تتمیز بها بیئة المؤسسات الداخلیة والخار   

المنافسة بین هذه المؤسسات من جهة أخرى، دفع المؤسسة إلى ضرورة مسایرتها، وذلك من خالل السعي 

الكتساب قدرة تنافسیة وتحسینها حتى تستطیع إثبات وجودها ونشر صور جیدة عنها في أذهان 

بقاء واالستمرار في عصر البقاء فیه إذ بامتالك المؤسسة لقدرات تنافسیة یمكنها ضمان ال. المستهلكین

للذي یقدم األفضل واألجود دائما، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتأثر بدرجة 

المنافسة أكثر من غیرها نتیجة للخصائص التي تتمیز بها والتي تجعلها أكثر عرضة للمنافسة، األمر 

  . تضمن لها البقاء الذي یجعلها تتجه دوما الكتساب قدرة تنافسیة

إذ تعد القدرة التنافسیة عامال هاما في تحدید مدى استمرار ونجاح المؤسسات وال سیما الصغیرة 

والمتوسطة منها، وهو ما یتطلب فهم وتطبیق المناهج اإلداریة المعاصرة المبنیة على أسس علمیة وعملیة 

القدرات التنافسیة التي تتماشى مع التطورات صحیحة، واعتماد استراتیجیات تنافسیة وانتهاج سیاسات دعم 

الحدیثة، واتخاذ القرارات والخطوات الالزمة التي تمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من المحافظة على 

  .        میزتها التنافسیة
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  تمهید

ا هاما بین مواضیع التنمیة في الفكر االقتصادي موضوع التنمیة المحلیة یحتل مركز لقد أصبح 

والدراسات االجتماعیة والسیاسات الحكومیة وبرامج المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والحركات االجتماعیة، 

من حالة التخلف والركود إلى ذلك أنها عملیة ومنهًجا ومدخال وحركة یمكن من خاللها االنتقال بالمجتمع 

وضع التقدم والقوة والسیر في طریق النمو واالرتقاء إلى ما هو أفضل وسد وتلبیة االحتیاجات األساسیة 

للسكان المحلیین بجهودهم الذاتیة وبمساندة من الهیئات الحكومیة وتعتبر أفضل مدخل لتحقیق التوازن 

والجزائر كغیرها من البلدان النامیة  .تنمیة شاملة ومتوازنةبین األقالیم المختلفة، وٕاعطاء الدفعة نحو 

المستقلة حدیثا، ورثت هیكال اقتصادیا عدیم القاعدة الصناعیة یرتكز على الزراعة واستغالل الموارد 

ونتیجة لهذه الظروف قامت الجزائر غداة االستقالل . مواد الخامالاألولیة، متجها أساسا نحو تصدیر 

  . ة للتنمیة تتماشى وظروفها االقتصادیة واالجتماعیةبوضع إستراتیجی

والثمانینات، والتي كان من  السبعینات عشریتيالتي تم تنفیذها على امتداد  االستثماریةبموازاة البرامج و 

مؤسسات صناعیة كبیرة، تم وضع برامج تتعلق ة صناعیة تتشكل من مركبات ضخمة و نتائجها بناء قاعد

 في التصور بشأن الدور المنتظر أن تلعبه هذه اختالفلكن بتسجیل  ،المتوسطةالصغیرة و المؤسسات ب

 جاء وٕانما الصدفة ولید یكن لم الصغیرة والمتوسطة المؤسساتب الجزائر اهتمامف .في التنمیة المؤسسات

 بغیة والدولیة المحلیة األصعدة جمیع على )وتشریعیة ومالیة قانونیة( متكاملة منظومة تبني من خالل

بعد  وخاصة ،االقتصادي هیكلها ضمن كبیرة مكانة یحتل بات الذي المؤسسات من النوع ودعم هذا ترقیة

 المؤسسات تلعبه الذي الدور تأكد أین الحر االقتصاد نظام ىإل المخطط نظام االقتصاد من التحول

 الذي يءوهذا الش اصة،خ المحلیة والتنمیة عامة، الوطنیة التنمیة متطلبات تحقیق في الصغیرة والمتوسطة

 ومحاربة وتعزیز قدراتها التنافسیة المؤسسات هذه تنمیة هدفها متكاملة سیاسة وضع ىإل بالجزائر دفع

 التي والتحدیات للتطورات المؤسسات هذه یعطل استجابة الذي العائق تعتبر التي والمعوقات المشاكل

  .لتنافسیة في ظل البیئة التنافسیة الشرسة، وتحد من قدرتها وفعالیتها االوطني االقتصادا یواجهه
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  اإلطار المفاهیمي للتنمیة المحلیة. 1.3

والتطرق لظهورها ونشأتها والوقوف إن إتباع التنمیة المحلیة كأسلوب للعمل یقتضي استیعاب مفهومها 

  .على مبادئها وركائزها ومختلف عناصرها

  وأبرز أهدافها تطور مفهوم التنمیة .1.1.3

ومراحل نموها، من حیث طبیعة  هوم التنمیة بعدة مراحل تعكس كل منها ظروف الدول النامیةلقد مر مف

  .هیاكلها االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة من ناحیة، وطبیعة عالقتها باألنظمة الدولیة من ناحیة أخرى

ل األفراد، حیث أنها فخالل عقدي األربعینیات والخمسینیات كان ینظر للتنمیة على أنها ارتفاع مستوى دخ

وخالل عقد الستینیات كانت تعني قدرة االقتصاد الوطني على . كانت مرادفة لمفهوم النمو االقتصادي

  .تحقیق زیادة سنویة في الناتج الوطني بحیث یكون أعلى من معدل زیادة السكان

لحاجات األساسیة من خالل إشباع ا" النهوض الشامل بالمجتمع بأسره"وفي مرحلة الحقة أصبحت تعني 

  .للفرد باإلضافة إلى تحقیق ذاته وشعوره اإلنساني وتوفیر حریة االختیار

ومع بدایة الثمانینیات شهدت الدول النامیة تدهورا في مستوى الدخل الحقیقي ألسباب داخلیة وخارجیة، 

لطبیعیة للوفاء مما أدى إلى لجوءها إلى االقتراض الخارجي ومن ثم إلى استنزاف الكثیر من مواردها ا

بالتزاماتها الخارجیة، ونتیجة ذلك أصبح هناك اهتمام بمفهوم التنمیة والتي تعكس أبعاد بیئیة وبشریة، مما 

أدى إلى زیادة االهتمام بما یسمى بالتنمیة المستدیمة أو التنمیة المتواصلة، حیث أن اللجنة الدولیة للتنمیة 

والتي تعني تلبیة " التنمیة المستدیمة"جدید للتنمیة أطلق علیه  والبیئة هي من أصدرت تقریرا یأخذ بمفهوم

  .حاجات الجیل الحالي دون استنزاف حاجات األجیال القادمة

وبالتالي فإنه ومن أجل ایجاد مفهوم شامل للتنمیة، استدعى األمر استقراءا تاریخیا لتطور مفهومها 

حل أساسیة، یمكن تسمیتها بالتوجهات الخمس یتماشى وتطورها الزمني، التي یمكن تقسیمها لخمس مرا

  .للتنمیة، لنصل في النهایة إلى تقدیم تعریف جدید لها الذي نعتقد أنه أوسع نطاقا وأفضل تكامال
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قضیة التعریف بأي موضوع أو مفهوم ما في  غالبا ما تثیر: التوجه المادي واالقتصادي للتنمیة .أوال

ن الجدل، وهذا ما ینطبق أیضا على قضیة التنمیة التي یوجد لدیها المجال العلمي واألكادیمي، الكثیر م

حیث ركز هذا التوجه في تعریفه للتنمیة على الجوانب المادیة واالقتصادیة، في . العدید من التعریفات

إطار محاكاة سیرة النمو االقتصادي الذي عرفته الدول المتقدمة والذي شكل نموذجا یحتذى به، والبد من 

  .ه وتقلیدهمحاكات

من هذا المنطلق عرفت التنمیة من خالل معیار الدخل والتغیرات األساسیة في البنیان االقتصادي وما 

صاحبه من ارتفاع اسهام قطاع الصناعة في الناتج الوطني والمساهمة الكبیرة لمواطني البلد في عملیة 

  .التنمیة االقتصادیة

عملیة رفع مستوى الدخل القومي الحقیقي ویترتب "على أنها مثال عرف البعض عملیة التنمیة االقتصادیة 

ویالحظ أن هذا التعریف استند إلى أن عملیة . 1"على هذا ارتفاع متوسط نصیب الفرد من هذا الدخل

التنمیة تهدف في جوهرها إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة لالقتصاد، وهي هدف تسعى إلیه المجتمعات 

ونجد أن عملیة رفع الدخل القومي الحقیقي یرتبط بارتفاع متوسط . سواء المتقدمة والمتخلفة على حد

  .نصیب الفرد من هذا الدخل

عملیة یزداد فیها الدخل القومي ودخل "وفي الفكر التنموي التقلیدي، عرفت التنمیة االقتصادیة على أنها 

  2"معینة تعبر عن التقدم الفرد في المتوسط، باإلضافة إلى تحقیق معدالت عالیة من النمو في قطاعات

والمالحظ من معظم هذه التعریفات التي عالجت التنمیة من الجانب المادي ركزت على قضیتین أساسیتین 

الدخل القومي الحقیقي ومتوسط دخل الفرد منه وهاتان النقطتان تعتبران من أهم المحددات التي : هما

خذ بعین االعتبار أن هذه المؤشرات ال یجوز النظر تعبر عن أیة عملیة تنمیة اقتصادیة، إال أنه یجب األ

إلیها من ناحیة كمیة فقط، ألن من شأن ذلك أن یقود المجتمع إلى الوقوع في فخ ما، یمكن تسمیته 

                                                           

).84،85(، ص ص مصر دراسات في التخطیط والتنمیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،): 1977(عید حسن، .  1 
القتصاد اإلسالمي، دراسة لمفاهیم واألهداف واألولویات وتحلیل األركان والسیاسات المنهج التنموي البدیل في ا): 2006(صالح صالحي، . 2

  .90، ص مصروالمؤسسات، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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بالخداع الرقمي في موضوع التنمیة االقتصادیة، بمعنى أن یكون هناك ارتفاع فعلي في متوسط دخل 

     1.بالضرورة أن یعبر فعلیا أو یعكس حدوث عملیة تنمویة حقیقیةالفرد، إال أن هذا االرتفاع لیس 

المهم من منظور تحدید مفهوم التنمیة أن التجارب السابقة حولت االهتمام من الجوانب المادیة للتطور 

إلى االهتمام بقضایا الفقر والعدالة في توزیع الدخول والقضاء على البطالة، مع ابراز دور الجوانب 

، إذ أنه من غیر المعقول إحداث زیادات في الدخل الوطني وتغییر 2والهیكلیة في عملیة التنمیة السیاسیة

  .  في البنیان االقتصادي دون توسیع عملیة التغییر للمجاالت األخرى حتى ال تكون معرقلة له

اإلنسان، فالتنمیة إن التوجه الجدید للتنمیة أخذ بعین االعتبار جمیع أبعاد حیاة : التوجه الشمولي .ثانیا

، وٕانما أیضا الثقافي والسیاسي واالجتماعي تغیر شامل ینطوي لیس فقط على الجانب االقتصادي

ومن هذا المنطلق فإن التنمیة تتضمن التحدیث والذي یشیر إلى إضعاف دور العادات . واألخالقي

ولكن من ناحیة أخرى تتضمن التنمیة  والتقالید غیر العلمیة في اتخاذ القرارات وزیادة دور المعرفة العلمیة،

               3.أیضا االلتزام بالجانب األخالقي

تبعا لهذا التوجه فقد عرفت التنمیة الشاملة على أنها ذلك التطور البنیاني أو التغیر الهیكلي للمجتمع 

لجمیع أفراد المجتمع، بأبعاده االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والفكریة، من أجل توفیر الحیاة الكریمة 

ولن یكون هدف التنمیة األساسي هو الفرد في المجتمع برغباته وحاجیاته بل بالنظام السیاسي الذي یرتكز 

على أسسه المجتمع الذي یعیش فیه وباإلطار الفكري والثقافي الذي یبلور شخصیة الفرد ویحدد معالمها 

  4.وتفاعالتها

                                                           

).50،51(، ص ص دار الكرمل للنشر والتوزیع، مصرمقدمة في التنمیة والتخطیط االقتصادي، ): 1997(عریقات حربي محمد، .  1  

)16،17(، ص ص ؤشراتها، دار الشروق للنشر، مصردراسة في مفهوم التنمیة وم: التنمیة في عالم متغیر): 2003(العیسوي، ابراهیم .  2  

.17، ص مصر، اإلسكندریةاتجاهات حدیثة في التنمیة، الدار الجامعیة، ): 2000(عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، .  3 
، دار التعلیم "المنهج، النظریة، القیاس ،"القتصادیة واالجتماعیة والتغیر الهیكلي في الدول العربیة التنمیة ا): 2011(عصام عمر مندور، . 4

  .29، ص مصر، اإلسكندریةالجامعي، 
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طاء مفهوم شامل للتنمیة، إال أنه لم یحدد مفهوم جذري ومعمق على الرغم من محاولة هذا التوجه إع

للتنمیة بحیث یربط بین مختلف المجاالت، إذ ركز على األبعاد االقتصادیة والمادیة لعملیة االرتقاء 

  .بالمجتمعات

والسادس والسابع من القرن الماضي، عكفت معظم  العقد الخامس لخال :التوجه البشري للتنمیة .ثالثا

ول النامیة على تطبیق المفهوم الشائع للتنمیة االقتصادیة، واستطاع بعضها أن یحقق هدف النمو الد

االقتصادي الكمي، ولكن ظلت هناك فروقا كبیرة بین السكان في مستویات المعیشة من ناحیة توفر 

را في مستویات الحاجات الضروریة ودرجة الرفاهیة، وقد عكست األرقام في العدید من الدول النامیة تدهو 

الصحة العامة ودرجة التعلیم والعمر المتوقع لألفراد، مما أثر سلبا على مستوى إنتاجیة القوى العاملة، 

هذا القصور في المفهوم . إضافة إلى النقص المتزاید في مستوى اإلشباع من السلع والخدمات الضروریة

وعدم . صادیین إلى انتقاد مدخل التنمیة التقلیديالتنموي وتطبیقاته بنتائجه السلبیة دفع الكثیر من االقت

كفایة المقارنات االجمالیة لنصیب الفرد من الدخل الوطني أو الناتج المحلي لتحدید حالة النمو والتنمیة 

فأصبح هناك ما یعرف . من عدمها، بهذا فإن تطور مفهوم التنمیة یرتبط بالعدید من الحقول المعرفیة

ي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة اإلنسان، وكذلك التنمیة االجتماعیة بالتنمیة الثقافیة الت

الفرد، الجماعة، المؤسسات االجتماعیة "التي تهدف إلى تطویر التفاعالت المجتمعیة بین أطراف المجتمع 

م بدعم قدرات ، باإلضافة إلى ذلك استحدث مفهوم التنمیة البشریة الذي یهت"المختلفة، المنظمات األهلیة

البشر هم الثروة "الفرد وقیاس مستوى معیشته وتحسین أوضاعه في المجتمع، ویقوم هذا المفهوم على أن 

وأن التنمیة البشریة هي عملیة توسیع خیارات البشر، فالتنمیة البشریة ال تنتهي عند تكوین " الحقیقیة لألمم

المهارات بل تمتد إلى أبعد من ذلك حیث االنتفاع تحسین الصحة وتطویر المعرفة و : القدرات البشریة مثل

بها، سواء في مجال العمل من خالل توفر فرص االبداع أو التمتع بوقت الفراغ، أو باحترام الذات 

اإلنسانیة أو المساهمة الفاعلة في النشاطات االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة واالجتماعیة، ونظرا لكل ذلك 

  .توجها انسانیا للتنمیة البشریة المتكاملة ولیست مجرد تنمیة موارد بشریة أصبحت التنمیة البشریة
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  :من هذا المنطلق تقوم التنمیة البشریة على أربع أسس رئیسة هي

إذ البد من النظر إلى اإلنفاق على التعلیم والصحة والتغذیة على أنه تنمیة للموارد، ال استنزاف : اإلنتاجیة

  .من إنتاجیة األفرادلها على اعتبار أنه یزید 

  .وتتضمن مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركة في العملیة التنمویة بما یحقق العدالة في توزیع الدخول :العدالة

  .     مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات المشكلة لمحور التنمیة :المشاركة

  .  عقبات التي تواجههامحاولة المحافظة على استمرار عملیة التنمیة وتذلیل كافة ال :االستمراریة

ال شك في أن مفهوم التنمیة البشریة تمكن من جعل األفراد محورا هاما لعملیة التنمیة، إال أنه لم یستطع 

ترجمة هذا االهتمام في الواقع، لیبقى صحیحا على المستوى النظري فقط، حیث عانت الدول النامیة من 

ر الفقر وتفشي البطالة، األمر الذي استدعى هذه أزمات تمویلیة حادة ساهمت بشكل مباشر في انتشا

الدول التوجه أكثر الستنزاف الثروات الطبیعیة وذلك ألجل تغطیة مختلف االلتزامات الخارجیة للدول 

  .النامیة، وهو ما ساهم بشكل واضح في إلحاق أضرار بیئیة كبیرة

تنمیة إلى حقوق األجیال القادمة التي تمتد المفاهیم السابقة لل لم تتطرق :التوجه المستدام للتنمیة. رابعا

لفترات أوسع من فترة خطط التنمیة الموضوعیة، ولهذا السبب فإن مفهوما جدیدا نسبیا للتنمیة بدأ في 

االنتشار، أال وهو مفهوم التنمیة المستدامة وهي تنمیة تأخذ في الحسبان الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 

في االعتبار احتیاجات كل من الجیلین الحالي والمستقبلي، وألول مرة ظهر كما تأخذ . والبیئیة معا

 Our Commonللتنمیة تحت عنوان " Brandt Land"مصطلح التنمیة المستدامة في تقریر برا ندت الند 

Future . تلبیة احتیاجات األجیال الحالیة دون "إذ یعرف تقریر برا ندت الند التنمیة المستدامة بأنها

ومن خالل هذا التعریف یمكن استخالص ". اس بقدرة األجیال القادمة على اإلیفاء باحتیاجاتهاالمس

  :1عناصر التنمیة المستدامة اآلتیة

  "العادل للموارد والثروة والتوزیعتحقیق النمو االقتصادي، "العنصر االقتصادي  -

                                                           
  ).33،34(، ص ص المصدر نفسه. 1
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  "عتحقیق تنمیة اجتماعیة بین مختلف فئات المجتم"العنصر االجتماعي  -

  "احترام التنوع الثقافي في المجتمع"العنصر الثقافي  -

  "تحقیق توازن بین المدن واألریاف والتهیئة العمرانیة "العنصر المكاني  -

المحددة للمعاییر  21وثیقة أجندة الذي صدرت عنه  1992دي جانیرو سنة وهو ما أكده مؤتمر ریو 

المستدامة، ومؤتمر القمة العالمیة للتنمیة المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة لكیفیة تحقیق التنمیة 

  .2002بجوهانزبورغ سنة 

االقتصاد، المجتمع، والبیئة المفهوم یجد من دون شك أنه جاء بترابط عضوي تام بین  اإن المتأمل لهذ

إطار تحلیلي متكامل أخذ في الحسبان التنمیة كعملیة تغییر شامل ومستدام تنطوي على جانبین  وفق 

متكاملین، األول ركز على مفهوم الحاجات في حین انصرف الجانب الثاني إلى فكرة القیود التي تفرضها 

وما تجدر . التكنولوجیا والتنظیم االجتماعي على قدرة البیئة لتلبیة الحاجات الحالیة والمستقبلیة لألجیال

ه التنمیة البشریة والتوجه البیئي اإلشارة له هو صعوبة تحقیق التوافق بین هذین الجانبین، أي بین توج

للتنمیة، فبینما یرى أنصار البیئة أنه یتوجب الحذر في استخدام الموارد غیر المتجددة خوفا من نفاذها مما 

في حین نجد أن أنصار التنمیة البشریة یرفضون ذلك . یؤثر على فرص األجیال القادمة في التنمیة

الفقر، حیث تكون أولویاتهم هي تحسین مستویات المعیشة قبل  خاصة بالنسبة للفئة التي تعیش تحت خط

الحفاظ على البیئة، وهنا تبرز األهمیة الكبیرة في وضع حواجز تمنع االستنزاف الالمعقول للموارد 

الطبیعیة، حتى یتحقق التوازن بین ثالوث الموارد الطبیعیة والسكان ومتطلبات التنمیة، دون المساس 

  . ادمةبحقوق األجیال الق

مفهوم التنمیة المستدامة قد استطاع تجاوز بعض النقائص في مفاهیم التنمیة السابقة، إال  أن في ال ریب

أنه لم یتمكن من تجاوز دالالت تبعیة نموذج التنمیة في الدول النامیة للدول المتقدمة، من هنا ظهرت 

االستقالل ویعمل على توجیه التنمیة  الحاجة الماسة إلیجاد مفهوم جدید للتنمیة یحمل في مضمونه بذور

 .نحو الداخل باالعتماد على الطاقات الذاتیة للمجتمعات
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إلى أن نجاح أي سیاسة أو استراتیجیة تنمویة في كافة  لقد تم التوصل :التوجه المستقل للتنمیة. خامسا

ور مفهوم جدید للتنمیة الدول وفق نموذج موحد، أمرا غایة في الصعوبة والتعقید، األمر الذي أدى إلى ظه

   .بحیث یتكیف مع خصائص كل دولة وقدراتها الذاتیة، هذا المفهوم أطلق علیه التنمیة المستقلة

تتمحور الفكرة الرئیسیة للتنمیة المستقلة من قدرة الشعوب والمجتمعات على توظیف طاقاتها ومواردها 

ا یتیح لها بناء اقتصاد قوي غیر تابع وقادر على نویة في تلبیة وتحقیق االكتفاء الذاتي، وبمعالمادیة والم

  .مواجهة التحدیات التي تفرضها المتغیرات االقتصادیة المعاصرة

إن استقاللیة التنمیة ال تعني االنغالق واالنعزال عن مجرى الحركة التاریخیة التي یشهدها العالم، وال 

اد الوطني، فمثل هذه الخیارات لم تعد واردة وال االحتماء بجدار منیع من الحمایة المطلقة والدائمة لالقتص

ممكنة في عالم الیوم، ولذا فالمقصود باستقاللیة التنمیة هو أن تكون البوصلة الموجهة للعمل التنموي هي 

المصلحة الوطنیة وأن تتوافر للمجتمع الحریة في اتخاذ القرارات دون استسالم أو استجابة للضغوط 

   1.والمصالح الخارجیة

بالتالي فالتنمیة المستقلة عبارة عن عملیة تحرر اقتصادي واجتماعي وسیاسي للوطن والمواطن، فهي و 

تستهدف تحریر الطاقات الكامنة للمواطنین وٕاطالق قدراتهم المحبوسة على العطاء واإلبداع، وتحریر قوى 

ریر إرادة المجتمع ككل من اإلنتاج من القیود المؤسسیة والعالقات الطبقیة التي تحول دون انطالقها وتح

   2.االستغالل ومن الضغوط الخارجیة، وعلى النقیض من أوضاع التبعیة

  :3بناءا على كل هذا، نجد أن التنمیة المستقلة تعتمد على مجموعة من المرتكزات األساسیة أهمها

 الطبیعیة وتحریرها  أن التنمیة المستقلة عبارة عن تنمیة بیئیة تتطلب االستغالل األمثل والرشید للموارد

 .من االستغالل والسیطرة األجنبیة بما یضمن حقوق األجیال القادمة

                                                           
، المعهد -دیدة لصیاغة السیاسات التنمویةمقاربات ج -المؤتمر الدولي نموذج التنمیة المستقلة، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2006(ابراهیم العیسوي، . 1

  .23، ص 2006مارس  20/21العربي للتخطیط، الكویت، 
  .25، ص المصدر نفسه. 2
مركز دراسات الوحدة " دراسة مقارنة في أقطار مختلفة"التنمیة المستقلة، المتطلبات واالستراتیجیات والنتائج ): 1995(سعد حسین فتح اهللا، . 3

  .96، ص لبنان العربیة، بیروت،
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 التنمیة المستقلة عبارة عن عملیة حضاریة تاریخیة تعرف وفق البعد الزمني. 

  یتضمن مفهوم التنمیة المستقلة التوجه نحو الداخل في صنع السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة مع

 .بار دور الدولة كمخطط وموجه لبرامج التنمیةاألخذ بعین االعت

  :1من كل ما سبق نجد أن التنمیة تأخذ عدة أبعاد أساسیة أهمها

ویقصد به تحقیق معدالت عالیة من النمو االقتصادي، وذلك من خالل االعتماد على  :البعد االقتصادي

قیق التكامل بین مختلف تراكم رأس المال الذي یسمح بتنویع وتطویر هیكل اإلنتاج الوطني، وتح

القطاعات المنتجة بما یحسن القدرة التنافسیة للدول، فالبلدان النامیة تحتاج إلى تحقیق عدد من العملیات 

  :لكي تتحقق التنمیة، وهذه العملیات هي

 تحقیق التراكم الرأسمالي؛ -

 تطویر التقسیم االجتماعي للعمل؛ -

 سیادة اإلنتاج السلعي؛ -

 .قومیةعملیة تكوین السوق ال -

لقد تطور مفهوم التنمیة وبدأ ینظر للبشر كغایة في ذاتهم ومحور للتنمیة، تعمل على  :البعد البشري

تحقیق طموحاتهم، وبالتالي بدأ التركیز على تلبیة الحاجیات البشریة من تعلیم، توفیر الصحة، محاربة 

ظرة التنمیة لإلنسان من كونه مجرد الفقر، ضمان حق التعبیر والمشاركة في اتخاذ القرار، وبذلك تحولت ن

مورد أو رأس مال إلى هدف یسعى لتنمیة ذاته بذاته، وبذلك یجب معرفة حاجاته وتلبیتها عن طریق 

  .التنمیة

إن فكرة التنمیة والتعاون الدولي في هذا المجال قد فرضت نفسها على المجتمع الدولي  :البعد الدولي

ى الدولي وٕالى ظهور الهیئات الدولیة، التي تسعى وتعمل على دعم وقادت إلى تبني التعاون على المستو 

                                                           
  ).131،132(، ص ص الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن، "نظریات وسیاسات وموضوعات"التنمیة االقتصادیة ): 2007(مدحت القریشي، . 1
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مختلف أشكال التعاون االقتصادي اإلقلیمي بین دول الجنوب، بالشكل الذي یعزز مواقفها التفاوضیة فیما 

  .الخ...یخص مجاالت التجارة واالستثمار

ل غیر المدروس للثروات الطبیعیة تنطلق التنمیة المستدامة من فكرة أساسها أن االستغال :البعد البیئي

سیولد آثار سلبیة على مسار التنمیة وعلى االقتصاد ككل، لذلك ظهر هذا المفهوم الجدید للتنمیة الذي 

  .یأخذ في الحسبان احتیاجات الجیل الحالي وذلك دون التأثیر أو المساس بحقوق الجیل القادم

  أهداف التنمیة -

 تجربةزیج من التطبیق العملي والفهم الفكري والنظري، مما یبین أن هي م نستخلص مما سبق أن التنمیة

المجتمعات الفقیرة والمتخلفة من تعدیالت في هیاكلها االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تهدف إلى تحقیق 

حیاة أفضل، وٕاذا كان هذا المفهوم الخاص لحیاة أفضل، فالمفهوم العام لها والتي تضمه عملیة التنمیة 

  :عني تحقیق أهداف نوجزها فیما یليی

، وذلك من خالل إتاحة من أول أهداف التنمیة تعتبر زیادة الدخل القومي: زیادة الدخل القومي: أوال

الفرص للحصول على احتیاجاتهم األساسیة من مأكل وملبس ومسكن وحمایة، وهذا راجع إلى الدافع 

باإلضافة إلى زیادة نمو عدد السكان . ع مستوى المعیشةالحقیقي للتنمیة، والمتمثل في محاربة الفقر ورف

، والدخل القومي الذي نقصده هنا هو الدخل الحقیقي ال اإلسمي، 1غیر المتماشیة مع النمو االقتصادي

والزیادة في . أي ذلك الذي یشمل السلع والخدمات التي تنتجها الموارد االقتصادیة خالل فترة زمنیة معینة

حقیقي في أي بلد من البلدان تحكمه عوامل معینة كمعدل الزیادة في نمو السكان الدخل القومي ال

وعموما یمكن القول بأن الزیادة في الدخل القومي الحقیقي أیا كان حجم . وٕامكانیات البلد المادیة والفنیة

    2.هذه الزیادة أو نوعها تعتبر من أولى أهداف التنمیة وأهمها

                                                           
، األردنة، دار وائل للنشر والطباع، 1طمفاهیم أساسیة في علم االقتصاد الكلي، ): 1999(اسماعیل عبد الرحمان، حربي محمد موسى عریقات، . 1

  .330ص 
  .98، ص المصدر سبق ذكرهابراهیم العیسوي، التنمیة في عالم متغیر، . 2
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یعتبر تحقیق رفع مستوى المعیشة من بین األهداف العامة التي تسعى : رفع مستوى المعیشة: ثانیا

، إذ نجد أن أهداف مترابطة فیما بینها، ونجد أن هذا الترابط یتجلى في كون أن الزیادة التنمیة إلى تحقیقها

في مستوى الدخل القومي تهدف إلى تحسین ورفع مستوى معیشة األفراد، وذلك من خالل توفیر 

المادیة للحیاة، وتوفیر مستوى مالئم من الضروریات الحسیة كالصحة، التعلیم، الثقافة،  الضروریات

غیر أنه من الضروري إذ تحققت الزیادة في نسبة الدخل القومي أن . االرتقاء بمستوى القیم اإلنسانیة

ه أیة زیادة أو یتحقق الرفع من مستوى معیشة األفراد، فأحیانا نجد أن الدخل القومي یرتفع لكن ال تصحب

  . تغیر في مستوى المعیشة

ال یقتصر هدف التنمیة على الجانب االقتصادي فقط، بل : تقلیل التفاوت في الدخول والثروات: ثالثا

یتعداه إلى الجانب االجتماعي، فانخفاض متوسط دخل الفرد مقارنة بالدخل الوطني، تنتج عنه فوارق من 

فتقوم هذه ) الطبقة الغنیة(تحصل علیه مجموعة معینة من المجتمع حیث توزیع المداخیل والثروات التي 

األخیرة بصرف هذا الدخل في مختلف احتیاجاتها على حساب الطبقة الفقیرة التي لم تحظى بهذا 

النصیب، ومثل هذا التفاوت في توزیع الثروات والمداخیل یؤدي إلى خلق مشاكل في أوساط المجتمعات 

ویترتب على هذه الفوارق . 1لما كبر ذلك الجزء المعطل من رأس مال المجتمعوٕاصابتها بعدة أضرار ك

  : 2مجموعة من النتائج

 .إصابة المجتمع بأضرار جسیمة، نتیجة تردده بین الغنى المفرط والفقر الموقع -

 .یؤدي إلى اضطرابات شدیدة، فیما ینتجه المجتمع وما یستهلكه -

وبالتالي تعمل على االكتناز، وهو ما یعني قة المیسورة یترتب عادة استحواذ الثروة من طرف الطب -

صغر میلها الحدي، عكس الطبقة الفقیرة التي یدفعها ارتفاع میلها الحدي لالستهالك إلى انفاق 

 .كل ما تحصل علیه من أموال

                                                           
، ص مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، "التخلف والتنمیة"دروس في العالقات االقتصادیة والدولیة ): 1994(صفوت عبد السالم عوض اهللا، . 1

  .)47،49(ص 
  .73، ص لبنان قتصادیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،التنمیة اال): 1986(كامل بكري، . 2
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 . طول المدة التي یمكن للمجتمع أن یتخلص فیها مما یعانیه من مشاكل اجتماعیة خطیرة -

هناك أهداف أخرى للتنمیة تدور حول تعدیل تركیب  :التركیب النسبي لالقتصاد القومي تعدیل: رابعا

وتغییر طابعه التقلیدي لینتقل إلى هیكل اقتصادي حدیث، ففي الدول النامیة یغلب  االقتصاد القومي،

ى من قطاع الزراعة على البنیان االقتصادي، حیث تعتبر مجاال لإلنتاج ومصدرا لعیش الغالبیة العظم

السكان وتلعب الدور األساسي للقطاعات األخرى، كقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، باعتباره المصدر 

األساسي لتلبیة احتیاجات المجتمع التي تحصل على مداخیلها بواسطة المساهمة والمشاركة فیه، إال أن 

ففي التحلیالت . 1ها البعضهذه الطریقة ال تكون ایجابیة، باعتبار أن كل قطاعات االقتصاد مكملة لبعض

االقتصادیة الحدیثة، هناك ربط بین التخلف والتخصص في اإلنتاج األولي، لذلك فإن عملیة التنمیة 

تهدف إلى تصحیح االختالالت الهیكلیة أو القضاء علیها، وذلك عن طریق االهتمام بالصناعة، 

ناعة، سواء بإنشاء صناعات جدیدة أو فباإلضافة إلى ضرورة االهتمام بالزراعة یتعین االهتمام بالص

العمل على توسیع الصناعات القائمة، وهذا للقضاء على المشاكل التي تثیرها سیطرة بعض القطاعات 

  .     2على بنیة االقتصاد، مما یؤدي إلى زیادة الناتج المحلي وتنویع اإلنتاج في المجتمع

هومها الواسع والمركب متعددة وال تقتصر على بمف إن أهداف التنمیة: التحرر وتقدیر الذات: خامسا

األهداف االقتصادیة، بل تتعداها إلى أهداف أخرى غیر اقتصادیة، والسعي لتحقیق التنمیة یعني العمل 

  :3على جبهات متعددة في نفس الوقت لتحقیق هذه األهداف المتعددة، ومن بین أهم هذه األهداف نجد

 لقدرة على إشباع الحاجات األساسیة للبشر، وهو ما یعني تحریر زیادة إنتاج السلع والخدمات ذات ا

  .اإلنسان من الفقر والعوز والجهل والمرض

                                                           
، ص ص  ، عمان، األردنللنشر والتوزیع مبادئ التحلیل االقتصادي الكلي والجزئي، دار الثقافة): 2009(محمد مروان السمان وآخرون، . 1

)279،280.(  
، التجارة، جامعة اإلسكندریة، مصر، كلیة دراسات نظریة وتطبیقیة :ة االقتصادیةالتنمی): 2005(محمد عبد العزیز عجیمة، إیمان عطیة ناصف، . 2

  . 56ص 
  .21سبق ذكره، ص  المصدرابراهیم العیسوي، التنمیة في عالم متغیر، . 3
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  رفع مستوى الحیاة البشریة، إضافة إلى التحسن في مستوى إشباع الحاجات األساسیة والقضاء على

تحقیق الذات لكل الفقر والتفاوت الكبیر في توزیع الدخول والثروات، من خالل توفیر فرص أفضل ل

  .لشعور بالكرامة اإلنسانیة، والتحرر من استغالل اآلخرین واحترام الذاتلإنسان 

  ،إن تحریر اإلنسان من االستغالل واإلهانة، من خالل توفیر أفضل الفرص لتطویر قدراته وانطالقها

 ینفصل عن ومن خالل إفساح أوسع المعامالت لممارسة الحریات والمشاركة في اتخاذ القرارات ال

 . تحریر المجتمع كله من استغالل المجتمعات األخرى له

فالتنمیة تهدف إلى تقدیر الذات، وذلك یعني أن یكون الشخص إنسانا مكرما، فواحدة من مقومات الحیاة 

الكریمة الشعور بالقیمة وتقدیر النفس اإلنسانیة، وجمیع األفراد والمجتمعات تحاول أن یكون لها شكل 

ي تقدیر الذات یطلق علیها أحیانا الهویة، أو األصالة، أو السیادة، وطبیعة هذا التقدیر تختلف أساسي ف

  .من مجتمع إلى آخر ومن أمة إلى أخرى ولكنها في العموم قیمة البد منها

لم تتوفر للفرد الحاجات األساسیة من مأكل  تصعب الحیاة إذا: شباع الحاجات األساسیة لألفرادإ: سادسا

ومسكن وعالج وأمن، فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحاجیات أصبح هناك داعي لوجود التخلف، لذلك  وملبس

یتطلب على النشاط االقتصادي التحرك بكل الطرق واألسالیب لتسخیر الموارد المتاحة لحمایة المواطنین 

تطلع لما هو وتحسین األوضاع المعیشیة لهم، فبدءا من توفیر مختلف االحتیاجات األساسیة یمكن ال

أفضل، وعلیه یمكن القول أنه من أجل القضاء على الفقر وٕاتاحة فرص التوظیف وٕازالة الفوارق الشاسعة 

     1.بین الدخول یتطلب ارتفاع في مستوى الدخول وهو شرط غیر كاف

بكل فالتنمیة لیست مجرد وسیلة لزیادة الدخل القومي وحسب، وٕانما هي أیضا وسیلة لرفع مستوى المعیشة 

        2.ما یتضمنه هذا التعبیر

                                                           
  . 61، ص مصراجتماعیات التنمیة االقتصادیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ): 2000(محمد نبیل جامع، . 1
  .71سبق ذكره، ص  المصدر، بكريكامل . 2
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إن التنمیة عملیة واعیة، معقدة، طویلة األمد، شاملة ومتكاملة في : الموازنة فیما بین األجیال: سابعا

وٕان كانت غایتها اإلنسان، إال أنه یجب أن . أبعادها االقتصادیة، االجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة والبیئیة

ش فیها، لذا فإن هدفها یجب أن یكون اجراء تغییرات جوهریة في البنى التحتیة تحافظ على البیئة التي یعی

والفوقیة للمجتمع، دون الضرر بعناصر البیئة المحیطة، وهذا النموذج للتنمیة یمكن جمیع األفراد من 

توسیع نطاق قدراتهم البشریة إلى أقصى حد ممكن، وتوظیف تلك القدرات أفضل توظیف لها في جمیع 

وهو یحمي أیضا خیارات األجیال التي لم تولد بعد وال یستنزف قاعدة الموارد الطبیعیة الالزمة . ادینالمی

لدعم التنمیة في المستقبل، وال یدمر ثراء الطبیعة الذي یضیف الكثیر لحمایة ثراء الحیاة البشریة، فالتنمیة 

ما یمكن األجیال الحاضرة والمقبلة، تعالج اإلنصاف داخل الجیل الواحد واإلنصاف فیما بین األجیال، م

من توظیف قدراتها الممكنة أفضل توظیف، ولكنها ال تتجاهل التوزیع الفعلي للفرص الحالیة، إذ سیكون 

من الغریب أن ننشغل انشغاال بالغا برفاهة األجیال المقبلة بینما نتجاهل محنة الفقراء الموجودین الیوم، 

  1.ا من هذین الهدفین ال ینال الیوم ما یستحقه من أولویةومع ذلك فحقیقة األمر هي أنه أی

حیث یقوم هذا المنهج على أساس أن هدف التنمیة لیس تحقیق نموا اقتصادیا فقط، ولكن البد من 

االهتمام بتوزیع فوائد النمو توزیعا عادال، باإلضافة إلى ضرورة المحافظة على البیئة وٕاعطاء العنصر 

  .عملیة التنمیة باعتباره أداة وهدف عملیات التنمیة البشري دورا أساسیا في

هكذا فإن عملیة التنمیة هي عملیة موجبة تهدف باالتجاه األفضل واألحسن والخیر االجتماعي العام، 

وتنادي بالمساواة في الفرص وتسعى إلى تلبیة الحاجات البشریة األساسیة من تعلیم وصحة ومعرفة 

اإلنسان األساسیة في مختلف المجاالت، والقضاء على أنواع التمییز بین وتطویر القدرات وحمایة حقوق 

  2.البشر

                                                           
  .4، ص ت الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، مركز دراسا1994تقریر التنمیة البشریة لعام ): 1994(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، . 1
  . 22، ص لبناناسات، بیروت، التنمیة ورسالة الجامعة في األلفیة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدر ): 2000(محمد مصطفى األسعد، . 2
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من خالل ما سبق نجد أن أهداف التنمیة العامة تتمثل في رفع المستوى االجتماعي، الثقافي، االقتصادي، 

اع والصحي، وحل المشكالت الناجمة عن التخلف وتهیئة فرص جدیدة للعمل لألفراد والمجتمع، واالنتف

الكامل بكافة اإلمكانات والموارد وتهیئة طاقات أفراد المجتمع الستغالل موارد بیئتهم وتنظیم عالقاتهم 

  . بعضهم ببعض أثناء العمل الجماعي الموجه إلحداث التغییر

كما تسعى التنمیة إلى جانب هذا كله إلى تحقیق هدف رئیسي هو تنمیة طاقات األفراد لكي یتحمل كل 

اته اتجاه خطة التنمیة له خاصة ومجتمعه عامة، وقد تعددت آراء الباحثین االجتماعیین في منهم مسؤولی

حیث أن البعض یرى أن أهداف التنمیة تركز أساسا على أهمیة التقدم االجتماعي . تحدید أهداف التنمیة

هدف إلى واالقتصادي، واعتبار ذلك من أهم أهداف التنمیة على أساس أن برامج ومشاریع التنمیة ت

  .تحقیق مستویات أفضل للمعیشة

ویرى البعض اآلخر أنه یجب التركیز على عملیة تنمیة قدرات ضروریة لتحقیق أهداف التنمیة، وعلى 

أساس أنهم ال یعتبرون التغیر المادي الهدف النهائي للتنمیة، وكذلك یرى آخرون أن التنمیة تهدف إلى 

مجتمع بعملیة التنمیة، لكن هذه اآلراء مع اختالفها مع آراء أخرى، ایجاد الطریقة التي یرتبط بها أفراد ال

توضح لنا أن التنمیة تسعى إلى تحقیق أهداف عامة تتلخص في إشباع الحاجات األساسیة لغالبیة أفراد 

المجتمع مع تحقیق التجانس، بمعنى تذویب الفوارق بین طبقات المجتمع بهدف القضاء على الصراع 

عن طریق تهیئة الفرص المتكافئة لتحقیق تماسك المجتمع وتقویة العالقات االجتماعیة بین  والتنازع بینها

األفراد والجماعات، وكذلك االهتمام بتحقیق التكامل بین الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة 

لعلم أن تنمیة الصحیحة للمجتمع، حتى ال یطغى جانب على جانب آخر أثناء تنفیذ مشاریع التنمیة، مع ا

المجتمع كوسیلة لتحقیق التنمیة على المستوى المحلي تهدف أساسا إلى البحث عما یمكن عمله لتحسین 

ظروف المعیشة في حدود امكانیات وموارد المجتمع المحلي المتاحة، وغایتها كسب رضا أفراد المجتمع 

على زیادة إنتاجهم ودخلهم مع  بمساعدتهم على مقابلة احتیاجاتهم واكتساب مهارات جدیدة تساعدهم

التأكید على التعاون بین الحكومة والهیئات األهلیة لمنع تكرار الخدمات وازدواجیتها، لتحقیق التكامل في 
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مختلف المجاالت وتنسیق العمل بین الهیئات العاملة في مجال التنمیة، سواء كانت أهلیة أو حكومیة، 

مة بالفعل وتدعیم الهیئات القائمة بها بالمساعدات الفنیة كما تهدف إلى رفع مستوى الخدمات القائ

  .والمالیة، حتى یمكن تحقیق أهدافها

نستطیع أن نستنتج أن التنمیة هي حقیقة مادیة ملموسة، كما أنها حالة نفسیة، والتي فیها قد أمن المجتمع 

كریمة، فإن التنمیة في كل وسائل الحصول على حیاة أفضل، وأیا كانت المكونات المحددة لتلك الحیاة ال

  :المجتمعات یجب أن یتوافر فیها على األقل واحد من األهداف الثالثة اآلتیة

  .زیادة إتاحة وتوسیع السلع األساسیة المقومة على الحیاة مثل الغذاء، السكن، الحمایة .1

لقیم الثقافیة والقیم رفع مستوى المعیشة متضمنا توفیر فرص عمل أكبر، وتعلیم أفضل، واهتمام أكبر با. 2

اإلنسانیة، والتي ال تؤدي فقط لتحسین الرفاهیة المادیة بل أنها سوف تولد أیضا عزة نفس على المستوى 

  .الفردي بشكل كبیر

توسیع نطاق االختیارات االقتصادیة واالجتماعیة المتاحة لألفراد ولألمم، وذلك عن طریق تخلیصهم . 3

فقط في عالقتهم مع الناس والدول، بل أیضا تحریرهم من قوى الجهل  من العبودیة واالعتمادیة، ولیس

  .والمأساة اإلنسانیة

االهتمام بالبیئة والمحافظة علیها، باإلضافة إلى إعطاء العنصر البشري دورا أساسیا في عملیة التنمیة . 4

 .ادمةباعتباره أداة وهدف عملیات التنمیة مع الموازنة فیما بین األجیال الحالیة والق

  ماهیة التنمیة المحلیة. 2.1.3

والخصائص التي تمیزها، كان من الضرورة قبل التطرق لمفهوم التنمیة المحلیة وأهم مبادئها 

من خالل توضیح البرامج  ،وأصوله األولىالتعرف على بدایة ظهور مصطلح مفهوم التنمیة المحلیة 

عمل على تطبیقه بهدف ترقیة مختلف مجاالت والجهود المبذولة إلخراج هذا المصطلح حیز الوجود وال

   .المجتمعات المحلیة
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  التطور التاریخي لمفهوم التنمیة المحلیة. أوال

التعرف على التنمیة المحلیة منذ بدایة القرن العشرین، حیث یرى الكثیر من خبراء التنمیة  لقد بدأ

لى إلى العقد الثاني من القرن العشرین أن مفهوم تنمیة المجتمع المحلي من الممكن أي یعود بأصوله األو 

وما بعده، في إشارة منهم إلى مجموعة من البرامج والجهود التي بذلتها مختلف الحكومات وهیئات التوعیة 

سواء في الوالیات المتحدة األمریكیة أو على مستوى المستعمرات البریطانیة المستقلة مبكرا، والتي 

تها االقتصادیة الراكدة في المجتمعات المحلیة ورفع مستویات الحیاة استهدفت جمیعها االرتقاء بمستویا

  1.االجتماعیة

، 1944غیر أن االستخدام األول لمفهوم تنمیة المجتمع المحلي كما تذكر بعض الكتابات یعود إلى سنة 

لمحلي ضرورة األخذ بتنمیة المجتمع ا اذلك عندما رأت اللجنة االستشاریة لتعلیم الجماهیر في إفریقی

واعتبارها نقطة البدایة في سیاسة الحكومة، وفي هذا السیاق تطرق المؤتمر الصیفي الذي عقده مكتب 

لمناقشة موضوع التنمیة وأوصى  1954في انجلترا عام ) Cambridge(المستعمرات البریطانیة كامبریدج 

  2.المؤتمر بضرورة تنمیة المجتمع المحلي

التنمیة المحلیة لم تتهیأ ظروفه في الحقیقة إال في مرحلة ما بعد الحرب غیر أن االنتشار الكبیر لبرامج 

العالمیة الثانیة، حیث تحررت الدول التي كانت خاضعة لالستعمار وتحصلت على استقاللها حوالي 

منتصف الخمسینیات، ومن هنا فقد بدأت العدید من الدول النامیة تتبنى فكرة التنمیة المحلیة كسیاسة 

  3.رنامج قوي إلصالح األوضاع المتردیة في تلك الدول وذلك من خالل الجهود الذاتیة للمواطنینقومیة وب

لقد بدأت تتضح للجمیع أهمیة وفعالیة التنمیة المحلیة منذ هذه الفترة وقد نالت اهتماما خاصا من هیئة 

 المجلس االقتصاديأصدر  1955األمم المتحدة التي بدأت بدراسة أسالیب التنمیة المحلیة، وفي سنة 

بهیئة األمم المتحدة أول إعالن شامل عن موضوع التقدم االجتماعي من خالل تنمیة  واالجتماعي

                                                           
  .20، ص مصرتنظیم المجتمع في الخدمة االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ): 2000(قوت القلوب محمد فرید، . 1
  .20، ص مصردراسة نقدیة في علم اجتماع التنمیة، دار المعارف، القاهرة، : تغریب العالم الثالث): 1993(كمال التابعي، . 2
  .162سبق ذكره، ص  المصدرقوت القلوب محمد فرید، . 3
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من جهة أخرى فقد تحول اهتمام تنمیة المجتمع المحلي لیشمل المناطق الحضریة، . المجتمع المحلي

ن خالل التطرق لمشاكل الوضع االجتماعي في العالم م 1957حیث تضمن تقریر األمم المتحدة سنة 

التحضر، وبالتالي فقد أضحت تنمیة المجتمعات المحلیة تهتم بالمناطق الحضریة فضال عن المناطق 

ومع مرور الوقت توصل مختلف الخبراء إلى ضرورة توسعة هدف التنمیة، من كونها تقتصر فقط . الریفیة

التنمیة على مختلف طبقات المجتمع، والعمل على زیادة اإلنتاج، لتشمل بعد ذلك التوزیع العادل لعائدات 

على معالجة مختلف المشاكل واالحتیاجات الحقیقیة التي تعترض أفراد هذا المجتمع، وفي تقریر األمم 

عن الوضع االجتماعي في العالم، تم اإلشارة بشكل خاص إلى مشكلة التوازن بین  1961المتحدة لسنة 

برز ضرورة اهتمام تنمیة المجتمعات المحلیة بالجانبین االجتماعي التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، لی

تم مناقشة عالقة تنمیة المجتمع المحلي بالتخطیط  1963وفي سنة . 1واالقتصادي على حد سواء

لحقیقة مفادها  1967واالستراتیجیات المختلفة لبرامج التنمیة المحلیة، لتتوصل هیئة األمم المتحدة سنة 

الخطط من األعلى واستخدام تنمیة المجتمع المحلي كمجرد وسیلة لتنفیذ البرامج التي  ضرورة تجنب فرض

  .تخطط لها السلطات العلیا

وبالتالي فإن هذا االهتمام الكبیر الذي حظیت به التنمیة المحلیة من طرف مختلف الهیئات والخبراء 

شارا واسعا في مختلف أرجاء والباحثین المتخصصین، جعلها تشهد تطورا وتحسنا واضحا وتحقق انت

المعمورة، من خالل العمل على اكتشاف مختلف العراقیل والصعوبات التي تواجهها، ومحاولة إیجاد 

الحلول والسبل التي تضمن تجسید هذه التنمیة واستدامتها، والوصول إلى تحقیق التكامل بینها وبین 

    2.القومیة

  

  

                                                           
، 257( ، ص صعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصرتنظیم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع، دار الم): 1998(محمد بهجت جاد اهللا كشك، . 1

258(.  
  .46، ص القاهرة، مصر والنشر والتوزیع، تمویل التنمیة المحلیة، ایتراك للطباعة): 2009(السبتي وسیلة، . 2
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  التنمیة المحلیة مفهوم. ثانیا

جمهور المفكرین والباحثین یتناولون موضوع التنمیة المحلیة كل وفق اختصاصه، حیث تعددت  لقد أصبح

تلك العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق " لتعاریف المقدمة لها، إذ عرفت التنمیة المحلیة على أنها ا

ویات التجمعات لالرتفاع بمست) الدولة(التعاون الفعال بین جهود المواطنین وجهود السلطات العمومیة 

المحلیة اقتصادیا، اجتماعیا، ثقافیا، حضاریا من منظور تحسین نوعیة الحیاة في منظومة  والوحدات

  1".شاملة ومتكاملة 

على أنها حركة تهدف إلى تحسین األحوال المعیشیة للمجتمع في مجمله على أساس " وهناك من یعرفها 

رة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائیا تكون المشاركة اإلیجابیة لهذا المجتمع، وبناء مباد

  2"االستعانة بالوسائل المنهجیة بطریقة تضمن لنا استجابة حماسیة فعالة لهذه الحركة 

كما أن التنمیة المحلیة تمثل وسیلة لتحقیق التنمیة الشاملة على المستوى القطري، فالجهود الذاتیة 

أهمیة عن الجهود الحكومیة في تحقیق التنمیة، عبر مساهمة السكان في وضع  والمشاركة الشعبیة ال تقل

وتنفیذ مشروعات التنمیة، مما یستوجب تضافر الجهود المحلیة الذاتیة والجهود الحكومیة لتحسین نوعیة 

  .3ریةالحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والحضاریة للمجتمعات المحلیة، وٕادماجها في التنمیة القط

  :من خالل هذه التعاریف، یالحظ أنه تم التركیز على عنصرین أساسیین

أولهما یتعلق بالمشاركة الشعبیة في جهود التنمیة المحلیة، أما العنصر الثاني فیتمثل في توفیر مختلف 

  .الخدمات

یها كل الناس في من جهة أخرى عرفت هیئة األمم المتحدة التنمیة المحلیة بأنها تلك العملیة التي تشترك ف

المحلیات والذین یأتون من كل القطاعات ویعملون سویا لتحفیز النشاط االقتصادي المحلي والذي ینتج 

                                                           
  .19، ص مصرالتمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ): 2001(عبد المطلب عبد الحمید، . 1
  .127، ص الجزائر) العدد الرابع( برلمانيمجلة الفكر الالتنمیة المحلیة آفاق ومعاینات، ): 2003أكتوبر (الطیب ماتلو، . 2
  .84ص  لیبیا،، مجلة جامعة سبهاالالمركزیة اإلداریة ومساهمتها في التنمیة المحلیة، ): 2006(امدون، سلیمان ولد ح. 3
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عنه اقتصاد یتسم بالمرونة واالستدامة، وهي عملیة تهدف إلى تكوین الوظائف الجیدة وتحسین نوعیة 

  . 1الحیاة لعموم الناس بما فیهم الفقراء والمهمشون

المحلیة هي تلك المبادرات المختلفة التي یتم التحضیر لها مسبقا، وبمشاركة واسعة من المهتمین فالتنمیة 

والمهنیین بتحسین شروط حیاة الجماعة المحلیة، على أن یقترن الهدف االقتصادي للتنمیة بالهدف 

ة هو تمكین االجتماعي، ویبقى الهدف األسمى لمنهج التنمیة المحلیة ورؤیتها القائمة على المشارك

الجماعات المحلیة ال سیما الفقیرة منها والضعیفة والمهمشة، من االرتقاء بمستویاتها المعیشیة، وتوسیع 

  .نطاق الفرص والحیاة المتاحة لها

أما المجتمع المحلي فهو یمثل تلك الجماعة أو الجماعات التي تقیم في منطقة جغرافیة صغیرة نسبیا، 

وٕانما تربط أفرادها مصالح مشتركة، وبالتالي تكون ذات مصلحة في التنمیة  سواء كانت متجانسة أم ال،

المحلیة ولیس ضروریا أن تستهدف برامج التنمیة كل أفراد المجتمع المحلي، فقد تستهدف بعضهم كالفقراء 

الخ، أو أن تستهدف منهم فئة الشباب أو األطفال العاملین أو ذوي االحتیاجات ...أو األسر المعوزة

  .2لخاصة ولكن دون أیة تفرقة أو تمییزا

كما تعرف التنمیة المحلیة على أنها عملیة تتم بشكل قاعدي من األسفل إلى األعلى، تعطي األسبقیة 

لحاجات المجتمع المحلي وتتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلیة، وكل ذلك في سبیل 

والشراكة والحركیة، وتعتمد على استغالل مختلف موارد الوصول إلى رفع مستویات العیش واالندماج 

مجتمع محلي ما باعتبار هذه الموارد والمؤهالت المحلیة فاعال مهما في صناعة التغییر وضمان 

، فهي إذن عملیة تكاملیة مستدامة إلحداث تفاعل بین الطاقة 3استمراریته مع إشراك اإلنسان المحلي

أي أن التنمیة تسعى للخروج من حاالت التخلف والركود وٕاحداث . مجتمعالمجتمعیة والطاقة التنمویة لل

                                                           
، األردن) العدد األول( المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، -مدخل نظري-التنمیة المحلیة دور الالمركزیة في تحقیق): 2012(عید رشاد عبد القادر، . 1

  .161ص 
  .2، ص ، السودانالتنمیة المحلیة ودورها في التنمیة االجتماعیة: لورشة العملالتنمیة المحلیة في لبنان، ورقة عمل مقدمة ): 2007(شبیب دیاب، . 2
، وعة االقتصاد والتمویل اإلسالميموسلي والشراكة في تحقیق التنمیة، األطر المؤسسیة للمجتمع المح): 2007(األمین العوض أحمد وآخرون، . 3

  . 9ص 
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التغیر لیس في الجانب الثقافي واالجتماعي فقط، وٕانما بنفس القدر في الجوانب االقتصادیة كما تشمل 

  1.الجوانب الكمیة والكیفیة

لها الدمج بين  عبارة عن عملية يتم من خال" :أن التنمیة المحلیة ،من خالل هذه التعاریفیتضح 

الجهود الحكومية والجهود الشعبية على مستوى المحليات من خالل استغالل الموارد المالية والبشرية والطبيعية  

المتاحة على مستوى تلك المحليات بغية التوصل إلى تلبية وتحقيق االحتياجات والمتطلبات الجماهيرية من أجل  

2"التجمعات  الوصول إلى أعلى مستويات من الرفـاهية لتلك
القول أن التنمیة المحلیة هي عملیة وعلیه یمكن  .

  :تكاملیة إلحداث تفاعل بین الطاقة المجتمعیة والطاقة التنمویة للمجتمع، كما هو موضح في الشكل اآلتي

  الجمع بین الطاقة المجتمعیة والطاقة التنمویة: التنمیة المحلیة: 1.3 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  مهارات     عناصر طبیعیة مادیة         إرادة المجتمع وقدرته                   السعي نحو     قدرات                        

  یستمد منها المجتمع          على االستشارة من                     تحسین نوعیة إنسانیة         إنسانیة                      

  الحیاة        لطاقة المجتمعیة                قدراته المادیة               ا                                                 

  

          

  

  .12، ص مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء ،الطبعة األوىلالتنمية احمللية، ): 2011(رشاد أمحد عبد اللطيف، : المصدر    

  :3نمیة المحلیة، التي من أبرزهاومما سبق نستخلص مؤشرات عملیة الت

 أنها مقصودة تهدف إلى تغییر المجتمع المحلي ودمجه في المجتمع األكبر. 

 متصاعدة ولیست حالة تنتهي عند نقطة محددة. 

                                                           
  .12، ص اإلسكندریة، مصردار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة األولى، التنمیة المحلیة، ): 2011(رشاد أحمد عبد اللطیف، . 1
الملتقى الوطني الثالث الجبایة البیئیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن ): 2008(، سداوي موسى، مسعودي محمد. 2

   .2، ص ، الجزائر، المركز الجامعي المدیة-البعد البیئي  –نمیة المحلیة المستدامة حول الت
المشاركة الشعبیة والتنمیة المحلیة في الیمن، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، ): 2000(حمید عبد الغني سیف المخالفي، . 3

  .20ص ، م السیاسیة، جامعة القاهرة، مصرمعهد البحوث والدراسات العربیة، قسم العلو 

 الطاقة التنموية الطاقة المجتمعية
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 أصلیة تعتمد على الموارد المحلیة. 

 شاملة تهدف لالرتقاء بمستوى أبناء المحلیات بمختلف جوانب الحیاة. 

 قدرات األهالي مادیا ومعنویا تعلیمیة تهدف إلى بناء.  

  وأبرز خصائصها مبادئ التنمیة المحلیة. 3.1.3

  مبادئ التنمیة المحلیة. أوال

هناك مبادئ عامة تتصل بقضیة التنمیة ذاتها كعملیة تكاملیة، بحیث إن لم تتوفر هذه المبادئ أو 

ذلك منهجا ناقصا باعتبار أن أهمل بعضها فقدت تنمیة المجتمع ركائز تحقیق أهدافها الكاملة، وتصبح ب

  .تنمیة المجتمع هي عملیة شمول وتوازن وتكامل وتنسیق یشارك فیها المواطنون من بدایتها إلى نهایتها

1ومن أهم هذه المبادئ نجد
:  

یعني هذا المبدأ ضرورة تناول قضیة التنمیة من جمیع جوانبها االجتماعیة واالقتصادیة : مبدأ الشمول. أ

لشمول یعني كذلك شمول التنمیة بكل قطاعات المجتمع الجغرافیة والسكانیة بحیث تغطي والثقافیة، وا

  .المشروعات والبرامج كل المجتمع ما أمكن ذلك، تحقیقا للعدالة وتكافؤ الفرص وٕارضاء المواطنین

ریفیة یعني هذا المبدأ التكامل بین الریف والحضر، بمعنى أنه ال یمكن إجراء تنمیة : مبدأ التكامل. ب

حیث توجد عالقة عضویة بین الریف والحضر، كما یعني التكامل بین . دون تنمیة حضریة أو العكس

جوانب فالتنمیة ما هي إال إحداث تغییر مرسوم في المجتمع وهذا التغییر له . الجوانب المادیة والبشریة

  .مادیة وأخرى غیر مادیة حیث یكون التغییر متوازنا في كال الجانبین مادي وغیر مادي

یعني هذا المبدأ االهتمام بجوانب التنمیة حسب حاجة المجتمع، فلكل مجتمع احتیاجات : مبدأ التوازن. جـ

االقتصادیة فیها وزنا تفرض وزنا خاصا لكل جانب منها، مثال في المجتمعات الفقیرة تحتل قضایا التنمیة 

أكبر مقارنة بغیرها من القضایا واالهتمامات، مما یجعل تنمیة الموارد اإلنتاجیة هي األساس المستهدف 

  .من التنمیة والقضایا األخرى بمثابة فروع منها

                                                           
  .6، ص مصردراسات في التنمیة االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ): 2001(عبد الهادي الجوهري، . 1



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

292 
 

یهدف هذا المبدأ إلى توفیر جو یسمح بتعاون جمیع األجهزة القائمة على خدمة  :مبدأ التنسیق .د

وتضافر جهودها وتكاملها، بما یمنع ازدواجیة الخدمة أو تضاربها ألن ذلك یؤدي إلى تضییع  المجتمع

ولهذا تبذل جهود كثیرة إلحداث مبدأ التنسیق بهدف تفادي هذه النقائص والتقلیل . الجهود وزیادة التكالیف

میة ویدعم ركائز برامج التن هذه المبادئ مجتمعة یضمن نجاحوبالتالي فإن توفر مختلف . من آثارها

  .  تحقیق أهدافها

  التنمیة المحلیةخصائص . ثانیا

  :1بعض الخصائص األساسیة للتنمیة المحلیة على الوجه اآلتي" دانهام"یوضح 

  تهتم التنمیة المحلیة بكل سكان المجتمع المحلي ومشكالته في جوانب الحیاة كافة، إلحداث التغییر

 .رك كل األهالي في كل مشروعات المجتمع المحلياالجتماعي، ومع ذلك ال یشترط أن یشت

  تقوم على فلسفة دیمقراطیة تؤمن بحق الناس في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمهم، وتؤكد على

 .الجهود الذاتیة ومشاركة أكبر عدد ممكن من سكان المجتمع المحلي

 تتضمن عادة مساعدات فنیة من جانب الهیئات الحكومیة. 

 الخ...تها عمال متعدد التخصصات مثل العلوم االجتماعیة، الزراعة، الصناعة، تعد بطبیع. 

  تهتم بكل األهداف المتصلة بالعملیة واألهداف المتصلة باالنجازات الملموسة، بمعنى أنها تسعى

 .لتحقیق أهداف ملموسة، كما تسعى إلى تقویة صفات المشاركة والتسییر الذاتي والتعاون

 ة دائما مهتمة أساسا بالناس، أي لیس فقط مجرد تنفیذ المشروعات الملموسة، وٕانما هي عملیة تعلیمی

 .ما یحدث للناس عندما یعملون معا لتحقیق أهدافهم

  تستمر جهودها لفترة زمنیة طویلة، وهي لیست مشروعات مؤقتة أو محددة بغرض معین، كما أنها

 .أكثر منها برنامجا" ةعملی"لیست برنامجا سریعا عاجال وٕانما هي في الواقع 

                                                           
  .)9، 8(سبق ذكره، ص ص  المصدرعبد الحمید عبد الغني سیف المخالفي، . 1
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  تبنى عملیاتها على الحاجات التي یشعر بها الناس، وعلى رغباتهم وآمالهم، ولیس على ترویج برامج

 .محددة سلفا بواسطة جماعة أو منظمة سواء من داخل المجتمع المحلي أو خارجه

 منها على أساس  یكون اتخاذ قرارات التنمیة المحلیة على أساس اإلجماع أو االتفاق العام، أكثر

 .االنشقاق أو انقسام الرأي

 یكون الباب فیها مفتوحا عادة أمام كل من یرغب في المشاركة المباشرة من سكان المجتمع المحلي. 

  للتنمیة المحلیة الداعمة نظریاتال .ثالثا

ها السعي لتاریخ وتطور نظریات التنمیة یجعله یتأكد من وجود العدید منها التي تدعم محتواتتبع مإن ال

  :والعمل على تحقیق التنمیة المحلیة، ونذكر أهمها في اآلتي

  :نظریة القلب واألطراف. 1

  :ین همایوضعها فریدمان الذي یرى أن النظام الجغرافي في الدول النامیة یتكون من نظامین فرع

  وهو المنطقة الحضریة الرئیسیة وقطب أو مركز النمو؛: القلب -

  .الظهیر أو المناطق الهامشیةوهي مناطق : األطراف -

عالقة تبعیة حیث تتبع الهوامش لمركز، وقد والعالقة القائمة بین هذین النظامین الفرعیین هي   

عملیة التنظیم المكاني من خالل دراسة وتحلیل العالقة  حاول فریدمان من خالل نظریته هذه أن یفسر

جهة أخرى، ولتوضیح ذلك طور نموذجا من أربع  بین التركیب المكاني من جهة والتنمیة االقتصادیة من

  :1مراحل رئیسیة هي

مرحلة النمط المكاني المستقل، وتمتاز هذه المرحلة بوجود العدید من المدن أو المراكز المبعثرة . أ

  والمعزولة عن بعضها البعض؛

                                                           
في المنهج اإلسالمي، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه دولة في االقتصاد الكمي، كلیة العلوم التنمیة االقتصادیة ): 2007(زلیخة بلحناشي، . 1

  .30، ص الجزائراالقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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دى المدن مرحلة القلب أو المركز الوحید على المستوى الوطني حیث تظهر في هذه المرحلة إح. ب

  الكبرى مركزا أو قطبا رئیسیا على مستوى الدولة، تحیط به هوامش تابعة له؛

مرحلة المراكز الفرعیة، وفي هذه الحالة یظهر عدد من المراكز الفرعیة في مناطق الهوامش أو . جـ

  األطراف التابعة للقطب التنموي؛

هوامشه إلى تحسین أحوال الهوامش وتقلیل  مرحلة الهرمیة، حیث تؤدي العالقة بین المركز وأطرافه أو. د

  .الفوارق اإلقلیمیة بینهما، مما یؤدي إلى زیادة معدل النمو االقتصادي على المستوى الوطني

  :التنمیة القطبیة نظریة. 2

حاول بیرو صیاغة النظریة القطبیة، والتي مفادها أن تركیز الجهود واالستثمارات على صناعة استراتیجیة 

تتمتع بآثار تحریضیة كبیرة، وتأمین متطلبات نجاح هذه الصناعة، یؤدي ) مى بالصناعة الرائدةتس(معینة 

بالضرورة إلى تحریك مجموعة كبیرة من الصناعات واألنشطة المكملة إلى أن یعم النشاط االقتصادي 

  .1مختلف فروع االقتصاد الوطني

ینة یتفق وٕامكانیات الدول ومواردها المالیة، ویستند مؤیدو هذه النظریة إلى أن التركیز على صناعة مع

بدال من تشتیت االستثمارات على جبهة عریضة من المشروعات، وذلك لضمان مستوى جید من التنمیة، 

والبد من التنویه إلى أن التنمیة ال یتوقع وال یمكن أن تبرز آثارها دفعة واحدة وعلى كل الجبهات، بل 

  .  شارها تدریجیا على مواقع أخرىانتتنطلق من مواقع معینة ثم یجري 

  سیاسة التنمیة المحلیة وآفاق ركائز. 4.1.3

  ركائز سیاسة التنمیة المحلیة. أوال

من أجل أن تحقق التنمیة المحلیة الغایة المرجوة منها واألهداف المنشودة بكفاءة وفعالیة وشمولیة وتوازن 

  :وتكامل، وجب أن تقوم على األسس والركائز اآلتیة

                                                           
  .234سبق ذكره، ص  المصدررشاد أحمد عبد اللطیف، . 1



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

295 
 

وذلك من خالل إعطاء الدور القیادي للدولة في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة : تدخل الدولة. 1

وطنیا ومحلیا، باعتبارها ممثلة المجتمع والمعبرة عن إرادة المواطنین وتعمل على تحقیق طموحاتهم في 

  :1ارات منهاالتقدم االقتصادي واالجتماعي، ویعود سبب اختیار هذا المبدأ لعدة اعتب

  الدولة هي األكثر قدرة على تحقیق أهداف التنمیة لما تملكه من إمكانیات مادیة وبشریة وتنظیمیة

 . ومالیة

 القوة السیاسیة الوحیدة القادرة على مواجهة االحتكار المحلي واألجنبي. 

  التي تؤثر على  عالمیةوالالدولة لدیها المقدرة واإلحاطة الكاملة بمختلف العوامل والمتغیرات اإلقلیمیة

 . األهداف والبرامج

 حمایة االقتصاد الوطني من المنافسة األجنبیة وتوجیهه نحو خدمة األهداف اإلستراتیجیة للمجتمع. 

  الدور التحفیزي الذي تؤدیه الدولة لتوجیه النشاط االقتصادي إلى وجهة أكثر احتیاجا في المجتمع عن

 .طریق تقدیم الحوافز المتعددة

 السلطة القانونیة والتنفیذیة المؤهلة والقادرة على إجراء التغییرات االجتماعیة الضروریة لدعم  تمثل

 .التنمیة

 ضعف القطاع الخاص المحلي وتفضیله لالستثمار في المجاالت ذات العائد الكبیر والسریع. 

 تردد وٕاحجام االستثمار األجنبي عن الدخول. 

  یق اإلنشاء أو التحویلتعثر وبطئ عملیة الخصخصة سواء عن طر. 

  .مما سبق نخلص إلى أن دور الدولة أساسي لتحقیق التنمیة مهما كانت طبیعة النظام االقتصادي القائم

یمثل التخطیط منهجا عملیا وأداة فعالة وحیادیة یمكن تطبیقه على المستوى المحلي مهما  :التخطیط. 2

لسیاسي المتبع، فهو عملیة تغییر اجتماعي وتوجیه كانت طبیعة النظام االقتصادي المعتمد أو المنهج ا

واستثمار طاقات المجتمع وموارده عن طریق مجموعة من القرارات الرشیدة التي یشترك في اتخاذها 

                                                           
  . 42، ص الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریادار الطبعة األولى، التخطیط مع السوق، ): 2005(سعد طه عالم، . 1
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الخبراء وأفراد الشعب وقادتهم السیاسیین، لتحقیق وضع اجتماعي أفضل للمجتمع على كافة مستویاته، في 

  1.عالمیة والقیم التي یمكن استخدامها وتوظیفها في إحداث التغییر المطلوبضوء اإلیدیولوجیة والحقائق ال

من الركائز واألسس التي تستند إلیها عملیة التنمیة المحلیة، هي سیاسة الالمركزیة  :الالمركزیة. 3

  .باعتبارها األسلوب الناجح لتحقیق التنمیة الشاملة والمتوازنة جهویا وٕاقلیمیا

  :2یة كأسلوب في التنظیم والعمل له ما یبررهإن اختیار الالمركز 

  .الالمركزیة تعطي لعملیة تنفیذ البرامج بعدها االجتماعي المتمثل في الدافعیة واالنتمائیة -

العالقة القویة والمباشرة بین التنمیة المحلیة والالمركزیة ألنها تعكس بعمق وصدق واقعیة مشكالت  -

  .ومجتمع محلي التخلف وطموحات وأولویات كل إقلیم

  .تحقق التوافق بین الحاجات المحلیة وقرارات السیاسة المركزیة -

  .تخفیف العبئ عن اإلدارة المركزیة وتعمق الشعور بالمسؤولیة لدى المسؤولین المحلیین وأفراد الشعب -

اء ال ریب أن التقدم االجتماعي ال یتحقق إال من خالل نمو كافة أجزاء البن: التوازن الجهوي. 4

االجتماعي نموا متوازنا ومتزامنا عبر التوزیع المتوازن والعادل للموارد والمرافق االجتماعیة والثقافیة 

  :والنشاطات اإلنتاجیة والسكان عبر كامل إقلیم وجهات القطر، بما یؤدي إلى تحقیق األهداف اآلتیة

  .العقار الزراعي التمركز الصناعي وتنظیم الفضاء الریفي والحضر والحفاظ على تخفیف -

  .كبح التمركز السكاني في المناطق الساحلیة ذات الكثافة السكانیة العالیة والمهددة بمخاطر كبرى -

  .استقرار السكان وخاصة في المناطق الداخلیة تحقیق -

االستثمار العمومي والخاص المحلي واألجنبي في مختلف جهات القطر، عن طریق التشریعات  تشجیع -

  .ة المالیة والنقدیة ومشاریع البنیة التحتیة وتطویر قطاع الخدماتالتحفیزی

                                                           
  .13، ص ق للنشر والتوزیع، عمان، األردنمدخل إلى التخطیط، دار الشرو ): 1999(موسى خمیس، . 1
  .17، ص سوریاالفساد واإلصالح، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ): 2003(عماد صالح الدین، عبد الرزاق الشیخ داود، . 2
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أولت النظریة االقتصادیة عنایة فائقة للرأسمال البشري المتمثل : الترقیة االجتماعیة والثقافیة للسكان. 5

مهارات في البحوث والدراسات واالبتكار والتجدید الذي تؤدیه العناصر البشریة المدربة والمؤهلة المالكة لل

والقدرات، ألنها تشكل عامال حاسما في تطور الدول وتفوقها وامتالكها لمزایا نسبیة تدفع عملیة نموها، 

ونظرا ألهمیة العنصر البشري ودوره الحاكم والحاسم في نجاح أو فشل جهود التنمیة، أصبح یشكل محور 

خصصة في التنمیة البشریة وٕاصدار اهتمامات الدول والمنظمات الدولیة ومراكز البحوث والدراسات المت

تقاریر دوریة وسنویة تفصح عن مدى العنایة بالعنصر البشري من خالل توسیع مجاالت وفرص اختیاراته 

وتدعیم قدراته واالنتفاع بها، ألن التجارب أوضحت بأن الرأسمال البشري أكثر أهمیة للتنمیة من الرأسمال 

  .المادي والموارد الطبیعیة

أظهرت التجارب التنمویة أن االعتماد على اإلمكانیات : د على اإلمكانیات الوطنیة والدولیةاالعتما .6

والجهود الذاتیة هي الركیزة األساسیة لنجاح وتحقیق التنمیة وتسمح لها باالستمراریة وتضمن لها االستقرار 

شبه المطلق على المساعدات واالستدامة واستقاللیة القرار السیاسي واالقتصادي، أما االعتماد الكلي أو 

واإلمكانیات األجنبیة فیشكل تهدیدا خطیرا لها ویقود حتما إلى التبعیة وترهن مستقبل البلد، وتجلب 

األزمات وهي الحالة التي عرفتها العدید من بلدان العالم مع مطلع الثمانینات، بسبب اللجوء إلى االقتراض 

بتنفیذ سیاسات التعدیل الهیكلي ذات البعد غیر الوطني،  األجنبي وما یترتب علیه من شروط وٕالزامها

  .    الذي أفرغ جهود التنمیة وبرامجها من محتواها وخصوصیتها الوطنیة إعدادا وغایة

یجب إشراك جمیع أفراد المجتمع المحلي في التفكیر والعمل على وضع وتنفیذ : المشاركة الشعبیة. 7

وذلك عن طریق إثارة الوعي بمستوى أفضل یتخطى حدود حیاتهم البرامج التي تهدف إلى النهوض بهم، 

التقلیدیة وعن طریق إقناعهم بالحاجات الجدیدة وتدریبهم على استعمال الوسائل الحدیثة في اإلنتاج، 

  .وتعویدهم على أنماط جدیدة من العادات االقتصادیة واالجتماعیة مثل االدخار واالستهالك

تواجه عملیات التنمیة في المجتمعات النامیة، هي ضعف استجابة هذه إن المشكلة الحقیقیة التي 

  . المجتمعات لها وعدم اشتراك أفراد المجتمع المحلي مع السلطات العامة في برامجها
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من ركائز التنمیة المحلیة أن یكون هناك تكامل بین مشروعات الخدمات  :تكامل مشروعات الخدمات. 8

من التنسیق بحیث ال نجد ال خدمات مكررة وال نوعا من التناقض  داخل المجتمع، وأن یوجد نوع

  .   والتضارب في تقدیم هذه الخدمات

ویقصد بهذا أن تتضمن برامج التنمیة خدمات سریعة النتائج،  :اإلسراع في الوصول إلى النتائج. 9

في خطته كالخدمات الطبیة واإلسكان وغیرها، إذا حدث وبدأ المخطط بوضع مشروعات إنتاجیة 

اإلنمائیة، فیجب اختیار تلك المشروعات ذات العائد السریع وقلیلة التكالیف ما أمكن، والتي تسد في 

الوقت نفسه حاجة قائمة، والسبب في ذلك هو كسب ثقة أفراد المجتمع بأن هناك فائدة أو منفعة ملموسة 

ضروري وجوهري في فعالیة برامج یحصلون علیها جّراء إقامة مشروع ما في مجتمعهم، إذن فالثقة مطلب 

     1.التنمیة المحلیة

  آفاق التنمیة المحلیة .ثانیا

هم القضایا التى یؤول النقاش حولها عبر سنوات عدیدة من الزمن أال ریب في أن قضیة التنمیة من 

دارة خاصة في الدول النامیة مما یستدعي وجود هیكل تمویل محلي یساعد على اتخاذ القرارات لتنظیم اإل

بدورها تقوم بتحقیق التنمیة المحلیة ذات الكفاءة والفعالیة، بالرغم من العوائق التى تحول دون  يالمحلیة الت

تحقیق التنمیة المحلیة والناتجة أساسا عن طبیعة العالقة التى تربط بین الجماعات المحلیة والدولة إال أن 

جذریة التي تتدخل الجماعات المحلیة خاصة كل ذلك یمكن إصالحه في ظل استراتیجیة اإلصالحات ال

البلدیة كقطب قاعدي للتنمیة المحلیة بشكل یفتح آفاق وتطلعات جدیدة إلنعاشها وذلك من خالل وضع 

  :ویمكن إبراز آفاق التنمیة المحلیة في العناصر اآلتیة .برامج تنمویة طموحة

    تنمیة المجال االجتماعي والثقافي . 1

درجة  أقصىام الذي تهدف إلیه التنمیة االجتماعیة هو الوصول بالمجتمع إلى ال شك أن الهدف الع

ممكنة من الرفاهیة االجتماعیة وذلك من خالل التوافق بین برامج التنمیة والحاجات األساسیة التى یعبر 

                                                           
  ).51، 50(سبق ذكره، ص ص  المصدروسیلة، السبتي . 1
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هي عملیة  عنها األفراد باعتبار هذا األخیر هو القادر على تحدید احتیاجاته ومطالبه، فالتنمیة االجتماعیة

توجیه طاقات الفرد وترشیدها لخدمة المجتمع وتطویره عن طریق تزوید األفراد بقدر من الخدمات 

االجتماعیة العامة كالتعلیم والصحة والنقل والریاضة، بحیث یتیح لهم فرصة للمساهمة والمشاركة في 

  .النشاط االجتماعي وذلك لتحقیق األهداف االجتماعیة المنشودة

م جمیع الموارد البشریة والمادیة وكذا الموارد المحلیة في المجتمع یؤدي إلى احداث تغیرات إن استخدا

اجتماعیة بقصد وضع المجتمع المحلي في أحسن حال من خالل رفع وتنسیق مستوى معیشة األفراد 

  .اقتصادیا واجتماعیا ورضى أفراد المجتمع المحلي وتطویر الخدمات المقدمة لهم

ألهداف یجب أن یكون هناك هیئات أو جمعیات تسهر على تلبیة وتحقیق هذه الرغبات ولتحقیق هذه ا

بدورها تقوم بوضع مخططات البرامج  يالت" البلدیة والوالیة"للمواطنین وهنا یأتي دور الجماعات المحلیة 

لتخطیط ألن عملیة ا. والمشروعات التى توصلها إلى اتخاذ قرارات رشیدة لتحقیق التغیرات االجتماعیة

  .الناجح من المهام الجوهریة لنجاح البرنامج االجتماعي للتنمیة الذي یحقق األهداف المرجوة

  :ولنجاح هذه البرامج والقرارات یجب تحقق النقاط التالیة

  :وجود جهاز محلي قادر على خدمة المواطنین وتلبیة رغباتهم والذي یعمل على -

  :عن طریقوذلك : تحسین المستوى الصحي لألفراد -أ

   ؛إدخال تكنولوجیا جدیدة للمستشفیات *

   ؛إقامة مراكز صحیة ومستوصفات بالمناطق النائیة *

   ؛مراقبة المیاه الصالحة للشرب *

   ؛القضاء على البرك والمستنقعات *

  .السهر على نظافة المحیط  *

  :وذلك عن طریق: رفع المستوى الثقافي لألفراد -ب

   ؛افیةإنشاء مكتبات ومراكز ثق *
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   ؛دعم الجمعیات الثقافیة *

   ؛إنشاء مرافق عمومیة ومساحات خضراء *

   ؛إنشاء مرافق ریاضیة وتدعیم الجمعیات الریاضیة *

  .إدخال مادة اإلعالم اآللي لقطاع التربیة خاصة االبتدائي والمتوسط والثانوي *

قیق األهداف المحددة غیر أن وجود موارد مالیة مستمرة محلیا تكفي لوضع خطة تنمیة تعمل على تح -

  : هذه الموارد تنقسم إلى موارد فرعیة والتي تعتمد علیها الجماعات المحلیة بالدرجة األولى وهي

تصب  يتقوم الدولة بجبایتها من األفراد والمؤسسات والت يوهي األموال الت :الضرائب والرسوم المحلیة -أ

  . هم مورد مالي بالنسبة للجماعات المحلیةفي تحقیق أهداف التنمیة المحلیة حیث تعتبر أ

وتتمثل في اإلیرادات الناجمة عن تأجیر محالتها التجاریة وكراء أسواقها إضافة : مداخیل ممتلكاتها -ب

  .إلى تأجیر عتادها، إال أن هذه اإلیرادات تتمیز بضعف شدید مقارنة بالموارد الجبائیة

النسبة للجزائر تتمثل هذه اإلعانات فیما بتمنحها الدولة، ف يالتوتتمثل في اإلعانات : اإلعانات المالیة -ج

وٕاعانات تمنحها في إطار التنمیة " Fccl"الدولة عن طریق الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  هتمنح

  .باإلضافة للهبات والوصایا" PCD"المحلیة 

یث أفكارهم وفلسفتهم ألن مشاركتهم مشاركة المواطنین واألفراد في تمویل برامج التنمیة المحلیة من ح -

تعتبر هدف ووسیلة، فهي هدف ألن الحیاة الدیمقراطیة السلیمة ترتكز على اشتراك المواطنین في تحمل 

مسؤولیات التفكیر والعمل، وهي وسیلة ألنه عن طریق المشاركة یشعر األفراد والمواطنین بأنهم یمارسون 

ذه العادات والسلوكیات ستصبح فیما بعد ثقافة وقیم یسیر طرق وأسالیب تحقق رغبات المجتمع ألن ه

  .علیها أفراد المجتمع 

وتكاملها ) جهاز محلي، موارد مالیة، مشاركة األفراد(وفي األخیر یمكن القول أن تفاعل العناصر الثالث 

ا األفراد مع بعضها البعض یؤدي حتما إلى تحقیق أهداف التنمیة االجتماعیة والثقافیة التى یستفید منه

  .والمواطنین وهو جوهر ولب التنمیة االجتماعیة 
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  :تنمیة المجال االقتصادي. 2

إن الهدف األول واألساسي للتنمیة االقتصادیة هو رفع وترقیة االستثمار المحلي الذي یهدف إلى تراكم 

طبق في الثروات وخلق فرص أكثر من مناصب العمل، إال أن هذا االستثمار للجماعات المحلیة لم ی

الجزائر بسبب نقص الخبرات والتجارب وعلیه یمكن للجماعات المحلیة الدخول في شراكة مع متعاملین 

آخرین عمومیین كانوا أم خواص، وذلك في إطار مشروع تحدد فیه حقوق وواجبات كل طرف في عقد 

ة بالنسبة لألسواق الشراكة على أساس دفتر الشروط واألعباء ومن أمثلة ذلك دخول المتعاملین في شراك

هذه األخیرة علیها توفیر بعض الصالحیات لدخول عدد كبیر من المتعاملین في  أنمع البلدیة غیر 

  :شراكة معها ومنها

 تهیئة األسواق األسبوعیة للمدن؛ 

 إنجاز قاعات كبیرة للمعارض؛ 

  تدعیم وتوفیر تجهیزات اإلنارة العمومیة وصیانتها؛ 

 حیاء؛تعبید الطرقات خاصة بین األ 

 تهیئة مواقف السیارات باألسواق األسبوعیة. 

وبالنظر إلى توفر هذه المقترحات فإن المتعاملین االقتصادیین تكون لهم الرغبة في الدخول والشراكة مع 

تأتیها  يالجماعات المحلیة خاصة البلدیة ألن هذه األخیرة علیها أن ال تعتمد فقط على الموارد الجبائیة الت

ألن الخروج . ضرائب، بل علیها تمویل نفسها بنفسها لكي تكون هناك كفاءة في العمل وٕاتقانمن إدارة ال

  .من التبعیة المالیة للدولة یعطیها نوعا من التحرر واالعتماد على نفسها

كما یمكن للجماعات المحلیة إنشاء شركة تكون فیها هي المسیر والمالك الوحید وتتحمل جمیع 

  .تقع على عاتقها يوالمخاطر التالمسؤولیات واألعباء 

كما یمكن أن تكون أیضا مساهمة في شركة ما عند تأسیسها أو عند افتتاح رأسمالها للجمهور وفي هذه 

  .ساهمت بها في رأسمال الشركة يالحالة فإن الجماعات المحلیة تصبح مسؤولة بحسب أهمیة األسهم الت
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ئم التنمیة المحلیة في حالة ما إذا تدخلت الجماعات وعلیه یمكن القول أن االستثمار المحلي أحد دعا

اد السوق والعولمة المحلیة في ترقیته وتدعیمه بشكل فعال وناجح وفي ظل ما تقتضیه متغیرات اقتص

 .وحریة التجارة

  عوائق التنمیة المحلیة. ثالثا

حیث تدور معظم  ،ال ریب في أن التنمیة المحلیة عملیة دینامیكیة تحاول تحقیق مجموعة من األهداف

برامجها حول تحسین الظروف المادیة واالقتصادیة من أجل رفع مستوى معیشة األفراد في المجتمعات 

المحلیة، إذ تعد التنمیة المحلیة من أهم األسالیب والسیاسات واإلستراتیجیات التي یعتمد علیها في حل 

كامل والترابط بین األقالیم الحضریة والریفیة المشاكل المتعلقة بالمجتمعات المحلیة، وكوسیلة لتحقیق الت

كغرض منها للوصول إلى التنمیة المستدامة الشاملة والمتوازنة، إال أنه حتى المحیط الذي تنشط فیه 

  :التنمیة المحلیة یجعلها تواجه مجموعة من التحدیات والعقبات، نجد أبرزها في

  : صعوبات اقتصادیة. أ

صادیة حاجزا یعرقل تقدم عجلة التنمیة المحلیة، ولعل أبرز هذه العقبات نجد عادة ما تشكل العقبات االقت

مشكلة التمویل المحلي الذي عادة ما ال یتوفر بالشكل الكافي والدرجة المأمولة، حیث نسجل نقص واضح 

في تحصیل الضرائب والرسوم الجبائیة بسبب التهرب الضریبي، نقص الرقابة، عدم توفر المعلومات 

هذا باإلضافة إلى محدودیة الموارد البشریة وعدم كفایتها، إذ ینعكس ذلك في انخفاض . صادیةاالقت

مستوى اإلنتاجیة وضعف حركة عوامل اإلنتاج، حیث تقف الندرة النسبیة في المهارات والتخصصات 

   1.المهنیة المختلفة عائقا في وجه تجسید التنمیة المحلیة

  

      

                                                           
الملتقى الوطني الثالث حول التنمیة إشكالیة التنمیة المحلیة المستدامة في ظل حمایة البیئة، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2008(طیب سلیمان ملیكه، . 1

  .)7، 6(، ص ص 2008مارس  4-3 الجزائر، الجامعي بالمدیة،، جمعیة األنوار لألنشطة العلمیة والثقافیة، المركز المحلیة المستدامة البعد البیئي
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  : صعوبات تنظیمیة. ب

ج عملیة التنمیة المحلیة إلى جهاز إداري كفء متمثل في إدارة محلیة ذات درجة عالیة من الفعالیة تحتا

والكفاءة، قادرة على تحمل المسؤولیات من أجل تحقیق التنمیة المنشودة، وهو ما ال یتوفر على مستوى 

كفأة من أبرز العقبات التي وبذلك تعتبر اإلدارة المحلیة غیر ال. اإلدارات المحلیة المسؤولة عن التنمیة

تقف دون تجسید عملیة التنمیة المحلیة، كما نجد أن الغیاب شبه الكلي لمبدأ الالمركزیة في اتخاذ القرارات 

یشكل عراقیل إضافیة أمام التنمیة المحلیة، باإلضافة إلى مشاكل البیروقراطیة التي تعیق قیام المشاریع 

نها، من خالل تعقید اإلجراءات اإلداریة وتفشي الروتین والبطء التنمویة خاصة الصغیرة والمتوسطة م

    1.الشدید في إصدار األوامر والقرارات

  : صعوبات سیاسیة. جـ

لقد ازداد دور الحكومة في دعم التنمیة إلى حد أصبح من غیر الممكن أن تتحقق التنمیة سواء الشاملة 

وعلیه إذا كانت الحكومة غیر راغبة، أو . ن الحكومةالوطنیة أو المحلیة، دون الدعم النشیط والفعال م

غیر قادرة على لعب مثل هذا الدور فحین إٍذ یمكن اعتبارها عقبة أمام تجسید التنمیة، حیث تعد المعوقات 

السیاسیة حاجزا یقف أمام التنمیة المحلیة، وهي التي تتجسد في مركزیة التخطیط واتخاذ القرارات، األمر 

یر الحسن للتنمیة بل ویحول دون استغالل كل منطقة أو إقلیم لنقاط قوته والفرص المتوفرة الذي یعرقل الس

إذ وكما هو معلوم أن المشاركة الشعبیة والالمركزیة تعد أسس تجسید ومقومات نجاح التنمیة . لدیه

  .ة والمحلیةالمحلیة، وذلك لما توفره من الدیمقراطیة والشورى حتى یتحقق التوازن بین األهداف القومی

من بین العراقیل التي تقف أمام تحقیق التنمیة المحلیة نجد غیاب االستقرار السیاسي، حیث أنه وفي حالة 

عدم توفر االستقرار السیاسي فإن النتیجة العامة هي انعدام أو ضعف االستثمار في االقتصاد المحلي، 

                                                           
  .434، ص مصرعلم االجتماع السیاسي، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ): 1999(، إسماعیلقباري محمد . 1
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في االستهالك المظهري، وعلیه فإن عدم توفر وتوجه الثروات الشخصیة إلى البنوك األجنبیة أو االنغماس 

    1.االستقرار یعد عقبة في طریق التنمیة المحلیة

  :جتماعیةا صعوبات. د

من أشد المعوقات فتكا بالتنمیة المحلیة نجد مشكل الفقر الذي هو أساس لكثیر من المعضالت الصحیة 

لمحلیة والوطنیة والدولیة أن تضع من تمعات المجواالجتماعیة واألزمات النفسیة واألخالقیة، وعلى ا

ما یقضي على هذه المشاكل بإیجاد فرص العمل، والتنمیة الطبیعیة والبشریة  ةالسیاسات التنموی

واالقتصادیة والتعلیمیة للمناطق األكثر فقًرا، واألشد تخلًفا، والعمل على مكافحة األمیة ألن نجاح أي 

الموارد المعنویة التي  ىلى الموارد المالیة فحسب بل یتعدى إلبرنامج یهدف لتنمیة المجتمع ال یعتمد ع

تمع وتحمسهم لحلها یمكنهم من التصدي ألي مقاومة لمجفوعي األفراد بمشاكل ا ،تمثلها الطاقات البشریة

داخلیة أو خارجیة ضد عملیة التنمیة، وال یتحقق ذلك إال عن طریق تنمیة وتدریب قیادات محلیة ناجحة 

د عملیة التنمیة من خالل إنشاء مراكز لتكوین اإلطارات الماهرة التي تتمیز بكفاءة عالیة والقدرة وواعدة تقو 

  .على إحداث التغییر

ا كثیرا ما تدفع المواطنین نهالمدینة حیث أ ىومن المعوقات نجد أیضا مشكلة الهجرة من الریف إل

رتفاع مستوى الحیاة الحضریة ونقص ا ىللحصول على حیاة اجتماعیة أكثر رفاهیة وبالتالي تؤدي إل

تمعات الریفیة، وبالتالي تفقد هذه لمجوهجرة القیادات المتعلقة با) ال الزراعيلمجفي ا(األیدي العاملة 

تمعات، لمجا والعناصر األكثر صالحیة ومقدرة على االرتقاء بمستوى الحیاة في هذه انهتمعات تواز لمجا

لسلبیة التي تمثل اإلطار المرجعي لسلوك الفرد والتي تعاني منها تمعیة المجالقیم ا ىهذا باإلضافة إل

تمعات ومن هذه القیم نجد مثال عدم تقدیر لمجأمام تنمیة هذه ا اتمعات المحلیة حیث تعتبر حاجز لمجا

قیمة الوقت، االنعزالیة والتواكل على الغیر، عدم اإلیمان بالتحدیث وضعف شعور الفرد بالمسؤولیة 

                                                           
لمملكة العربیة لنشر، امصطفى، دار المریخ ل ، عبد العظیم محمداقتصادیات التنمیة، ترجمة طه عبد اهللا منصور): 1995(مالكولم جبلز، . 1

  .57، ص السعودیة
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تمع تتطلب تنظیما اجتماعیا من أجل الصالح العام ولكننا لمجتمع ذلك أن تنمیة االمجو هذا اإلیجابیة نح

إن عملیة . تمعلمجتمع منعدمة وهذا ما یعطل مسیرة التنمیة في هذا المجنجد أن مسؤولیة الفرد نحو هذا ا

ي مشاركة المواطنین تمعات ترتكز على الدمج بین الجهود الحكومیة واألهلیة، لذلك من الضرور لمجتنمیة ا

في وضع وتنفیذ الخطط التنمویة حیث أن مشاركة المواطنین تعتبر من الممارسة الدیمقراطیة للحریة 

 .1بأبعادها السیاسیة واالجتماعیة وهذا هو جوهر عملیة التنمیة

یمكن إضافة إلى العقبات السابقة نجد مجموعة إضافیة من العوامل التي تعترض تحقیق التنمیة المحلیة 

  :تصنیفها في العوامل اآلتیة

یعتبر النمو الدیمغرافي معوقا من معوقات التنمیة على أساس حالة عدم التوازن : عوامل دیمغرافیة. 1

التي تبدو واضحة بین حاجات السكان والموارد االقتصادیة، أي أن زیادة السكان بالنسبة للطاقة اإلنتاجیة 

  . یة أفراد المجتمعتقف عقبة في سبیل زیادة مستوى رفاه

تتمثل معظم هذه العوائق في التقالید السائدة في المجتمع نتیجة تمسك األفراد بهذه : عوامل ثقافیة .2

التقالید، ورفضهم للتغییر والتعدیل، كذلك المعتقدات السائدة تعرقل برامج التنمیة، حیث یقف أفراد المجتمع 

  .   ضرهم وال تنفعهمفي وجه التغیرات الحدیثة العتقادهم بأنها ت

إن قبول أو رفض التجدیدات التي تطرأ على المجتمعات تعتمد على العوامل النفسیة،  :عوامل نفسیة. 3

ویتوقف ادراك الجدید وكیفیة ظهوره وانتشاره على الثقافة السائدة، إذ یختلف أفراد المجتمع في إدراكهم 

  2.للجدید باختالف الثقافات

توجب على الدول النامیة بذل جهود مضاعفة لزیادة مستوى إنتاجها وهذا ال یتم ی :عوامل تكنولوجیة .4

  .إال باستخدام التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة وٕاخضاعها للبرامج التنمویة

                                                           
وجهات نظر األطراف المعنیة بتقاریر أهداف األلفیة للتنمیة، التحلیل والمضمون، المشاركة، االستخدام، والمتابعة ): 2006(زینا علي أحمد، . 1

  .3، ص لبنان، بیروت، فیة للتنمیة في لبنانورشة العمل الوطنیة حول آلیات متابعة أهداف األلوتعزیز المساواة بین الجنسین والقضاء على الفقر، 
  .94، ص مصراالستراتیجیات، نماذج الممارسة، المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة، : تنمیة المجتمع المحلي): 2000(أحمد مصطفى خاطر، . 2
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إن إدارة التنمیة عملیة غایة في الصعوبة تحتاج إلى قیادات واعیة ومدربة وقادرة على  :عوامل إداریة .5

هادفة، حیث یمكن أن تكون اإلدارة غیر واعیة وغیر قادرة، فیعم الكساد وتقل الموارد اتخاذ القرارات ال

  :1ویدخل في كنف المعوقات اإلداریة ما یلي. وتنخفض معدالت الدخل

تخلف األجهزة اإلداریة القائمة التي تتسم بالتعقیدات الروتینیة والبطء في اتخاذ القرارات وانتشار  -

  .الالمباالة والسلبیة

  .التنسیق بین الوحدات اإلداریة وبینها وبین األجهزة التقلیدیة صعوبة -

  .المتطورة المؤمنة بالتغییرعدم توفر القیادة اإلداریة  -

وتنفیذ برامج التنمیة قد یكون معوقا في حد ذاته من معوقات التنمیة، إن  إن تخطیط :عوامل تخطیطیة. 6

وحاجات المجتمع، نظرا الختالف المناطق واألقالیم في مواردها لم یتفق تخطیط مشروعات وبرامج التنمیة 

  .وظروفها وحاجات أفرادها

إن كل العوائق السابقة، دفعت بالمحلیات في الدول النامیة إلى التركیز على مواردها المحلیة أو الذاتیة 

مستوى المعیشي لألفراد للنهوض بالتنمیة المحلیة كأداة لتحقیق تنمیة وطنیة شاملة ومستدامة والرفع من ال

  .والتوجه بهم نحو مستوى أفضل للحیاة

حتى تحقق الجماعات المحلیة ومن خاللها الدولة أهدافها في  :مصادر تمویل التنمیة المحلیة. رابعا

  .مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، البد من أن تتوفر لدیها الطرق واآللیات لتمویل هذه العملیة

تشیر الموارد المالیة الذاتیة أساسا إلى مدى القدرة الذاتیة في االعتماد على : محلیة الذاتیةالموارد ال. 1

النفس في تمویل التنمیة المحلیة، حیث تنقسم هذه الموارد الفرعیة والتي تعتمد علیها النظم المحلیة ذاتیا 

  .الخ...الضرائب المحلیة، الرسوم المحلیة، : في تمویل التنمیة المحلیة، لتتضمن

  :وفیما یلي تحلیل تفصیلي لكل نوع أو لكل مورد من هذه الموارد المالیة

                                                           
  .434سبق ذكره، ص  المصدر، إسماعیلقباري محمد . 1
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یقصد بالضرائب المحلیة تلك المساهمة النقدیة تفرض على المكلفین بها حسب  :الضرائب المحلیة .أ

قدراتهم التساهمیة والتي تقوم عن طریق السلطة، بتحویل األموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل 

  1.حدد، نحو تحقیق األهداف المحددة من طرف السلطة العمومیةم

من خالل هذا التعریف نجد أن الضریبة المحلیة تدفع في نطاق الوحدة المحلیة إلى المجالس المحلیة من 

قبل أفراد الوحدة المحلیة أو المجتمع المحلي، وذلك على خالف الضریبة العامة التي تدفع إلى الهیئات 

لة من قبل كافة أفراد الدولة، مساهمة في األعباء العامة، وبالتالي فإن مواصفات الضریبة العامة للدو 

المحلیة تتمثل في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضریبة التي من أهمها تجسید مبدأي العدالة 

لمجالس المحلیة والمساواة، إضافة إلى أنها تتمیز بمحلیة الوعاء وسهولة تقدیر الضریبة المحلیة لتتمكن ا

  .من تخطیط مشروعاتها ووضع موازناتها بناءا على التقدیرات المتوقعة لحصیلة الموارد المقدرة لها

وتتعدد الضرائب المحلیة وتختلف حسب وعائها، حیث نجد ضرائب على األشخاص وهي الضرائب التي 

طاق الوحدة على أساس فئة یكون وعائها األفراد ولیس أموالهم، وتفرض على األشخاص البالغین في ن

ویتمیز هذا النوع من الضرائب بسهولة تقدیرها وتحصیلها . موحدة بالنسبة لجمیع األفراد الخاضعین لها

وثبات وعائها وامتداد عبئها إلى غالبیة األفراد المحلیین، كما أنها تعتبر موردا محلیا ذاتیا مطلقا، إال أنه 

قلیل وال تحقق قواعد العدالة الضریبیة، كما نجد أیضا الضرائب  ما یؤخذ على هذه الضرائب أن تحصیلها

ضریبة : على األموال وهي تلك التي یكون وعائها المال ولیس األشخاص وهي على عدة أنواع منها

المباني، ضریبة األراضي، ضریبة المواشي، الضرائب على الثروات المنقولة أو ضرائب الدخل، ضرائب 

وتمتاز هذه الضرائب بأنها تحقق القواعد العامة للضریبة، نظرا إلى مرونتها . خال..أخرى غیر مباشرة،

ووفرة حصیلتها، إال أن هذه الضرائب عادة ما تكون صعبة التقدیر والتحصیل ألنها مرتبطة بالظروف 

     2.االقتصادیة وبالضرائب القومیة كذلك

                                                           
  .175، ص امعیة، الجزائردیوان المطبوعات الجالطبعة الرابعة، العامة، اقتصادیات المالیة ): 2005(محمد عباس محرزي، . 1
  .)76،74( سبق ذكره، ص ص المصدرعبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، . 2
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تأتي في درجة تالیة من ناحیة األهمیة، عندما لعل من المالحظ أن الرسوم المحلیة،  :الرسوم المحلیة .ب

یتطرق التحلیل إلى إعطاء أوزان نسبیة لبنود أو مصادر الموارد المحلیة الذاتیة، ذلك ألن الضرائب 

المحلیة بأنواعها المختلفة تأخذ الوزن النسبي األكبر في الكثیر من أنظمة اإلدارة المحلیة من ناحیة 

م، والنقطة الخاصة بالتنظیم تشیر إلى أن هناك تفرقة معروفة بین الرسم الحصیلة أو من ناحیة التنظی

والضریبة، فالضریبة البد وأن تفرض بقانون ویراعى في الكثیر من األحیان إعطاء النظم المختلفة لإلدارة 

المحلیة حقوق محددة فیما یتعلق بمسألة الضرائب وهو ما دعى إلى إعطاء اهتمام أكبر في التحلیل 

بینما نجد أن الرسوم المحلیة البد أن ینظمها قرار من الهیئات . اص بالضرائب المحلیة من هذه الزاویةالخ

والسلطات العلیا یحدد فیه أسس وٕاجراءات إقرار وحساب الرسوم ذات الطابع المحلي وطریقة التظلم منها 

ارة المحلیة لألفراد حیث تعود ویتم تحصیل الرسوم المحلیة مقابل خدمات تؤدیها اإلد. وٕاجراءات تخفیضها

    1.بالنفع والفائدة على دافعي هذه الرسوم وتشكل حصیلة هذه الرسوم موارد عامة لإلدارات المحلیة

وتنقسم هذه الرسوم إلى نوعین، رسوم محلیة عامة وهي التي تفرض بقوانین وقرارات وزاریة ولیست محلیة، 

یصدرها المجلس الشعبي المحلي ویوافق علیها مجلس ورسوم ذات طابع محلي، تفرض بقرارات محلیة 

  2.الوزراء

تختلف أنواع اإلیرادات التي تتولد من أمالك الهیئات : إیرادات األمالك العامة للهیئات المحلیة. ج

العامة، وتتمثل هذه اإلیرادات في اإلیجارات التي یتم تحصیلها من خدمة السكن الموجهة لذوي الدخل 

هذه اإلیجارات موردا هاما للمحلیات، وذلك سواء من خالل تأجیر مختلف هذه المرافق  المحدود، إذ تعد

  .3أو تشغیلها وٕادارتها

  

  

                                                           
  .46، ص ائرة العمومیة، الطبعة الثانیة، دار المحمدیة العامة، الجز دروس في المالیة والمحاسب): 2001(حسین الصغیر، . 1
  .202، ص مصرالحكم المحلي في ضوء التطبیقات المعاصرة، دار الجالل للطباعة والنشر، القاهرة، ): 2003(سمیر محمد عبد الوهاب، . 2
  .82سبق ذكره، ص  المصدرعبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، . 3
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  :الموارد المحلیة الخارجیة. 2

على الرغم من الدور الذي تلعبه الموارد المالیة المحلیة في دعم نفقات التنمیة المحلیة، من خالل الموارد 

كافیة، مما یؤدي إلى التوجه نحو الموارد المالیة الخارجیة التي  رد قد ال تكونالذاتیة، إال أن هذه الموا

  .تأتي من مصادر خارج نطاق الوحدات المحلیة

وتختلف هذه الموارد الخارجیة حسب مصدرها، إذ تتكون هذه الموارد من القروض، حیث تلجأ الجماعات 

تها إلى االستفادة من القروض والتمویل المناسب، المحلیة في حالة عجز موارد میزانیتها على تغطیة نفقا

وذلك بعد الحصول على إذن من الحكومة، وتمتاز هذه القروض بأنها تكون بفائدة بسیطة ومدة تتوافق مع 

باإلضافة إلى القروض نجد اإلعانات الحكومیة حیث . 1نوعیة وطبیعة المشروع المستفید من هذا القرض

لیة العمومیة والخاصة إلى مساعدات سواء كانت نقدیة أو عینیة، لذلك تلجأ عادة ما تحتاج الهیئات المح

الدولة إلى منح هذه المساعدات في شكل إعانات مالیة موجهة لتغطیة نفقات التنمیة المحلیة الموجهة 

لتحقیق أهداف اقتصادیة وأخرى اجتماعیة وتجسید الرخاء والرفاهیة في معظم أرجاء الدولة، كما قد تلجأ 

الجماعات المحلیة إلى التبرعات والهبات في دعم إیراداتها وتنمیتها أكثر حتى تحقق التنمیة المحلیة 

  .المنشودة

  

 

                                                           
  .47سبق ذكره، ص  المصدرلعمومیة، حسن الصغیر، دروس في المالیة والمحاسبة ا. 1
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  المحلیة في الجزائرإستراتیجیة التنمیة . 2.3

منذ أكثر من عشر سنوات من أزمة مستدیمة بالرغم من تّنوع الثروات  الجزائريیعاني االقتصاد 

تحتل  ال تزال المحروقات كما كان علیه الوضع منذ ربع قرن من الزمن، إذ. البشریة والمادیة وأهمیتها

فتئت تتفاقم أكثر  ، فإنها ماها للسوق المعولمة والدوریةص تبعیتعوض أن تتقلّ و . الصدارة في اقتصادها

حیث . من إیراداتنا الجبائیة تتأتى من المحروقات %60قرابة أن كّل عملتنا الصعبة أو جّلها و فأكثر، إذ 

غالبا ما یوقف النمو حركات صرف الدوالر مصدا خارجیا عادة ما تشكل تقلبات أسعار البترول و 

ورد نمو أو مورد ركود حسب كذا یكون االقتصاد البترولي بفعل العوامل المذكورة، مهو . الجزائري

الجزائریین من التبعیة لمورد طبیعي الظروف، ومن ثمة یتعین بناء عهد ما بعد البترول لتحریر الجزائر و 

 مورد واحد لتعویض هذه الثروة ال یوجد إالّ و . ال نهایة تجدید إلى مامحدود بالضرورة لكونه غیر قابل لل

  .یتمثل في العمل

لقد تم القیام بعدة محاوالت لإلصالح لكن دون االستجابة إلى التطلعات المشروعة للجزائریین والمتمثلة في 

لقیام بها مع المنظمات النقدیة األعمال التي تم اف. رفع مستوى المعیشة والتشغیل القار واألمن االقتصادي

لكنها لم توفر كل الشروط ة التوازنات االقتصادیة الكبرى و ك بإعادالمالیة الدولیة، سمحت بدون شو 

تتوخى الحكومة الثروات ومناصب الشغل بشكل دائم، و الستحداث لضروریة لوضع منظومة لالستثمار و ا

توزیع تعمیم التقدم االقتصادي و ین مستدیم لمستوى معیشة السكان و بلوغ هدف استراتیجي یتمثل في تحس

  .موعادل لثمار الن

اإلنتاجیة لتمكینها من  یتمثل هدف اإلصالحات االقتصادیة في إضفاء المرونة الالزمة على األداةو 

الحقیقیة لالستثمار بكل تستهدف هذه المرونة التعبئة مع التغیرات في ظل اقتصاد متفتح، و  التأقلمالتطور و 

سمح القتصادنا بمواجهة العولمة كما ت .التسییریة لبالدنااقات الفنیة البشریة والمادیة و كذا الطأشكاله و 

  .التطور على المدى البعیدالتي هي في النهایة شرط للبقاء و االندماج في إطار التكتالت الجهویة و 
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إن الحركیة الجدیدة التي ستقوم الحكومة بإضفائها على عالقاتنا االقتصادیة الخارجیة تتوقف على حد 

على وسائل شركائنا یمكن حشدها على الصعید الوطني و  تيالمادیة الالوسائل المالیة و سواء على 

من هذا المنطلق، معیار  یمثلكذا الوطني حیث أن حشد االستثمار األجنبي و . االقتصادیین والتجاریین

  .االجتماعيس الستمراریة تطورنا االقتصادي و جد حسا

  التسعینات خاللواقع االقتصاد الجزائري . 1.2.3

القتصاد الجزائري في ظروف اقتصادیة تتمیز بسرعة التغییر، ینطلق لي إن رسم التصور التنمو 

 تحقیق أهدافه فیما یخص التوازنات الكلیة لالقتصاد الوطني، إلىمن وصول برنامج التعدیل الهیكلي 

  .ٕاعادة بعث عملیة النمو من جدیدحقیق أهدافه فیما یخص االنتعاش و كذلك تو 

، كما تم 1996حقق فائضا في سنة ، و 1995ن لمیزانیة الدولة في سنة لقد مكن التعدیل من إعادة التواز و 

. 2000و  1997في الفترة مابین  %5، مع توقع معدل متوسط للنمو یساوي %4تقدیر معدال سنویا یساوي 

، وهو ما كان سیسمح 1998حیث دلت التوقعات على تحقیق فائض في المیزان التجاري انطالقا من سنة 

ول في تلك الفترة حال دون لكن انخفاض أسعار البتر اعدة نمو الناتج المحلي الخام، و بمس بمعالجة الدیون

كود ر مكن العمل ببرنامج التثبیت من امتصاص اختالالت االقتصاد الوطني، حیث تم وضع حد للو . ذلك

   .)-0.9(االقتصادي من خالل توقیف نسبة تراجع الناتج المحلي الخام عند 

تحفیز عملیة النمو، انتهجت الجزائر سیاسة صارمة وضعت من ستقرار النقدي و ومن أجل تدعیم اال

  .خاللها برنامج تعدیل للمدى المتوسط مسند باتفاق التسهیل الموسع لتدعیم النمو االقتصادي بقوة

  : النمو االقتصادي الجزائري في هذه الفترة من خالل ذلك على لقد انعكسو 

% 15التي قدرت بحوالي و  1994المضافة التي حققها القطاع الفالحي سنة  زیادة معتبرة في حجم القیمة - 

الخدمات، مع تراجع حاد لقطـاع البناء واألشغال العمومیة و % 2.7نسبة ، و للمحروقات %4.4مقـابل نسبة 

  ).  %- 1.4( للقطاع الصناعي

  .انخفاض العجز في خزینة الدولة -
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  .1994سنة  %14 ـمقابل توقع قدر ب% 10.5تراجع معدل توسع الكتلة النقدیة إلى  -

  .وفق آلیات التثبیت المنتهجة من طرف البنك الجزائري 1995مواصلة تعدیل صرف سنة  -

مین وطني من خـالل تحفیـز الصادرات واستحداث آلیات تأتحسیـن مستوى التنافس الخارجي لالقتصاد الـ -

  .مالئمة لقروض التصدیر

  .تنظیم السوقة و تحسین الحمایة االجتماعی -

  .1993هو ما نص علیه قانون االستثمار لسنة تنمیة محیط محفز للقطاع الخاص و  -

تحفیز النشاط االقتصادي، وكذا جذب االستثمارات الجمركي بما یتوافق مع إصالح النظام الضریبي و  -

  .المحلیةاألجنبیة و 

  .التطهیر المالي للمؤسسات العمومیةتدعیم برنامج الخوصصة و  -

  2004-2001اإلنعاش االقتصادي  دعم برنامج. 2.2.3

من  2001مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي هو عبارة عن مخصصات مالیة أقرت في أفریل 

طرف الدولة الجزائریة، بغیة االنتقالیة النوعیة في معدالت النمو االقتصادي، حیث قدر المبلغ اإلجمالي 

ملیار دوالر موزعة على الفترة الممتدة من  7ئري، أي ما یقارب ملیار دینار جزا 525لهذا المخطط بحوالي 

األنشطة حول أنشطة موجهة لدعم المؤسسات و یتمحور برنامج اإلنعاش االقتصادي و . 2004إلى  2001

ة العامة في میدان الري، النقل والمنشآت ، كما خصصت لتعزیز المصلحوغیرهااإلنتاجیة الفالحیة 

  .تنمیة الموارد البشریةي وتحقیق التنمیة المحلیة و لمعیشمستوى االلتحسین و 

على وجه قتصادیة عبر كل التراب الوطني و تطبیقا لبرنامج الحكومة، فإنه یدفع باألنشطة االو 

تحسین القدرة تلك األنشطة إلى خلق مناصب شغل و الخصوص في المناطق األكثر حرمانا كما ترمي 
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تقلیص من عدم التوازن  سیاسة التهیئة العمرانیة الرامیة إلىفقر و هي تندرج في إطار مكافحة الف .الشرائیة

   .1ما بین الجهويالداخلي و 

  :يمن خالل هذا البرنامج تم تسطیر مجموعة من األهداف یمكن تلخیصها فیما یل

 ؛اختتام العملیات التي هي في طور اإلنجاز  

  صیانة البنى التحتیة؛إعادة االعتبار و  

 ؛ة بین المؤسساتتحسین وترقیة المنافس  

 ؛تحسین أداء ومستوى النمو  

 القضاء على الفقر والرفع من القدرة الشرائیة للمواطنین . 

  :في الجدول اآلتي في هذا الصدد، نستعرض محتوى البرنامج على مختلف القطاعاتو 

  )2004-2001( التوزیع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي: 1.3الجدول رقم 

  ملیار دج   : الوحدة                                                                                                           

  النسبة  المجموع  2004  2003  2002  2001  القطاع                        السنوات

  %40,1  210,5  2,0  37,6  70,2  100,7  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة. 1

  %38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  ة محلیة وبشریةتنمی. 2

  %12,4  65,4  12,0  22,5  20,3  10,6  دعم قطاع الفالحة والصید البحري. 3

 %8,6  45,0  -  -  15,0  30,0  دعم اإلصالحات. 4

 %100  525,0  20,5  113,2  178,3  213,1 المجموع

   .87، ص 2001ول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل السداسي الثاين من سنة ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير ح :المصدر       

من خالل معطیات هذا الجدول نجد أن التنمیة المحلیة خصص لها مبلغ مهم، حیث أن البرنامج المقترح 

لتدخل او ویات، ، یحدد نشاط الدولة في التكفل باالنشغاالت المحلیة على عدة مستملیار دج 113بـ  والمقدر

  :، وذلك كما یليلإلطار المعیشي للمواطنین مالمستدافیما یخص التحسین النوعي و 

  إن البرنامج یتضمن انجاز مخططات بلدیة(PCD)  موجهة أغلبیتها لتشجیع التنمیة والتوزیع التوازني

  .األنشطة على كل التراب الوطنيللتجهیزات و 

                                                           
1 . Services du chef du gouvernement, Le plan de la relance économique 2001 - 2004, les composantes du 
programme, P4 
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 (الماء  ،)دیةبلئیة و طرق وال(ع المرتبطة بالطرق إن المشاریAEP كذلك الخاصة والمحیط، و ) رتطهی

السیما منها المناطق التي السكان، و رجوع لالتصال تشجع كلها على استقرار و بإنجاز البنى التحتیة 

  .مسها اإلرهاب

  یستجیب هذا البرنامج لحاجات ملموسة، معبر عنها بمشاریع رامیة إلى تنمیة مستدامة على صعید

  .1قلیمیةالمجموعات اإل

جل إنجازه وبأقل تكلفة أإن تطبیق برنامج اإلنعاش االقتصادي قد یتطلب تجنید موارد هامة، ومن 

الهیكلیة التي سوف تسمح مجموعة من التعدیالت المؤسسیة و  والحصول على نتائج مرضیة، وجب تطبیق

جموعة من التدابیر ذ مفي هذا اإلطار تم اتخاو . ل تطبیق قوى السوق بصفة فعالةبإنشاء محیط یسه

 اإلنعاش تبني مجموعة من السیاسات المصاحبة لبرنامج دعموذلك من خالل الجبائیة واألحكام المالیة، 

ي إلى تشجیع االستثمار وتحسین عمل المؤسسة واإلسراع لتي ترمادي أي تخصیص موارد مالیة ااالقتص

الشراكة ضمام للمنظمة العالمیة للتجارة و النس المال، باإلضافة إلى التحضیر في إجراءات الشراكة وفتح رأ

  .2مع االتحاد األوروبي

شكل هذا البرنامج وسیلة وأداة تمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من إحداث ومن جهة أخرى فقد 

غالفا مالیا  2001وقد أدرج قانون المالیة التكمیلي لسنة . الكثیر من األنشطة والقیام باستثمارات متنوعة

لصالح صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة، إضافة إلى غالف ) على امتداد ثالث سنوات(لیاري دج قدره م

خاص بتمویل إصالح عصرنة المناطق الصناعیة ومناطق ) لمدة ثالث سنوات(مالي بقیمة ملیاري دج 

  .جملیار د 1,2منطقة صناعیة بقیمة إجمالیة قدرها  39النشاط، وقد استفادت من عملیة اإلصالح 

                                                           
1 . Services du chef du gouvernement ,  Le plan de la relance économique, les composantes du programme, OP- 
CIT , P P (6-7). 

 رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، ،2000-1990تطور المدیونیة الخارجیة للدول النامیة و تسییرها مع دراسة حالة الجزائر ): 2002(سمیر، حبارك . 2

   .238 ص ئر،باتنة، الجزا كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،

  



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: صل الثالثالف
 

315 
 

ویتضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي بعض السیاسات المرافقة، الهدف منها هو تحسین محیط المؤسسات 

ویؤكد البرنامج على ضرورة تطبیق بعض . وتوفیر شروط إنتاج فعال لالستثمارات التي شرع فیها

  : اإلصالحات العاجلة یمكن إیجازها فیما یلي

 :لسلتین من اإلجراءاتضرورة حمایة بعض الفروع وذلك من خالل س .1

الشروع في تدابیر إلغاء الرسم النوعي اإلضافي والقیمة المحددة إداریا للسلع التي ال تنافس  - 

 .منافسة كبیرة اإلنتاج المحلي

 ).الجلود والبقایا الحدیدیة والفلین(منع تصدیر المواد األولیة التي یمكن تنمیتها واستغاللها محلیا  - 

 )VF(والدفع الجزافي ) TAP(ن المفضل تخفیض الرسم على النشاط المهني م: االقتطاعات اإلجباریة .2

 .وتحویل المنح العائلیة تدریجیا نحو صندوق الضمان االجتماعي

تطبیق إجراءات تنظیمیة خاصة بتحدید أسعار الطاقة والماء : دعم قدرات استغالل المؤسسات .3

 .لها بتحسین وضعیتها المالیة المتأزمةللمؤسسات التي تستهلك كمیات كبیرة، األمر الذي سیسمح 

أما فیما یخص دعم البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بلغت الموارد المالیة التي خصصتها البنوك 

ملیار دج منحها الصندوق الوطني للتوفیر  374,9منها  2001ملیار دج مع نهایة سبتمبر  1748,3

لموارد المجمعة، وقد بلغت قیمة االلتزامات لفائدة القطاع من إجمالي ا % 21,4بنسبة ) CNEP(واالحتیاط 

  .بالنسبة للبنوك الوطنیة الستة 2000ملیار دج حتى دیسمبر  260الخاص 

  ).2000 -  1998(ما بین سنتي  % 32كما عرفت القروض الموجهة للقطاع الخاص نسبة نمو بلغت 

القروض لدى البنوك والتي تواجه صعوبات وفي هذا الصدد البد أن نشیر إلى العدد الهائل من ملفات 

التسییر الداخلي وعدم التحكم في التسییر المالي عن طریق اإلعالم اآللي وتحلیل األخطار بدقة جعلت 

  .البنوك عاجزة عن تلبیة الطلبات التي یقدمها المتعاملون الخواص بالسرعة الالزمة

والدفع ) TAP(هي الرسم على النشاط المهني كما عرفت األعباء الجبائیة التي تتحملها المؤسسات و 

وكذلك ) 2001قانون المالیة (  %2إلى  %2,55من ) TAP(انخفاضا محسوسا حیث انتقل ) VF(الجزافي 



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: صل الثالثالف
 

316 
 

كما تم ). 2002قانون المالیة ( %4في إطار نفس القانون وٕالى % 5إلى  %6من ) VF(الدفع الجزافي 

عندما ال یتجاوز  %0,5الشركات والتي انخفضت إلى مراجعة حقوق التسجیل التي تفرض على عقود 

  ).2002قانون المالیة (دج  300.000المبلغ 

كما اتخذت عدة إجراءات تتعلق بفرض الضریبة على السلع والخدمات حیث عرفت هذه األخیرة تراجعا 

  :من حیث العدد والنسب

معدالت في  4إلى  1991سنة  معدل 18للسلع والخدمات من  )TVA(فقد انتقل فرض الضریبة في مجال 

كما . 2001وأخیرا إلى معدلین منذ أول جانفي ) %40إلغاء الزیادة بـ ( 1995معدالت سنة  3ثم إلى  1992

  .2001منذ جانفي  %17إلى  1991سنة  % 25انتقلت نسبة الضریبة من 

تصادي، ولكن مقابل وهكذا تطور النظام الجبائي نسبیا وتحسن حتى ال یصبح عائقا إلنعاش النشاط االق

  .ملیار دج 120عباء الجبائیة ت الخزینة العمومیة نتیجة خفض األذلك خسر 

وسائل دعم أخرى كصنادیق ضمان المؤسسات  ، توجدیضاف إلى وسائل الدعم سابقة الذكر للمؤسسات

المصغرة والقروض المصغرة وقروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما تم إنشاء بعض المؤسسات 

مؤسسة : وهي 2002وقانون المالیة  2001خرى للدعم والمساعدة في إطار قانون المالیة التكمیلي األ

القروض للصید البحري وتربیة المائیات والمؤسسة المتخصصة في القروض المصغرة وصندوق ترقیة 

  .االستثمار السیاحي

  )2004 – 2001(نتائج برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي -

قتصاد مخطط إلى اقتصاد سوق لیس باختیار سهل لبلد كالجزائر، التي كانت إن المرور من ا

  .الثقافیةو  قدیما منظمة وال تلجأ إال إلى عنایة الدولة في كل المیادین من الحیاة االقتصادیة، االجتماعیة

 قد خرجت الجزائر بسالم من هذه التجربة الصعبة إزاء مقرضي المال، كانت مسددة، وأن التوازناتو 

   قدرها ينسبة نمو اقتصاد 2003حیث حققت الجزائر في سنة  .قد استرجعت الكلیة االقتصادیة

بالتزامن مع التحكم في التضخم،  .ملیار دوالر في زیادة مستمرة 32,9واحتیاطات صرف قدرها %6,8
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 إلى حوالي ملیار دج 3000 وتضاعف الناتج الداخلي الخام للبالد خالل نفس الفترة، إذ انتقل من قرابة

ملیار  22دوالر إلى  ملیار 28,3ن دیون الجزائر الخارجیة قد انخفضت من إبالمقابل ف، و ملیار دج 6000

ر املی 911إلى  1999ملیار دج في سنة  1.059دوالر، بینما تقلصت الدیون العمومیة الداخلیة للدولة من 

  .ادة معتبرةفي حین شهدت معدالت الدخل واالستهالك زی، 1 2003دج في سنة 

أما فیما یخص التنمیة المحلیة فقد رافقت برنامج اإلنعاش االقتصادي آالف المنجزات لخدمة المواطنین، 

  :في مجاالت الصحة والمیاه والتنمیة الریفیة وشتى المجاالت، حیث تم انجاز

  .ثانویة، ومضاعفة القدرة االستقبالیة للجامعات 300 مدرسة أساسیة، و 700 ما یقارب -

  .كلم من الطرقات 14000 بناء وٕاصالح ما یقارب -

 منزل بشبكة التزوید بالغاز، وٕادخال الكهرباء إلى قرابة 470.000 سكن، وأخیرا وصل نحو 800.000 بناء -

  .منزل في المناطق الریفیة 240.000

جیع خلق عاش االستثمار، وسیاسة تشنولقد شهدت البطالة أخیرا، بفضل كل ما تم فتحه من ورشات، وإ 

مناصب الشغل بعد الزیادة المطردة التي ما فتئ یشهدها على امتداد عقدین من الزمن، تراجعا هاما خالل 

  .%17 إلى ما یعادل %30 من نسبة تقارب تالسنوات األخیرة، إذ انتقل

میدان التشغیل على وجه لم یقال أن هذا البرنامج سیحل كل المشاكل الخفیة المسجلة في 

الفاسدة ألزمة  النعكاساتالكن من الطبیعي جدا، أنه من شأن هذا البرنامج أن یخفف من الخصوص، و 

  .یخلق الظروف المالئمة إلستراتیجیة حقیقیة للتنمیة المستدامةعمیقة و 

  :2، كانت حصیلة المشاریع كالتالي2003عند أواخر شهر دیسمبر و 

  

  

                                                           
  .4، ص 2005، الدورة العامة العادیة السادسة والعشرون، جویلیة 2004الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة . 1

2   . Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 1. 
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  2003دیسمبر  عدد المشاریع المنشأة عند أواخر شهر: 2.3الجدول رقم 

  المشاریع  القطاعات

  4.553  الموارد المائیة والطاقة

  2.448  السكن والعمران

  1.868  األشغال العمومیة

  1.926  الفالحة والصید

  1.134  البنى التحتیة للشباب

  1.046  التعلیم

  573  والنقل االتصاالت

  768  الصحة والحمایة االجتماعیة

  1144  ةالبنى التحتیة للثقافة واإلدار 

  149  البحث العلميالتعلیم العالي و 

  207  التكوین المهني والتعلیم عن بعد

  99  البیئة

  59  الصناعة

  16.063  مجموع المشاریع

                                Source : Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 2.  

 

  :هي ةأما عن نسبة المشاریع المنفذ

 11.811  ؛)%73( مشروع منجز  

 4.093  ؛)%26(مشروع في طور اإلنجاز  

 159  1(مشروع في طور االنطالق%.(   

    2009 -2005برنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش االقتصادي ال. 3.2.3

لنمو أو المخطط الخماسي األول قدرت االعتمادات المالیة األولیة المخصصة للبرنامج التكمیلي لدعم ا

ملیار دج، ومختلف البرامج اإلضافیة، ال سیما برنامجي الجنوب والهضاب  8.705بمبلغ ) 2005-2009(

المتصاص السكن الهش، والبرامج التكمیلیة المحلیة، أما الغالف المالي  العلیا، والبرنامج التكمیلي الموجه

 130ملیار دج أي حوالي  9.680فقد قدر بـ  2009تتامه في نهایة اإلجمالي المرتبط بهذا البرنامج عند اخ

  .ملیار دوالر، بعد إضافة عملیات إعادة التقییم للمشاریع الجاریة ومختلف التمویالت اإلضافیة األخرى

  :، تعتزم الحكومة تكییف مقاربتها قصد)2009-2005(وفي ظل مسار اإلنعاش االقتصادي 
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لالستثمار عن طریق إصدار نصوص تنظیمیة من شأنها أن تتمم قانون  استكمال اإلطار التحفیزي -

  .االستثمار، وتطویر التدابیر الكفیلة بتسهیل االستثمار الخاص الوطني أو األجنبي

مواصلة تكییف األداة االقتصادیة والمالیة الوطنیة مع االنفتاح العالمي سواء تعلق األمر بتأهیل أداة  -

  .المالي والمصرفياإلنتاج أو باإلصالح 

انتهاج سیاسة ترقیة الشراكة والخوصصة، والحرص على تعزیز القدرات الوطنیة في مجال خلق الثروات  -

  .ومناصب الشغل وترقیة التنافسیة

تعزیز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة غیر المشروعة التي تخل  -

  .حساب المؤسسات الوطنیة المنتجة بقواعد المنافسة والسوق على

وعملیا كان الهدف من البرنامج، الذي یرتكز على االستثمار العمومي، عصرنة الهیاكل القاعدیة للجزائر، 

، لكن عدید كبیر من المشاریع التي یحتویها برنامج اإلنعاش لم 2009وكان من المنتظر أن ینتهي في 

  .تنته بعد والكثیر الزال ورشات

هداف المراد تحقیقها من هذا البرنامج التكمیلي لدعم نمو االقتصاد الوطني، یمكن إیجازها فیما وعن األ

  :یلي

  :أهم األهداف كانت: اإلصالح في المجال االقتصادي المالي -

  .تحسین مناخ االستثمار وسهر الحكومة على جلب المستثمرین األجانب في إطار الشراكة *

مي، من خالل سهر الحكومة على دعم مكافحته، حیث أصبح مصدر ریع مكافحة االقتصاد غیر الرس *

یعرقل تطویر االستثمار، ویعرض المؤسسات العمومیة والخاصة التي تعمل في ظل احترام القوانین إلى 

  .خطر أكید

من خالل التركیز على التطویر المؤسساتي للقطاع المالي، ال سیما من : عصرنة المنظومة المالیة *

قامة صندوق ضمان القروض لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والعمل على تشكیل صنادیق خالل إ

  .   االستثمارات األخرى، باإلضافة إلى إنعاش البورصة وتطویرها
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  ):2009-2005فترة ( یبین المبالغ المخصصة لتلك االستثمارات التالي الجدولو 

  حسب كل باب 2009 - 2005النمو التكمیلي لدعم زیع البرنامج تو : 3.3جدول رقم 

 %  المبلغ بالمالییر دج  القطاعات

    45 1.908,5  برنامج تحسین ظروف معیشة السكان

 40,5  1.703,1  برنامج تطویر المنشآت األساسیة

  8  337,2  برنامج دعم التنمیة االقتصادیة

  4,8  203,9  تطویر الخدمة العمومیة و تحدیثها

  1,1  50,0  یدة لالتصالبرنامج التكنولوجیات الجد

  100  4202,7  2009- 2005امج الخماسي نمجموع البر 

  .)7، 6(صص ، جملس األمة، 2005، أفريل 2009- 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو فرتة : المصدر 

  

ملیار  1.908,5وبالنسبة الستفادة التنمیة المحلیة من مخصصات هذا البرنامج، فقد خصص لها مبلغ  -

من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وذلك بغیة تحسین الظروف المعیشیة  %45ما یمثل حوالي دج، وهو 

للسكان، من خالل توفیر السكن، وترقیة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والجامعة، باإلضافة إلى 

ثقافي وقطاع تحسین الجانب الصحي، وٕایصال الغاز والماء والكهرباء إلى البیوت، دون نسیان الجانب ال

  .الشباب والریاضة، هذا باإلضافة إلى دعم البرامج البلدیة والوالئیة للتنمیة

ملیار دج،  4,4أما بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد استفاد من مبلغ مالي قدر بـ  -

یئات وهیاكل وذلك بهدف ترقیة ودعم هذا القطاع وجعله قطاعا استراتیجیا وفعاال، حیث تم استحداث ه

دعم وترقیة هذه المؤسسات، منها صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

  . مراكز التسهیل، المشاتل الخاصة بمرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  2009-2005برنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش االقتصادي ال نتائج -

ملیون  1,3: التي كان یصبو إلیها، حیث تم استحداث حوالي حقق هذا البرنامج مجموعة من األهداف

في  %10,2إلى  2005سنة  %15,3منصب شغل، وتخفیض نسبة البطالة بشكل مستمر، إذ تراجعت من 

 %12,1إلى  1994لدى سكان الجزائر سنة  %14,1، أما النسبة العامة للفقر فقد تراجعت من 2009سنة 

  .2008سنة  %5 تقدر بـل 2006سنة  %5,6وٕالى  2000سنة 
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ألف وحدة سكنیة جدیدة، وذلك بهدف تقلیص أزمة  209أما فیما یخص قطاع السكن، فقد تم انجاز 

  .السكن التي تعیشها الجزائر

وبالنسبة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد سجل هذا القطاع تقدما ملحوظا، حیث حقق سنة 

. ألف مؤسسة وفرت أكثر من ملیون منصب عمل 30إنشاء  وهو ما یعادل %10نسبة تطور بلغت  2007

فالتطور الحاصل والملحوظ في عملیة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا خلق مناصب شغل، 

ملیار دج لهذا القطاع،  4,4الذي خصص حوالي ) 2009-2005(یبرز حقیقة فعالیة برنامج دعم النمو 

ي دعم ومتابعة ومرافقة المستثمرین عن طریق مراكز التسهیل قصد تحسین محیط المؤسسات المتمثل ف

  .وٕانشاء المشاتل األخرى

  )2014 -  2010( "الثانيالمخطط الخماسي "برنامج توطید النمو االقتصادي . 4.2.3

، ویندرج )ملیار دوالر 286ما یعادل حوالي (ملیار دج  21.214خصص لهذا البرنامج مبلغ مالي قوامه 

طار حركیة إعادة البناء الوطني التي انطلقت منذ عشر سنوات، بدءا إالنمو االقتصادي في برنامج توطید 

موارد التي كانت متوفرة آنذاك، ل، وفقا ل2001ببرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي تم مباشرته سنة 

والیات  الذي عزز بدوره ببرامج خاصة لفائدة )2009- 2005(وعقب هذه الحركیة، تمت مباشرة برنامج 

الهضاب العلیا والجنوب، وقد بلغت كلفة كافة العملیات التنمویة التي أدرجت خالل السنوات الخمسة 

وقد خصص  .ملیار دج 17.500الماضیة التي ال تزال بعض مشاریعها المهیكلة طور اإلنجاز ما قیمته 

ة الموارد البشریة من هذا البرنامج الجدید نسبة كبیرة لتأهیل الموارد البشریة، حیث كانت حصة تنمی

والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خالل البحث العلمي، التعلیم العالي، استعمال  %40الغالف حوالي 

وسیلة اإلعالم اآللي داخل المنظومة الوطنیة، دعم التنمیة الریفیة، ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

. تیة، فك العزلة والتحضیر الستقبال المستثمرینإنشاء مناطق صناعیة، مواصلة تطویر البنى التح

 2014-2010والجدول التالي یوضح التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي 
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  )2014- 2010( التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي: 4.3الجدول رقم 

  النسبة  المخصصات   البرنامج

لتعلیم، تحسین وسائل وخدمات اإلدارات السكن، الصحة، التربیة وا: برنامج تحسین ظروف معیشة السكان. 1

  ....العمومیة،

9903  45,42  

  38,52  8400  .قطاع األشغال العمومیة والنقل، قطاع المیاه والتهیئة العمرانیة: برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة. 2

، دعم المؤسسات الفالحة والتنمیة الریفیة، دعم القطاع الصناعي العمومي: برنامج دعم التنمیة االقتصادیة. 3

  .الصغیرة والمتوسطة

3500  16,05  

  100  21803  المجموع

مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية ، )2010-2000(لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة مية يتقيدراسة ): 2013(بوفليح،  نبيل :المصدر

  .48ص  اجلزائر، ،جامعة الشلف )9العدد ( واإلنسانية

من خالل هذا الجدول یتضح أن البرنامج الجدید قسم إلى ثالث برامج فرعیة، حیث كانت الحصة األكبر 

ملیار دج، ما یمثل  9903لقطاع التنمیة المحلیة والبشریة، والتي استفادت من برنامج خاص یصل إلى 

طنیة، والعمل على تحسین من إجمالي البرنامج، وذلك لتحقیق التوازن الجهوي للتنمیة الو  %45,42نسبة 

وهو ما یعني أن . الخ...كافة الظروف المعیشیة للسكان، التربیة والتعلیم، الصحة، الشباب والریاضة، 

هذا البرنامج قد أولى أهمیة كبیرة للتنمیة المحلیة، وذلك باعتبار أن التنمیة المحلیة تعتبر قاعدة أساسیة 

  .لبناء تنمیة وطنیة شاملة ومتوازنة

بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فقد استفاد هو اآلخر من مبالغ مهمة، حیث تم  أما

، موجهة لبرامج التنمیة )من المبلغ اإلجمالي للمخطط %16,05حوالي (ملیار دج  3500تخصیص مبلغ 

ى دعم االقتصادیة، التي تضم الفالحة والتنمیة الریفیة، ودعم القطاع الصناعي العمومي، إضافة إل

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث وجهت المبالغ المخصصة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 :بغیة تحقیق ما یلي

ى حیث تسع: تبسیط اإلجراءات عند التأسیس وتسهیل أمور التمویل واإلجراءات الضریبیة والتأمینیة - 

 وقراطیة التي یتم من خاللها تعقید اإلجراءاتمحاربة كل أنواع البیر  ىالجزائر من خالل هذا البرنامج إل

  والقوانین التي تعیق من إنشاء هذه المؤسسات والتي تزید من تكلفة وأعباء المستثمر؛
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ة وهذا ألن المقاوالتیة أصبحت سبیل المؤسسات الكبرى الجزائری: التعلیم والتكوین لتطویر روح المقاولة - 

  ؛ر العالمیةتقلیل األسعار ومنافسة األسعا من أجل تقلیل تكالیف اإلنتاج وبالتالي

من خالل زیادة تدعیم المؤسسات المهنیة : تقویة إمكانیات الجماعات المهنیة وتطویر المهارات - 

مما یعطي لهم  ة،والعملی ةالعلمی یاتمستو أصحاب الخرجین حاملي الشهادات و متعدد ال وبالتالي زیادة

  ؛هذه المؤسسات المتوسطة والصغیرة ن دعمالمسؤولة ع لهیئاتمن االفرصة للتقرب 

 حیث سعت الجزائر إلي ترقیة عملیات االبتكار والبحث والتطویر من خالل :االبتكار والبحث والتطویر - 

 یئة مراكز البحث وتطویر برامج االبتكار كالجائزة الوطنیة لالبتكار لفائدة المؤسساتتهدعم وتمویل و 

 323- 08لنت علیها الوزارة المسؤولة بناء على المرسوم التنفیذي رقم التي أع 2010الصغیرة والمتوسطة 

لتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المبتكرة، حیث تتمثل الجوائز في  2008أكتوبر  14الصادر في 

  ؛مبالغ مالیة ومیدالیات وشهادات استحقاق

 مؤسسات وأسالیب الدعم التيمن خالل زیادة كفاءة وفعالیة : ز اإلعالماتقویة خدمات الدعم وجه - 

ومراكز التسهیل بغیة تقویة الترابط بین ) الحاضنات( تتعامل معها وفي ظلها هذه المؤسسات مثل المشاتل

 ،تاإلنترنییم البنیة التحتیة لشبكة هذه الهیئات وهذه المؤسسات هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تدع

 ة سیر عملها، ونشر كل المعلومات ذات الصلة بعالموخلق قاعدة معلومات حول هذه المؤسسات ومتابع

 الصغیرة والمتوسطة عبر مختلف الوسائط والفضاءات المخصصة للمعلومات؛ المؤسسات

 من خالل توقیع االتفاقیات والبروتوكوالت: تقویة تشابك المؤسسات والشراكة وتدعیم الجودة والنوعیة - 

 سسات المتوسطة والصغیرة ودعمها لتحسین نوعیةیتم خلق مجال واسع وأكثر تجانس لخدمة المؤ 

 ضمن لها االستمراریة والمنافسة، وتحقیق فكرة العناقیدی ذيتبوء المكان ال ىا وبالتالي الوصول إلتهمنتوجا

 الصناعیة یعطي الفرصة لتعاون وتكامل وتبادل األفكار والمعلومات بین المؤسسات بما یخدم زیادة

   .تحسین الكفاءة اإلنتاجیة التخصص وتقسیم العمل بغیة
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عن طریق المتوسطة و  الصغیرة من خاللها دعم قطاع المؤسساتتم االت التي لحایوضح الشكل الموالي و 

  ".2014-2010"البرنامج الخماسي 

  في الجزائر بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة) 2014-2010(مجال اهتمام البرنامج الخماسي : 2.3 الشكل رقم

  

     

  والشراكة المؤسسات تقویة تشابكات                          تقویة خدمات الدعم                         تبسیط اإلجراءات عند اإلنشاء     

  

  

      

  التعلیم والتكوین لتطویر      

  والجودة  ةعم النوعید          روح المقاولة        

  قطاع المؤسسات الصغیرة

  والمتوسطة  

إمكاناتتقویة                  تطویر المهارات                                                                                        

  الجماعات المهنیة  

  

  

           

  تقویة جهاز اإلعالم                            اءاتتسهیل التمویل واإلجر                           االبتكار والبحث والتطویر         

  الضریبیة والتمویلیة                                                              

  

  

  

العربي الخامس للصناعات الملتقى واقع وآفاق تطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مداخلة مقدمة ضمن ): 2010(عبد الكرمي بوغدو،  :المصدر

  .07، ص 2010مارس  14/15 ، اجلزائر،الصغيرة والمتوسطة
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  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرل الدور التنموي. 3.3

مرحلتها األولى في  اعتمدتفي الجزائر، بأنها  واالجتماعیة االقتصادیةتمیزت سیاسة التنمیة 

بدایة الثمانینات على بناء قاعدة صناعیة واسعة، تحققت بفضل  إلى غایة االستقاللوالممتدة منذ 

 بإنشائها لمركبات االقتصادیةمة وتدخل الدولة المباشر في التنمیة الضخ راتاالستثمامجهودات 

مع الثمانینات فعرفت  انطلقتالتي  أما المرحلة الثانیة .تابعة للدولة في تسییرها وتنظیمهاكبیرة  ومؤسسات

عتماد السلطة العمومیة سیاسة التنمیة الالمركزیة في باالصغیرة والمتوسطة  المؤسساتإشراك وٕاسهام 

ولم تكن هذه العملیة صدفة، بل أملتها الضرورة . المسطرة واالجتماعیة االقتصادیةحقیق األهداف ت

 ختالالت كبیرة على مختلف األصعدة،اب آنذاكأمام الوضعیة التي كانت تتمیز  واالجتماعیة االقتصادیة

ا في سیاق السیاسة الصغیرة والمتوسطة، حیث تم إدماجهبالمؤسسات كبیرا  اهتماما 1980فظهر منذ سنة 

تكثیف النسیج  النشاط االقتصادي خاصة العامة للتنمیة، كأداة ینتظر منها المساهمة بفعالیة كبیرة في

، مجال خلق فرص عمل جدیدة نحووتحریك أداء الجهاز اإلنتاجي  رفع مستوى القیمة المضافة الصناعي،

كسلع وسیطیة ( االقتصادیةتلف القطاعات لمخ) تحقیق سیاسة إحالل الواردات(السلع والخدمات  وتوفیر

 .)استهالكیةسلع (، ولتلبیة حاجیات المواطنین )ونصف مصنعة وقطع الغیار

  نشأة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. 1.3.3

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر یتحقق بفضل االستثمارات التي ینجزها  تلقد كان تطور المؤسسا

إلى یومنا هذا، وظلت هذه المؤسسات والمتمثلة في  1962ستقالل السیاسي سنة الخواص ما بعد اال

استثمارات الخواص تسیر وفقا لإلجراءات التي وضعتها الدولة لتوجیهها وتحدید مجاالت تدخالتها وكانت 

نا ومنذ االستقالل إلى یوم .هذه القوانین تواكب الخطاب السیاسي السائد في كل فترة من فترات تطورها

  . هذا وضعت عدة قوانین تحكم نظم سیر القطاع الخاص
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  1993وضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري بعد االستقالل إلى غایة . أوال

لقد انتهجت الجزائر بعد االستقالل سیاسة تصنیع واضحة المعالم، وذلك من خالل توجهها نحو إقامة 

اإلنتاج، وقد كان ینظر إلى هذه المؤسسات على أنها داعمة  لوسائلمؤسسات صناعیة ضخمة منتجة 

وقد كانت . لعملیة التنمیة الشاملة، حیث اعتبرها المخططین انجع طریقة لتحقیق أهداف السیاسة التنمویة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق هذا الطرح ال تتمتع بالحریة واالستقاللیة، فقد اعتبرت بأنها قطاع 

للمؤسسات العمومیة الكبرى تعمل من خالل الجماعات المحلیة على تطویر الصناعات التابعة مكمل 

للصناعات األساسیة بفعل أثر الجذب األمامي والخلفي، ویمكن تقسیم هذه المرحلة إلى ثالث فترات 

    :     كاآلتي 1993أساسیة قبل سنة 

كبیر على تحدید توسع وتطور المؤسسة  عرفت هذه المرحلة تركیز ):1979-1962: (الفترة األولى

الصغیرة والمتوسطة الخاصة مع اإلشارة إلى إقامة عدد معتبر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

الخاضعة للقانون العام، حیث أنه بعد االستقالل ورثت الجزائر هیكال اقتصادیا مختال مكونا من صناعات 

یرة والمتوسطة، والتي تمركزت في المدن الكبرى وقد نتج استخراجیة وبعض الصناعات االستهالكیة الصغ

، مما جعل السلطات توكل مهمة تسییر هذه 1عن هجرة مالك هذه الوحدات الصناعیة نوعا من الفوضى

، وقد 2ضمن الشركات الوطنیة) 1967سنة (الوحدات إلى لجان تسییر، وقد ادرجت هذه الوحدات بعد ذلك 

مؤسسة مسیرة ذاتیا، أغلبها صغیرة الحجم ) 413-345(ما بین  1964سنة بلغ عدد المؤسسات الصناعیة 

وباعتماد الجزائر غداة االستقالل النظام االشتراكي الذي یقوم ) عامل 100منها توظف أكثر من  5%(

على تحكم الدولة في القوى االقتصادیة للتنمیة وٕاعطاء األولویة للقطاع العام على الخاص، فقد همش 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبقي تطور القطاع الخاص محدودا على هامش المخططات دور قطاع 

                                                           
الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات تطویر وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ): 2003(كتوش عاشور، طرشي محمد، . 1

سطیف،  ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب،لعلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، كلیة افي االقتصادیات المغاربیة سطة وتطویر دورهاالصغیرة والمتو 

  .1039، ص 2003ماي  25/28 الجزائر،
ة بحثیة مقدمة إلى الملتقى قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، متطلبات التكیف وآلیات التأهیل، ورق): 2006(بوزیان عثمان، . 2

  . 767، ص 2006أفریل  18-17 الجزائر، ، الشلف،الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة
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الوطنیة، حیث عملت الدولة نهایة الستینات على تجهیز األدوات الالزمة لتمویل بناء نموذج التنمیة 

ك أو المعتمد، ووضع أدوات التسییر المركزي وفقا للنظام االشتراكي، وقد رافق ذلك حمالت تأمیم للبنو 

المناجم وغیرها من المؤسسات، باإلضافة إلى تحویل المؤسسات المسیرة ذاتیا إلى شركات وطنیة تحت 

تأسست بعض الشركات الوطنیة  1965رقابة الدولة المباشرة واعتماد الصناعات المصنعة، ومع بدایة سنة 

، الشركة NBSP et SNSلصلب ، الشركة الوطنیة للحدید واSONATRACHالشركة الوطنیة للنفط والغاز : مثل

وتمیزت هذه الفترة بالتصنیع وهیمنة البعد . SSA، والشركة الجزائریة للتأمین SONITEXالوطنیة النسیجیة 

المتعلق باالستثمارات أول قانون عرفته الجزائر  277-63، ویعد قانون 1االجتماعي على الحیاة االقتصادیة

جاء لمعالجة االختالل االقتصادي الذي صاحب االستقالل، ، و 1963رسمیا سنة  المستقلة، والذي صدر

لكن هذا القانون لم یحقق ما كان مرجو منه كونه أعطى االمتیازات فقط لالستثمارات األجنبیة، لیأتي 

متضمنا لعناصر جدیدة جاذبة لالستثمارات الخاصة، إال أن هذا القانون لم یخلو من فرض  1966قانون 

  .قیود وشروط تعجیزیة

مستقلة، بل ) 1979-1962(وبشكل عام لم تكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة خالل الفترة 

كانت مجرد قطاع مكمل، ما عرف بالمؤسسات الصناعیة التابعة للقطاع العام، الذي یعد محرك السیاسة 

لم یشهد تطورا نتیجة  االقتصادیة وأداة لتدعیم عملیة التنمیة الشاملة للبالد، وبالتالي فإن القطاع الخاص

، الذي همش القطاع الخاص 1976االعتقاد بأنه قطاع استغاللي، وفقا لما جاء في المیثاق الوطني سنة 

وفرض قیودا حول توسعه وفرض الرقابة علیه، باإلضافة إلى إثقال كاهله بالضرائب والتشریعات المتشددة 

  2.ة والمتوسطة الخاصةوسد أبواب التجارة الخارجیة في وجه المؤسسات الصغیر 

لقد أعطت السیاسة االقتصادیة لمرحلة الثمانینات دورا حیویا للمؤسسات  ):1984-1980(الفترة الثانیة 

الصغیرة والمتوسطة في تحقیق الالمركزیة المنشودة، وقد كان ذلك بتوسیع صالحیات الجماعات المحلیة 

                                                           
الملتقى ة إلى منظومة االتصال التنظیمي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر المشاكل والحلول، ورقة بحثیة مقدم): 2002(جمال سالمي، . 1

  . )72، 71( ، ص ص2002أفریل  8/9 الجزائر، ، األغواط،الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة
2. Le conseil national Economique et Social , (2002): rapport pour une politique de développement de la PME en 
Algérie, 16,17 Février 2002, p p (7,8). 



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

328 
 

ات قانونیة وتنظیمیة جدیدة وٕاعطاءها مكانة في میدان النشاط االقتصادي، وهذا من خالل وضع إجراء

، الذي أكد على )1984-1980(في سیاسات التصنیع كما یؤكد على ذلك المخطط الخماسي األول 

ضرورة ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واالعتماد علیها في امتصاص حاالت العجز المسجلة في 

والذي ) 1982.08.21(ق باالستثمار الخاص الوطني الفترات السابقة، كما تم اصدار قانون جدید یتعل

أعطى للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حق الملكیة للتجهیزات واآلالت وكذلك المواد األولیة، 

  .ومنح التراخیص لبعض المؤسسات لالستیراد

ن الوطني لترقیة بإنشاء الدیوا 1983وقد تم تدعیم هذا القانون بإجراءات تنظیمیة أخرى أهمها القیام سنة 

االستثمار الخاص، ومتابعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة الذي یهتم بتوجیه االستثمار الخاص 

  .      إلى مختلف النشاطات والمناطق وضمان التكامل بین االستثمارات المختلفة

، حیث وجدت 1986عام شهدت هذه الفترة وقوع الجزائر في أزمة بترولیة ل: )1993-1985(الفترة الثالثة 

وتوطید  )نقد الدوليلالبنك الدولي، صندوق ا(الجزائر نفسها مضطرة للتوجه نحو المؤسسات الدولیة 

عالقتها بهم، حیث فرضا علیها تطبیق ما عرف باإلصالحات االقتصادیة الخارجیة والتي نتج عنها 

   .  1القطاع الخاص اصدار قوانین تهیئ اإلطار العام لخوصصة المؤسسات العامة وتحفیز

حیث بدأت التشریعات التنظیمیة الخاصة  1988جویلیة  12المؤرخ في  88-25رقم  نحیث اصدر القانو 

وسمح للمستثمرین  باالستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة الذي حرر سقف االستثمار الخاص

ورغم ما  ،قطاعات إستراتیجیة الخواص باالستثمار في قطاعات متعددة ما عدا تلك التي تعتبرها الدولة

تضمنه هذا القانون من تحفیزات غیر أنه لم یحدد التحفیزات الجبائیة والتنظیمیة الكفیلة بتجسیدها 

المتعلق  1990أفریل  14المؤرخ في  90-10وتطبیقها تاركا ذلك لقوانین المالیة، إذ تم اصدار القانون رقم 

بین المؤسسات العامة والخاصة بالنسبة إلمكانیة  ید المعاملةبالقرض والنقد، حیث جاء إلرساء مبدأ توح

                                                           
، رسالة نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة من خالل تفعیل دور التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر): 2010(بوقموم محمد، . 1

  .215، ص عنابة، الجزائر جامعة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،
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الحصول على االئتمان وٕاعادة التمویل كما أصبحت األوراق المالیة بین القطاعین تخضع لنفس معاییر 

  .األهلیة

كما عرفت هذه المرحلة اشراك وٕاسهام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واعتماد السلطة العمومیة لسیاسة 

الالمركزیة في تحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة المسطرة، نظرا لما أملته الضرورة  التنمیة

االقتصادیة واالجتماعیة التي كانت تتمیز باختالالت كبیرة في مختلف األصعدة، ومن المالحظ أنه ومنذ 

ي سیاق السیاسة بدایة الثمانینات ظهر اهتمام كبیر بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث تم ادماجها ف

العامة للتنمیة كأداة ینتظر منها المساهمة بفعالیة كبیرة في تكثیف النسیج الصناعي وتحریك أداة الجهاز 

اإلنتاجي خاصة في مجال خلق فرص عمل جدیدة وفي تلبیة حاجات المواطنین، وهو ما یفسر التزاید 

  .المستمر في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

انفتاح الجزائر على الخارج، وذلك تنفیذا لبرامج  لقد شهدت هذه المرحلة: 1993ما بعد سنة مرحلة : ثانیا

التصحیح الهیكلي واإلصالح االقتصادي تحت مراقبة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حیث 

لتشریعي أدى مسار هذه اإلصالحات إلى تكریس االستثمار الوطني واألجنبي بالمصادقة على المرسوم ا

الذي یعتبر حجر زاویة االنفتاح االقتصادي ) 5/10/1993قانون االستثمار (والمتعلق بترقیة االستثمارات 

للجزائر على العالم الخارجي من خالل فتح مجال االستثمار أما المستثمرین الخواص، سواء تعلق األمر 

لمحیط العام الذي یفترض أنه في بالمواطنین أو األجانب، وفي الواقع اصطدم تطبیق نصوصه بجمود ا

خدمة االستثمار، إذ أن التباطؤ البیروقراطي والمشاكل المرتبطة بتسییر العقار الصناعي قد أدت إلى عدم 

فعالیة هذا الجهاز الجدید، وكذا إنشاء وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة بموجب 

والذي حدد أهدافها بدءا بترقیة المؤسسات  1994یولیو  18خ في المؤر  211/94المرسوم التنفیذي رقم 

  :1توسعت اصالحات هذه الوزارة لتشمل  190/2000الصغیرة والمتوسطة، ثم بموجب المرسوم رقم 

                                                           
الجزائر،  )42العدد (زارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضمن تحدید صالحیات و  190/2000المرسوم التنفیذي رقم ): 2000(الجریدة الرسمیة، . 1

  .10ص 
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 .العمل على ترقیة االستثمارات المستحدثة والموسعة والمطورة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

 .الصغیرة والمتوسطة تنمیة مصادر تمویل المؤسسات -

 .إعداد الدراسات القانونیة واالقتصادیة لتنظیم وترقیة هذا القطاع -

 .تعزیز القدرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

ولتقدیم التصحیحات الضروریة وٕاعطاء نفس جدید لترقیة االستثمار، اصدرت السلطات العمومیة سنة 

، والقانون التوجیهي لترقیة 2001أوت  20الصادر في  03-01ثمار رقم األمر الخاص بتطویر االست 2001

، حیث یهدف األمر إلى إعادة تشكیل شبكة االستثمار وتحسین المحیط 1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

اإلداري والقانوني، كما أن القانون التوجیهي الخاص بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یحدد ویضبط 

تسییر اإلداري التي یمكن تطبیقها خالل مرحلة إنشاء صندوق ضمان القروض التي تقدمها إجراءات ال

البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما یتضمن في فروعه المختلفة تدابیر عامة وتعریف المؤسسات 

ام إعالم الصغیرة والمتوسطة وسیاسة الدولة لدعمها ومساعدتها والتدابیر المشتركة المتعلقة بتطویر نظ

  .2هذه المؤسسات والتشاور مع الحركة الجهویة في المؤسسات

  واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. 2.3.3

 2001للوقوف على تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري انطالقا من سنة 

  :نورد الجدول التالي

  

  

  

  

                                                           
، 5(، ص ص الجزائر) 77العدد (ة والمتوسطة سات الصغیر المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤس 01/18القانون رقم ): 2001(الجریدة الرسمیة، . 1

6(.  
ندوة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، ): 2004(صالح صالحي، . 2

  .28، ص 2004جانفي  18/22معة الدول العربیة، القاهرة، تقییم المشروعات الصغیرة والمتوسطة، جا :، ورشة بعنواناإلشكالیات وآفاق التنمیة: العربي
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  )2013-2001(لصغیرة والمتوسطة في الجزائر للفترة تطور عدد المؤسسات ا: 5.3 الجدول رقم

  نسبة التغیر  قیمة التغیر  عدد المؤسسات      السنة

2001  179893  20386  12,78% 

2002  261863  81970  45,56% 

2003  288587  26724  10,2% 

2004  312959  24372  8,44% 

2005  342788  29829  9,53% 

2006  376767  33979  9,91% 

2007  410959  34192  9,07% 

2008  519526  108567  26,41% 

2009  587494  67968  13,08% 

2010  619072  31578  5,37% 

2011  659309  40237  6,5% 

2012 711832  52523 7,97% 

2013   777816  65984 9,26% 

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر 

 ص ،2012، ، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار20غیرة والمتوسطة رقم للمؤسسات الص اإلحصائیةنشریة المعلومات  -         

12. 

من خالل الجدول أعاله نجد أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تزاید مستمر، حیث بلغ 

سة، مؤس 619072إلى  2010لیتضاعف بعدها العدد لیصل في حدود سنة  2001سنة مؤسسة  179893

مؤسسة، حیث  439179بمعنى أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قد زاد خالل عقد من الزمن بـ 

مقارنة بالسنة السابقة، لیصل عدد المؤسسات ، %5,37بزیادة قدرها  2010ارتفع عدد المؤسسات سنة 

  .مؤسسة 777816إلى  2013الصغیرة والمتوسطة نهایة سنة 

د المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في اعتقادنا یرجع إلى إتباع الجزائر إن هذا التطور الحاصل في عد

إستراتیجیة عمل وتوجیه لهذا القطاع على المدیین المتوسط والبعید، مدعمة بآلیات ومیكانیزمات فعالة 

ل دون وواقعیة قابلة للتنفیذ ومكیفة مع المتغیرات االقتصادیة الجدیدة، الغایة منها تجاوز العراقیل التي تحو 

تنمیة وتطویر هذا القطاع، فضال إلى انتهاج الجزائر لسیاسة تنمویة توسعیة موجهة نحو تخفیض معدالت 

وقد كان العتماد ، %5، حیث وصلت إلى حدود 2001الفائدة على القروض لهذا القطاع ابتداءا من سنة 



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

332 
 

لألهمیة التي حظي بها قطاع  هذه السیاسة المصرفیة الصدى االیجابي لدى المتعاملین االقتصادیین نظرا

 .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من حیث توفیر مصادر التمویل الالزمة وتیسیر شروط تقدیمه

  الجزائرب تحقیق التنمیة لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فيدور ا. 3.3.3

من نابع  االقتصادیة واالجتماعیة أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في دعم التنمیة

 .ودورها االجتماعي والثقافي دورها في خلق فرص عمل جدیدة ومساهمتها في القیمة المضافة اإلجمالیة

من األمر الذي جعل هذه المؤسسات تحظى بمكانة بارزة في االقتصادیات المتقدمة والنامیة على السواء 

  .هذا النوع من المؤسسات وتطویرها توفیر اإلمكانیات الالزمة لتنمیةخالل 

  الدور االقتصادي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. أوال

عامة  االقتصادیات مختلف في المتزاید االهتمام مجاالت أحد الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تمثل

الصغیرة  للمؤسسات والقانونیة والتنظیمیة والهیكلیة المالیة التركیبة أن حیث ،خاصة الجزائري واالقتصاد

االقتصادیة  المعدالت ىإل الوصول بغیة الجزائري اإلصالح أولویات ضمن تتمركز جعلتها ،والمتوسطة

 طریق وعن اإلجمالي المحلى الناتج زیادة في مساهمتها خالل من وذلك المرجوة، المعیشیة والمستویات

 ىإل إلضافةبا النسبیة، بالندرة تتمیز التي وتلك المحدودة اإلنتاج عناصر باستغالل مضافة إحداث قیمة

  .المساهمة في التجارة الخارجیة على اتهقدر 

  المساهمة في القیمة المضافة . أ

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا ریادیا في خلق وتحقیق القیمة المضافة من أجل ضمان 

 دیمومة وظائفها، فهي ال تكتفي فقط بإقامة عالقات مع الهیئات التي تقتني منها الخدمات، والتي تبیع

إذ تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة اإلنتاجیة منها . منتجاتها بل تخلق كذلك شبكة مبادالت

  .بخلق قیمة مضافة تساهم في دعم وتنویع هیكل االقتصاد الوطني

والجدول اآلتي یبین مدى مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمتمثل في القطاع 

  :مة المضافة على المستوى الوطنيالخاص تقریبا في رفع القی
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  )2013-2001(تطور مساهمة القطاع العام والخاص في القیمة المضافة للفترة : 6.3 الجدول رقم

  الوحدة ملیار دج                                                                                                          

  مجموع القیمة المضافة %النسبة  القطاع الخاص %النسبة  القطاع العام  السنة

2001  268,98  18,3  1203,74  81,7  1472,72  

2002  286,79  15,4  1585,3  84,6  1872,09  

2003  312,47  14,9  1784,49  85,1  2096,96  

2004  344,89  14,4  2038,84  85,6  2383,37  

2005  367,51  14,1  2239,56  85,9  2607,07  

2006      376,82  13,3  2634,46  86,6  3011,28  

2007  420,86  12,3  2986,07  87,6  3406,93  

2008  406,84  10,73  3383,57  89,27  3790,41  

2009  432,05  9,85  3954,5  90,15  4386,55  

2010  340,56  7,10  4450,76  92,90  4791,32  

2011  528.51  9,74  4895.64  90.26  5424,15  

2012  631.40  10.72  5253.75  89.28  5885,15  

2013 656.77  10.97  5335.63  89.03  5992,40  

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر              

  .43ص ، 2014، للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار اإلحصائيةنشرية املعلومات  -                        

  

یعتمد على آلیات السوق لبناء اقتصاد  1990ن التوجه الجدید الذي انتهجته الجزائر بعد سنة إ

واالنسحاب التدریجي للدولة من اإلنتاج المباشر للمواد والخدمات، وأیضا اإلطار التشریعي الجدید وما 

تضمنه من ضمانات وتشجیعات للقطاع الخاص أعطى حیویة لهذا األخیر یمكن مالحظتها من خالل 

 2001خالل سنتي  %85,9و %81,7ن ارتفاع مساهمته في تكوین القیمة المضافة التي تراوحت ما بی

بلغت  2005، ویتضح من الجدول أعاله أن مساهمة القطاع الخاص في القیمة المضافة سنة 2005و

 2012، لیحقق أعلى مستویاته سنتي 2001مقارنة بسنة  1035,82ملیار دج أي بزیادة قدرها  2239.56

والجدیر  ،ملیار دج على التوالي 5335.63ملیار دج و  5253.75 ـبمساهمة إجمالیة قدرت ب 2013و

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تعتبر أغلبیتها الساحقة مؤسسات خاصة، معنى  بالذكر

ذلك أنها تمثل جزءا مهما من القطاع الخاص، الشيء الذي یؤكد الدور الكبیر الذي تلعبه هذه المؤسسات 

سات الصغیرة والمتوسطة الصناعیة واإلنتاجیة التي تنشط في تحقیق قیمة مضافة عالیة من خالل المؤس

 .على مستوى االقتصاد الوطني
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  الناتج المحلي اإلجماليالمساهمة في . ب

من جهة أخرى یعتبر الناتج المحلي اإلجمالي بمثابة مؤشر اقتصادي ذو داللة في تقییم النمو 

ولغرض تبیان مدى . مكانة القطاع الخاصاالقتصادي، وبالتالي سنستغل هذا المفهوم في توضیح تطور و 

مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتمثلة في القطاع الخاص في تطور الناتج المحلي اإلجمالي 

  :نورد الجدول اآلتي

 )2013-2006(تطور مساهمة القطاع العام والخاص في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة : 7.3 الجدول رقم

 ملیار دج: الوحدة                                                                                           

القطاع                        

  السنة

  المجموع  النسبة  القطاع الخاص  النسبة  القطاع العام

2006  704,05  20,44  2740,06  79,56  3444,11  

2007  749,86  19,2  3153,77  80,8  3903,63  

2008  760,92  17,55  3574,07  82,45  4334,99  

2009  816,8  16,41  4162,02  83,59  4978,82  

2010  827,53  15,02  4681,68  84,98  5509,21  

2011  923,34  15,23  5134,46  84,77  6057,80  

2012  981,21  14,89  5604,67  85,11  6585,88  

2013  1043,21  14,65  6074,02  85,35  7117,23  

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر                

  .42، ص 2014للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار،  اإلحصائيةنشرية املعلومات  -                               

  

أن مساهمة القطاع الخاص في قیمة الناتج الداخلي الخام في تزاید  أعاله یتضح من خالل الجدول

سنة  %79,56حیث قدرت بـ  ،ذ یشارك هذا القطاع بمؤسساته الصغیرة والمتوسطة بنسب معتبرةإمستمر، 

جمالیة تقدر إوهو ما یعادل مساهمة  .%80,8لى إذ وصلت إ ،2007لتشهد ارتفاعا بدءا من سنة  ،2006

ملیار دج  6074,02بمساهمة إجمالیة تقدر بـ  2013ار دج ثم یحقق أعلى مستویاته سنة ملی 3153,77بـ 

وهذا ما یجعلنا نؤكد على ضرورة تدعیم هذه المؤسسات في ظل اإلصالحات . %85,35وبنسبة تقدر بـ 

االقتصادیة من أجل تفعیل مساهمتها في التنمیة بشقیها االجتماعي واالقتصادي، خاصة وأن عدد هذه 

إذا أضفنا المؤسسات التي تتحرك في األنشطة  من الناتج سوف تزدادالمؤسسات سیرتفع وأن نسبتها ض

بالتركیز على البدائل المتعلقة  ،كلان هناك فرصة للتخفیف من المشإاالقتصادیة غیر الرسمیة، وبالتالي ف
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مان االجتماعي والفوائد المتعلقة بالضرائب والض العراقیلبتطویر وترقیة هذه المؤسسات والتخفیف من 

لى زیادة حجم االقتصاد الرسمي على حساب االقتصاد الموازي إالمسبقة والضمانات، األمر الذي یؤدي 

الصغیرة والمتوسطة التي تحاول تجاوز الكثیر من نشطة االقتصادیة آلالف المؤسسات بزیادة انكشاف األ

  .الصعوبات والعراقیل التي تحد من نموها وتطورها

  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التجارة الخارجیة .جـ

لحركة تطور كل من الصادرات والواردات، اإلمكانیات اإلنتاجیة تبین المبادالت الخارجیة 

والتجاریة المتاحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إذ تعد الصادرات مؤشرا لتحدید الطاقة اإلنتاجیة 

لواردات درجة اعتماد االقتصاد الوطني على الخارج، ویمكن الوقوف على لالقتصاد الوطني، كما تبین ا

دور هذه المؤسسات في المبادالت الخارجیة من خالل دراسة تطور المنتوجات خارج قطاع المحروقات، 

  .)2013-2007(والجدول التالي یبین تطور الواردات الجزائریة خالل الفترة 

  )2013-2007(زائریة خالل الفترة تطور الواردات الج: 8.3 الجدول رقم

  الوحدة ملیون دوالر                                                                                                

 2013 2012 2011 2010  2009  2008  2007  السنة

 13647 12684 11618 11067  10649  10576  7002  قطاع عام

 41203 37686 35629 29406  28645  28580  20390  قطاع خاص

 54850 50370 47247 40473  39294  39156  27439  إجمالي الواردات

  .)2013 - 2007( تقارير وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار لسنوات :المصدر                 

في تزاید مستمر ومساهمة القطاع الخاص على ضوء ما تقدم، یتبین أن حجم الواردات الجزائریة 

ملیون  50370إلى  2007ملیون دوالر سنة  27439ذ ارتفعت من إفیها هي األخرى في ارتفاع متواصل، 

ملیون دوالر، أي  54850إلى ما یعادل  2013لتصل سنة  %83,57، أي بزیادة قدرها 2012دوالر سنة 

والمالحظ على هیكل الواردات الجزائریة أنها . 2012 مقارنة بسنة %8,89بنسبة زیادة سنویة تقدر بـ 
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من  %28,73احتلت منتوجات التجهیز الصناعي الریادة بنسبة  ،20131وطبقا إلحصائیات متنوعة جدا، 

سلع االستهالك الغذائي  ثم تأتي، %20,74إجمالي الواردات، تلیها السلع نصف المصنعة بنسبة تقدر بـ 

وهو ما یدل على محدودیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   واردات،من إجمالي ال %17,81بنسبة 

وفشله في تقلیص نسبة الواردات الجزائریة، حیث وعلى الرغم من الدور اإلیجابي الذي تؤدیه هذه 

المؤسسات في الجزائر، سواء من حیث تطور عددها وخلقها لمناصب الشغل، إضافة إلى التطور 

الذي یعد المصدر األساسي للقیمة المضافة، إال أن قدرة تلك المؤسسات على اإلیجابي للقطاع الخاص 

المنافسة ضد العالم الخارجي محدودة، وبالتالي لم تنجح هذه المؤسسات في تقدیم منتجات تحل محل 

فتتمیز بسیطرة مطلقة لقطاع المحروقات بنسبة أما فیما یتعلق بالصادرات الجزائریة . المنتجات المستوردة

الواقع، إذ تشیر ، وتسعى الدولة من خالل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تغییر هذا %97فوق ت

أن مساهمة  وترقیة االستثمار اإلحصائیات المستقاة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 396دل ، أي ما یعا2002من إجمالي الصادرات خارج المحروقات لسنة  %53,9هذه المؤسسات قدرت بـ 

من إجمالي الصادرات خارج قطاع  %66,23إلى  2012ملیون دوالر، لترتفع مساهمتها في سنة 

   2المحروقات

  ماعي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاالجتالوظیفي و  الدور. ثانیا

، لیشمل أیضا دورها وأهمیتها الجانب االقتصاديال ریب في أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتعدى 

االجتماعي، فهي فضال عن دورها في توفیر مناصب الشغل تعمل على توفیر الطلب على السلع الجانب 

وغیرها من الوظائف تهالكیة وتدعیم الصناعات الكبیرة، إضافة إلى دورها في دعم التنمیة المحلیة، االس

  .المعتمدة في هذا المیدان

  

                                                           
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار، ص ): 2014(نشریة المعلومات اإلحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، . 1

44 . 
 .2012تقریر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار، .  2
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    دورها في التشغیل. أ

وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الذي تزامن مع تطبیق أعطت الدولة مجاال واسعا لدعم نمو 

برنامج التعدیل الهیكلي، وهو ما تمخض عنه دور هام وفعال وحیوي لهذه المؤسسات في دفع وتیرة 

، وللوقوف التنمیة االقتصادیة ویتجلى ذلك بوضوح في دورها في توفیر مناصب الشغل وامتصاص البطالة

  :في التوظیف نورد الجدول اآلتي الصغیرة والمتوسطةعبه المؤسسات على حقیقة الدور الذي تل

  )2013-2001( للفترة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر تطور عمالة: 9.3 الجدول رقم

  نسبة التغیر  قیمة التغیر  عدد العمال  السنة

2001  737062  -  -  

2002  684341  -52721  7,15% 

2003  705000  20659  3,01% 

2004  838504  133504  18,93% 

2005  1157856  319352  38,08% 

2006  1252707  94851  7,93% 

2007  1355399  102692  8,19% 

2008  1540209  184810  13,63% 

2009  1546584  6375  0,41% 

2010  1625686  79102  5,11% 

2011  1724197  98511  6,05% 

2012  1848117  123920  7,18% 

2013  2001892  153775  8,32% 

                        Source: Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de L’Investissement 

  

ن قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یساهم بشكل فعال في أمن خالل نتائج الجدول أعاله نجد      

عامل لكنه انخفض  737062لى إ 2001ل عدد العمال في هذا القطاع سنة ذ وصإتوفیر مناصب العمل 

ن هذا القطاع قد شهد تطورا في تعداده أ، مع 2001منصب عن سنة  52721بقیمة  2002بعد ذلك سنة 

م المؤسسات فضال عن غلق ظلى عملیات التسریح التي شهدتها معإن هذا االنخفاض راجع إوبالتالي ف

حین أن نسبة كبیرة من المؤسسات المنشأة هي مؤسسات مصغرة توظف أقل من  عدد معتبر منها، في

 20659قدر بـ  2003سنة  ملحوظاعشرة عمال، ولكن سرعان ما شهد عدد العمال في هذا القطاع ارتفاعا 

نهایة وقد تطور عدد العمال في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیصل . 2002منصب عمل عن سنة 
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وهو ما یؤكد  2001منصب عن سنة  1264830منصب عمل أي ارتفع بقیمة  2001892لى إ 2013سنة 

  .   الدور الذي بات یلعبه هذا القطاع في دفع عجلة التنمیة عبر بوابة تقلیص نسبة البطالة

  )2013-2001(للفترة  الصغیرة والمتوسطة تطور العمالة حسب عدد المؤسسات: 10.3 الجدول رقم

عدد   نةالسـ

  المؤسسات

  عدد

  العمال 

متوسط عدد المناصب   تطور العمالة  تطور عدد المؤسسات

:                    لكل مؤسسة

  )أ) / (ب(

  النسبي  )ب(المطلق  النسبي  )أ(المطلق 

2002  261863  684341  16516  3.10  52721-  4,17-  3,19-  

2003  288587  705000  26724  5.02  20659  1,64  0,77  

2004  312959  838504  24372  4.58  133504  10,55  5,47  

2005  342788  1157856  29829  5.60  319352  25,25  10,70  

2006  376767  1252707  33979  6.38  94851  7,5  2,79  

2007  410959  1355399  34192  6.43  102692  8,12  3  

2008  519526  1540209  108567  20.38  184810  14,62  1,70  

2009  587494  1546584  67968  12.76  6375  0,5  0,1  

2010  619072  1625686  31578  5.94  79102  6,25  2,50  

2011  659309  1724197  40237  7.55  98511  7,79  2,45  

2012  711832  1848117  52523 9.86  123920  9,79 2,36  

2013  777816  2001892  65984 12.40  153775  12,16 2,33  

  2,58  100  1264830  100  532469  المجمـــــــوع

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر

  .2014للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار،  اإلحصائيةنشرية املعلومات  -           

منصب عمل جدید  258مؤسسة منشأة وفرت  100یتضح من خالل بیانات الجدول أعاله أن كل 

سط للفترة المدروسة، كما یتضح عدم التجانس بین طبیعة معدالت تطور المؤسسات وطبیعة حجم كمتو 

 :العمالة خالل كافة سنوات الدراسة حیث نالحظ ما یلي

  في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبالمقابل سجل معدل عمالة  زیادة طفیفة 2002عرفت سنة

مؤسسة جدیدة، والسبب في ذلك راجع إلى  100ل إنشاء مقاب لفئة العاطلین 319سالب أي انضمام 

تسریح العمال بالمؤسسات العامة، مع العلم أن معظم المؤسسات المنشأة هي مؤسسات مصغرة 

 .عاجزة عن استیعاب أكثر من فرد

  سجلت معدالت موجبة لتطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطور العمالة معا،  2003سنة

 . منصب عمل جدید 77ؤسسة منشأة توفر م 100بمعدل كل 
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  زیادة طفیفة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبالمقابل سجل معادل  2004سجلت سنة

مناصب عمل جدیدة، وهو ما یعني أن  5عمالة موجب، بمعدل كل مؤسسة منشأة توفر أكثر من 

 .معظم المؤسسات المستحدثة هي مؤسسات مصغرة

  ت موجبة لتطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطور العمالة معا، معدال 2005عرفت سنة

 .مناصب عمل جدیدة 10بمعدل كل مؤسسة منشأة توفر 

  في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتراجع معدالت  زیادة 2008و 2007، 2006شهدت سنوات

 170 منصب و 300منصب و  279مؤسسة منشأة توظف  100التوظیف، حیث أصبحت كل 

        .على التوالي منصب

  في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقارنة  حدثت زیادة كبیرة 2011و 2010، 2009خالل سنوات

فقد تراجعت مقارنة بالسنة السابقة، لكنه  2009بالسنوات السابقة، أما معدالت التوظیف فبالنسبة لسنة 

 .دالت التوظیف لم تصل إلى المستوى المأمولعاد لیرتفع مرة أخرى، غیر أن هذه الزیادة في مع

  عن السنة  % 10,46 زیادة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بنسبة 2012ة عرفت سن

منصب  236مؤسسة منشأة حوالي  100التي سبقتها، كما شهد معدل العمالة ثباتا تقریبا، حیث توفر 

 .عمل

  د المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث تم استحداث تطورا إیجابیا في عد 2013شهدت نهایة سنة

 153775مؤسسة صغیرة ومتوسطة جدیدة خالل هذه السنة، كما تم استحداث حوالي  65984حوالي 

  .منصب عمل خالل نفس الفترة

ُتسِهم عملیة تفكیك االستثمارات الكبیرة، وتحویلها إلى  :تلبیة الطلب على السلع االستهالكیة. ب

ومتوسطة، في تحقیق تنوع النشاط االقتصادي والصناعي، بفعل التوزیع العمودي على  مؤسسات صغیرة

ولما كان األمر یتعلق بتطویر الصناعة . مختلف الفروع الصناعیة، وحتى داخل نفس الفرع الصناعي

المنتجة للسلع االستهالكیة أو ما یعرف باالستهالك النهائي، فإن دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
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مما ) مالیة ومادیة(یكون كبیرًا، فطبیعة هذه المؤسسات ال تتطلب تكنولوجیا عالیة، وال إمكانیات كبیرة 

الجاریة للسكان من  یسمح لها بأن تتطور وتتوسع في هذه الفروع، وبهذا فهي ُتسِهم في تلبیة االحتیاجات

ي، وتحسین عالقة العرض مختلف السلع والمنتجات، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطن

والطلب على مختلف السلع والمنتجات بما یخفف من العجز المسجل في بعض األنواع منها بسبب تراجع 

  .اإلنتاج الوطني وتقلص حجم الواردات

 للمؤسسات الجوهریة الخصائص بین من :المحلیة للتنمیة والمتوسطة كأداة الصغیرة المؤسسات. جـ

 حیث بسیطة، لتكنولوجیا واستعمالها توطینها، وسهولة مالها، رأس حجم صغر والمتوسطة، الصغیرة

 المحلي، المستوى على التنمیة واهتمامات المحلیة القتصادیاتمع ا وتتالءم أكثر الخصائص هذه تتماشى

  :یلي بما تلخیصها یمكن والتي

 أثر ونشر یةاالقتصاد النشاطات المركزیة یحقق بما للمؤسسات أحسن وتوزیع التوطین، تشجیع 

 .الوطني القطر كامل على التصنیع عملیة تحدثها التي التحوالت

 المؤسسة فیها تقام التي المنطقة لسكان العمل فرص توفیر. 

 للمؤسسات األفقي التوزیع طریق عن الریفیة المناطق مداخیل تحسین. 

 بشریة وموارد أولیة مواد المحلیة؛ الموارد تثمین. 

 والمقاولین المتعاملین من واسعة شریحة أمام االقتصادي النشاط في تدخلوال االستثمار مجال فتح 

 ).وخواص محلیة جماعات(

 االقتصادیة للتنمیة سیاسة بصفتها الالمركزیة تجمع :لالمركزیة كأداة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات. د

 قدرات تحریر على العملو  الكبرى، العمرانیة المناطق حول الصناعي التمركز من الحد بین واالجتماعیة،

والمتوسطة في التوطن  الصغیرة المؤسسات بها تتمیز التي المرونة من وانطالقاً  اإلبداع، على اإلنسان

 من یصعب والتي) كبیرة اقتصادیة مؤسسات( وسیطیة سلسلة بتوسعها تشكل فإنها الصناعة، أقطاب بین

 من بالرغم الواقع، أرض على التحقیق صعب یبقى الهدف لكن توطینها إعادة واالقتصادیة التقنیة الناحیة
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 لكي االمتیازات من العدید والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بمنح الحكومة، بذلتها التي الكبیرة المجهودات

 اإلطالع فعند المنشودة، الالمركزیة األهداف النهایة في یحقق بما والریفیة، الداخلیة، المناطق في تتوطن

 وجود تتبع حیث الكبرى، العمرانیة المناطق حول إقامتها توجه یظهر الجزائر، في توزعها خریطة على

 تلك في هو المؤسسات لهذه تسجیله یمكن الذي النسبي النجاح أما الكبرى، واألسواق اإلداریة الهیئات

 ووطنیة حلیةم سوق لوجود نظراً  التجارة، وأعمال الغذائیة، والمواد أنواعها، بمختلف البناء مواد تنتج التي

  .واسعة

  دعم النشاطات االقتصادیة. ه

 ومدى العمودي، انتشارها حسب المؤسسات عدد في الحاصل التطور بمتابعة الدراسة هذه لنا تسمح

  :الجدول التالي في موضح هو كما االقتصادي، النشاط فروع بین ركزهامت

  )2013- 2009(ت النشاط االقتصادي خالل فترة توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب قطاعا: 11.3 الجدول رقم

  السنة                

  قطاع النشاط
2009  2010  2011  2012  *2013 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  33,26  147005  33,85  142222  34,65  135752  35,13  129762  33,34  115324  البناء واألشغال العمومیة

  4,76  21022  4,81  20198  4,9  19172  4,98  18394  5,11  17679  الصناعة الغذائیة

  9,44  41722  9,38  39426  9,35  36620  9,16  33848  8,92  30871  النقل والمواصالت

  18,30  80863  18,10  76050  17,83  69837  17,59  64962  17,39  60138  التجارة

  5,35  23649  5,38  22590  5,43  21251  5,52  20401  5,57  19282  الفندقة واإلطعام

  7,80  34463  7,50  31476  6,79  26595  6,37  23541  6,05  20908  خدمات للمؤسسات

  7,01  30982  6,90  29004  6,89  26977  6,88  25403  6,98  24108  خدمات للعائالت

  14,08  62258  14,08  59151  14,16 55557  14,37 53008  16,64  57558  باقي القطاعات 

  100  441964  100  420117  100  391761  100  369319  100  345902  جموعالم

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر

  .2014للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار،  اإلحصائيةنشرية املعلومات  -           

  .2013سنة السداسي األول من  *     

من خالل معطیات الجدول أعاله، نالحظ أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمركز بشدة في قطاع 

السداسي األول  لمن مجموع المؤسسات خال % 33,26البناء واألشغال العمومیة فقد استحوذ على نسبة 

م للمؤسسات الصغیرة ، وتعود سیطرة قطاع البناء واألشغال العمومیة على المجموع العا2013من سنة 

والمتوسطة إلى قلة احتیاجاتها إلى البنى التحتیة، مما یسهل من عملیة إقامتها في أي منطقة، إضافة إلى 
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أنها ال تحتاج إلى مؤهالت كبیرة وال لرأسمال كبیر موازاة مع توفر الطلب على منتجات وخدمات هذا 

  .النوع من النشاطات

على قطاع البناء واألشغال العمومیة إلى الحركیة التي یشهدها هذا  كما ترجع هیمنة المؤسسات الخاصة

القطاع نتیجة ارتباطه بقطاع اإلسكان واألشغال العمومیة وهي القطاعات التي لقیت عنایة كبیرة من 

ثم یأتي قطاع التجارة والتوزیع في المرتبة الثانیة حیث قدرت ) 2014-2010(برنامج المخطط الخماسي 

ویرجع ذلك للجوء المستثمرین إلى هذا القطاع  2013خالل السداسي األول لسنة  %18,30ـ حصته ب

  .% 9,44 لتفادي المخاطرة الموجودة في المشاریع األخرى، ثم قطاع النقل والمواصالت بنسبة

خدمات العائالت، خدمات المؤسسات، الصناعات الغذائیة، الفندقة (أما بالنسبة لفروع النشاط األخرى 

م اإلجراءات هي كذلك سجلت نموا ضئیال مقارنة بالقطاعات السابقة، وعلیه ال تزال بطیئة رغ) طعامواإل

 .المتخذة لترقیتها
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  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة ةآلیات وعوامل تعزیز القدرة التنافسی. 4.3

لتنمیة مكانة أساسیة ضمن أولویات الحكومة الجزائریة ل الصغیرة والمتوسطةتحتل قضیة المؤسسات 

زیادة في ظل االحتیاج المتزاید لتولید فرص عمل قادرة على استیعاب الفالخ، ...االجتماعیة واالقتصادیة

والمعوقات  في قوة العمل فضال عن التحدیات التي تطرحها التطورات االقتصادیة المحلیة والعالمیة

وتحد من فعالیتها في البیئة االقتصادیة  ذه المؤسساته التي تعطل بدورها سیر عملوالعراقیل 

لمؤسسات ل ة التنافسیةتعزیز القدر قامت الجزائر بتبني إستراتیجیة شاملة متكاملة هدفها  واالجتماعیة،

وهذا من خالل أسالیب دعم، وهیاكل وهیئات هدفها اإلشراف على نمو وتطور هذه الصغیرة والمتوسطة 

 .المؤسسات

  تحدیات ومعوقات تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة. 1.4.3

وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات قبل التطرق ألبرز المعوقات والتحدیات التي تحد من تحسین 

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، البد من توضیح مدى اكتساب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

  .مراریتها وأداء دورها التنموي بشكل أكثر فعالیةتالجزائر لقدرة تنافسیة تسمح لها بضمان اس

  توسطة الجزائریةمحددات القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والم. أوال

على العوامل التي تحدد القدرة التنافسیة ألي قطاع لقیاس القدرة التنافسیة  Porterیركز نموذج 

  :اقتصادي وهي

  مجموعة عوامل اإلنتاج   -

  مجموعة عوامل الطلب  -

  وضع الصناعات المساندة ذات الصلة -

  المتوسطةالوضع االستراتیجي والهیكلي والتنافسي للمؤسسات الصغیرة و  -

  دور الحكومة -
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وسیتم التطرق إلى كل بند من البنود السابقة باإلسقاط على واقعه وحالته على مستوى قطاع 

  .بیئة مناسبة لعمل هذا القطاع إیجادالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، وتحدید دور الدولة في 

  مجموعة عوامل اإلنتاج .1

دى توفر وجودة عناصر اإلنتاج األساسیة وٕاتاحة االستفادة منها تشیر مجموعة عوامل اإلنتاج إلى م

  .للقطاع المعني، سواء كانت عناصر اإلنتاج بشریة أو مالیة أو مصادر معرفة

وتنشأ أهمیة تكالیف اإلنتاج من دورها الرئیسي في تحدید سعر السلعة النهائیة في األسواق وبالتالي تحدید 

متاز الصناعات الصغیرة والمتوسطة بأنها كثیفة العمل، بحیث تكون فیها إذ ت. مقدرة السلعة التنافسیة

معدالت تولید فرص العمل أكبر من معدلها في الصناعات الكبیرة، إال أنها مع ذلك تعاني من إنتاجیة 

باإلضافة إلى ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج بسبب غیاب . عمل متدنیة مقارنة مع الصناعات الكبیرة

االستراتیجي وطبیعة هیكل االقتصاد الوطني، وغیاب التنسیق والتعاون بین المؤسسات الصغیرة التخطیط 

   1.والمتوسطة في شراء مستلزمات اإلنتاج

فبالنسبة للعمالة المدربة فإن مفهومها غیر محدود وواضح لكثیر من أرباب المؤسسات الصغیرة 

لصناعات المحلیة خاصة في أعمال مهنیة كالحدادة والمتوسطة ففي ظل سیادة تقنیة بدائیة في كثیر من ا

  .والخراطة والنجارة، تصبح العمالة المدربة هي العمالة التي تستطیع أن تقوم بأدنى أدوار اإلنتاج التقلیدي

وكثیرا ما یشتكي أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من عدم قدرتهم على تلبیة االحتیاجات السوقیة 

لمستهلكین نتیجة لعدم توفر رأس مال عامل كاف لتمویل عملیات إنتاج جدیدة، كما أن والتغیر في أذواق ا

لصاحب  لى المدخرات الفردیة أو العائلیةغالبیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتمد في إنشاءها ع

 وتعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. المؤسسة، مما یؤدي إلى ضعف في الموجودات واألصول الثابتة

                                                           
  .  122سبق ذكره، ص  المصدرخیاري زهیة، . 1
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نتیجة لنقص رأس المال من عدم القدرة على االحتفاظ بمخزون مناسب من المنتجات أو المواد األولیة 

  1.مما یعرضها لفقدان بعضا من زبائنها

واألكید أن أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة یبدون تذمرا اتجاه مشكلة التمویل، من خالل 

تمویلیة رسمیة أو خاصة أو االستفادة من خدمات مؤسسات عدم قدرتهم على الوصول إلى مؤسسات 

التمویل القائمة بالكلف العالیة المترتبة على التعامل معها، باإلضافة إلى طول فترة الحصول على الموافقة 

ویتجه الكثیر من أصحاب المؤسسات الصغیرة . من الجهة الممولة ما یعني ضیاع الفرصة االستثماریة

ستدانة، وكما هو معلوم فإن مثل هذا التمویل یبقى في حدوده الدنیا وغیر قادر على والمتوسطة إلى اال

  2.تفعیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمؤسسات تنافسیة

أما فیما یخص مدى توفر المواد الخام بأسعار منافسة بالسوق المحلي، فإن أسعار هذه المواد الخام في 

لخارجیة، وذلك یعود ألسباب كثیرة أهمها احتكار عدد قلیل من السوق المحلي غیر منافسة لألسواق ا

الموردین لقطاعات كبیرة من المواد الخام مما یلجأ أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للشراء منهم 

أیا كانت األسعار، باإلضافة إلى معدالت الجمارك والضرائب المرتفعة على المواد الخام، مما یفقدهم قدرة 

  .   والمساومة على أسعار أفضل، أو البحث عن نوعیات مواد خام أعلى جودة المفاوضة

من جهة أخرى فإن التقنیات المستخدمة في كثیر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي تقنیات موروثة 

وأن عددا كبیرا من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر مهتمین بالتطورات التقنیة الحدیثة التي تطال 

  .هم وأدواتهم اإلنتاجیةإنتاج

ولقد برر بعض أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذلك بارتفاع كلف استیراد آالت وتقنیات حدیثة، 

  .وعدم رغبة صاحب المؤسسة بالمخاطرة في سوق محلي ضیق

                                                           
الملتقي الدولي حول متطلبات تأھیل ورقة بحثیة مقدمة ضمن آلیات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ): 2006(قوریش نصیرة، . 1

  .1048 ص، 2006 أفریل 18/ 17، الجزائر ،یة، جامعة الشلف، كلیة العلوم االقتصادالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة
المؤتمر تهیئة معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل تفعیل دورها في الجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2009(علي محمد قابوسة، . 2

  . 15، ص 13/10/2009لیبیا،  ،بیئة األعمال إلنجاح المشروعات الصغیرة والمتوسطة
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ولقد أدت المشاكل المرافقة لمجموعة عوامل اإلنتاج، إلى مجموعة من الخصائص المالزمة لمعظم 

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما یجعلها مؤسسات غیر تنافسیة ولعل أبرز هذه العواملقطاعات 

 تدني نوعیة مدخالت اإلنتاج؛ 

 تقنیات إنتاج قدیمة؛ 

 عمالة غیر ماهرة، مع غیاب منظومة تدریب رسمیة؛ 

 تكلفة إداریة وتنظیمیة باهظة مقارنة مع حجم اإلنتاج. 

  مجموعة عوامل الطلب. 2

سات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بتسویق منتجاتها على مستوى السوق المحلي، دون أن المؤستكتفي 

إذ یتمیز السوق المحلي كونه . یكون لها دور فعال في االرتقاء بقیمة الصادرات خارج قطاع المحروقات

مر الذي األ...) السعر، الجودة، (متعدد األذواق، حیث تختلف العوامل التي تؤثر على سلوك المستهلك 

  :1ینعكس على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من عدة نواحي أبرزها

  .المنافسة على أساس السعر، خاصة أن المستهلك المحلي حساس جدا لموضوع السعر. أ

  .عدم التخصص في إنتاج سلع محددة وبالتالي تطویرها وتحسینها باستمرار. ب

اإلنتاج في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة  ال یشكل الطلب المحلي المحدود حافزا لزیادة. ج

  . ورفع كفاءة اإلنتاج

ویتضح عدم توجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى األسواق الخارجیة واكتفاءها باألسواق المحلیة، 

ة التي تتمیز باتساعها في الجزائر نظرا الرتفاع عدد المستهلكین، خاصة أن المنتوج المحلي لیس له القدر 

الكافیة على مواجهة ومنافسة البدائل األجنبیة المستوردة للسوق المحلي، كما یتضح من دراسة مجموعة 

عوامل الطلب للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن هناك أزمة ثقة بین المستهلك النهائي والمنتج المحلي، 

                                                           
  .123سبق ذكره، ص  المصدرخیاري زهیة، . 1
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بیة مستوردة، وعدم اللجوء تظهر هذه األزمة في صورة إقبال المستهلكین المحلیین على سلع صناعیة أجن

إلى شراء المنتج المحلي إال في حالة الضرورة أو فرق السعر الواضح، ولقد ساهمت بعض التصرفات 

الخاطئة والضارة من بعض المنتجین المحلیین بتعمیم مثل هذا الجو من عدم الثقة، ولعل من أخطر هذه 

ي بدایة اإلنتاج، لكن سرعان ما تغیر في جودة الممارسات قیام المؤسسات بإنتاج سلع ذات جودة عالیة ف

  .المنتج ومواصفاته مع المحافظة على شكله واسمه التجاري وسعره

  الصناعات والمشاریع ذات الصلة. 3

السؤال الذي یطرح نفسه في هذا السیاق هو ما مدى اعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة 

دخالت اإلنتاج؟ وهل هناك صناعات محلیة أخرى سواء كانت على صناعات محلیة أخرى في توفیر م

  كبیرة أو متوسطة أو حتى صغیرة تشتري جزء من إنتاجهم الصناعي؟

المتعلقة بالسلع و 2013إذ تظهر النتائج الخاصة بالواردات أن قیمة الواردات للسداسي األول من سنة 

ملیون  7076غت قیمة سلع التجهیزات ما قیمته ملیون دوالر، بینما بل 8389الخاصة باإلنتاجیة تقدر بـ 

  1.دوالر

لتؤكد هذه اإلحصائیات غیاب التعاون بین مختلف الصناعات، ورغبة المشروع الصناعي باالستقالل 

الكامل حتى في توفیر مستلزمات إنتاجه كما ساهم عدم وجود آلیات تنسیق مع الصناعات الكبیرة كعقود 

الرسمیة بأي صیغة تفضیلیة لشراء منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  الباطن، وعدم التزام الدوائر

إلى إضعاف شبكات األعمال المساندة، فمن المعلوم أن النظام التعلیمي له أثر كبیر في رفع القدرة 

التنافسیة للقطاع، من خالل تزویده بالكفاءات المدربة والمؤهلة، ویتضح انقطاع الصلة بین المؤسسات 

حیث أنه ال توجد اتفاقیات أو . ة والمتوسطة ومؤسسات النظام التعلیمي وبالذات المهني منهاالصغیر 

                                                           
، 23 نشریة المعلومات اإلحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار، الوثیقة رقم. 1

  .45، ص 2013نوفمبر 
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تعاون بین القطاعین، من خالل عدم اللجوء إلى الكلیات ومعاهد التدریب المهني لتلبیة احتیاجاتهم من 

  .العمالة المدربة والمؤهلة

وسطة على مؤسسات تقنیة محلیة في صیانة من جهة أخرى ورغم اعتماد معظم المؤسسات الصغیرة والمت

وتجدید اآلالت المستخدمة في اإلنتاج، إال أن أیا من هذه المؤسسات ال تقدم خدمة االستشارات الفنیة 

والتقنیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة أو تتدخل في العملیة اإلنتاجیة، وكما هو معلوم فإن هناك صعوبات 

وسطة في االتصال والتنسیق مع شركات أجنبیة عالمیة لالستفادة من تواجه المؤسسات الصغیرة والمت

خبراتها في مجاالت التدریب والتطویر التقني، وذلك الرتفاع تكلفة مثل هذه االتصاالت من جهة ولعدم 

قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من االستفادة من نتائج التعاون وتطبیقها على أرض الواقع الرتفاع 

وتكاد تكون مؤسسات أخرى مثل المؤسسات المالیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو  .تكلفتها

  .المؤسسات التسویقیة غائبة أو مهمشة في ظل الظروف السائدة في السوق المحلي

وفي مجال التمویل تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من عدم القدرة على اقناع مؤسسات التمویل 

لحصول على تمویل لتوسیع مشاریعها أو عند التأسیس، وذلك لعدم قدرة صاحب هذا النوع عند حاجتها ل

من المؤسسات توفیر ضمانات كافیة للمؤسسة التمویلیة، ومع انتشار المؤسسات التمویلیة المتخصصة 

زء لتمویل ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خاصة في الفترة األخیرة، تم التغلب على ج

هام من هذه المشكلة، إال أنها مازالت بحاجة لعنایة أكبر من قبل الدولة ومؤسساتها، كما أنها بحاجة 

  .  لتوحید الجهود والسیاسات العامة لتحقیق األهداف المرجوة

وال یختلف الحال كثیرا في مجال التسویق، حیث تغیب المؤسسات التسویقیة الفاعلة سواء كانت أهلیة أو 

تي تخدم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مع أن الحاجة تزداد لمثل هذه المؤسسات مع التغیر رسمیة ال

الدائم في كل من الطلب على المنتجات والعرض منها، وازدیاد درجة المنافسة العالمیة وتحریر التجارة 

توسطة مفرغة، ما لم وتبقى هذه الحلقة من عوامل تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والم. الدولیة
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یتم صناعة عناقید صناعیة فاعلة ومؤسسات مساندة ذات جودة عالیة تساهم في توفیر بیئات عمل 

      1.مناسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  الوضع االستراتیجي والهیكلي والتنافسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 4

والمتوسطة الجزائریة ال تقوم بإعداد دراسة جدوى تشیر مختلف الدراسات أن معظم المؤسسات الصغیرة 

حقیقیة قبل البدء بمشروعها، كما أن باقي المؤسسات التي تقوم بتحضیر وٕاعداد دراسة جدوى مشروعها، 

فإن هذه الدراسة ال ترقى إلى المستوى المطلوب وال تكون كما یجب، وسرعان ما تفشل هذه المؤسسات 

ها دون إعداد جدوى حقیقیة لها، وتتسبب في آثار عكسیة على االقتصاد نتیجة لتسرع أصحابها في إنشائ

الوطني، فتسرح عماال وتساهم في تقلیل الثقة بالمؤسسات والصناعات الوطنیة، وتعزز من الظن السائد 

هي مؤسسات غیر كفؤة، من جهة أخرى وفي مجال تحدید العقبات  بأن المؤسسات والصناعات الوطنیة

اءات الدوائر الرسمیة عند تأسیس المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نجد أن األداء الناتجة عن إجر 

الحكومي وبالرغم من التسهیالت في إجراءات التسجیل في اآلونة األخیرة، إال أنها تبقى تمثل عقبة في 

  .سبیل تحقیق وتجسید هذا النوع من المؤسسات

معقدة خاصة فیما یخص العقار الذي وعلى الرغم من ومازالت اإلجراءات الرسمیة تتمیز بكونها روتینیة و 

إال أنه ال یزال یمثل أحد أهم العقبات  CALPIREFاستحداث هیئة حدیثة تتولى شؤون هذا المجال وهي 

وبما أن معظم  2التي تحول دون تجسید مشروع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أرض الواقع،

فردیة أو عائلیة، فإنها تكاد تخلو من هیاكل تنظیمیة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي مؤسسات

واضحة ومحددة، مما ینعكس سلبا على قدرتها في رفع كفاءتها اإلنتاجیة أو تطویر وتدریب العاملین لدیها 

ورعایة اإلبداعات واالبتكارات، إذ نلمس نقص فادح في تحفیز العمال المبتكرین وأصحاب األفكار الرائدة 

لقیام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأي دور في مجال تدریب العاملین ورفع كفاءتهم،  وغیاب شبه تام

                                                           
  .1049سبق ذكره، ص  المصدرقوریش نصیرة، .  1
  .1036 ص، سبق ذكره المصدري محمد، تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، كتوش عاشور، طرش. 2
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كما أن العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تفتقر إلى الضبط المحاسبي المتعارف علیه، كما نجد 

واضحة  أن مختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة في الجزائر تقلد غیرها، وال تملك رؤیة خاصة

أو تمیز في العملیة اإلنتاجیة، كما تتمیز هذه المؤسسات بضعف قدرتها على غزو األسواق الخارجیة 

  .والمنافسة إقلیمیا وعالمیا

  دور الحكومة. 5

نتیجة للمشاكل والعراقیل التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، فقد قامت الحكومة 

یة بوضع مجموعة من اإلجراءات التنظیمیة التي من شأنها دعم وترقیة هذه ومن خالل الوزارة الوص

المؤسسات، بهدف تحسین محیط االستثمار الداخلي واألجنبي المباشر، ففي ظل سعي الحكومة الحثیث 

التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، قامت باستحداث العدید من التشریعات لدعم وتعزیز القدرة 

والقانون التوجیهي لترقیة ) 2001أوت (المنظمة لهذا القطاع، منها قانون تطویر االستثمار والقوانین 

، كما وسعت الحكومة وبهدف تمكین المؤسسات )2001دیسمبر  12(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

افسة الصغیرة والمتوسطة الجزائریة من مسایرة التطورات الحاصلة في المیدان االقتصادي، وحتى تصبح من

 واحد ملیار دجلنظیرتها في العالم، إلى إعداد برنامجا وطنیا لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقیمة 

، هدفه الرئیسي تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتأهیل 2013سنویا یمتد إلى غایة 

  .المحیط المجاور لها

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دفع إلى العمل على استحداث ونظرا لمشاكل التمویل التي تعاني منها 

آلیات تتالءم وخصوصیة هذه المؤسسات، حیث ساهمت البنوك العمومیة في منح القروض للمؤسسات 

 250000ملیار دج مولت ما یقارب  2900إلى  2013الصغیرة والمتوسطة، إذ وصلت قیمتها عند سنة 

عن إنشاء مؤسستین مالیتین تساهمان في تسهیل  2004ة سنة مؤسسة، في حین أعلن رئیس الجمهوری

صندوق ضمان القروض االستثماریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة : الحصول على القروض البنكیة وهي

ملیار دج، هذا باإلضافة  3,5ملیار دج، صندوق رأس مال المخاطر برأس مال قدره  30برأس مال قدره 
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هدف تقریب اإلدارة المعنیة باالستثمار من أصحاب المشاریع االستثماریة وهي إلى استحداث وكالة جدیدة ب

ووكاالت أخرى تسهل عملیات إنشاء واستحداث المؤسسات ) ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار 

، الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر )ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب : المصغرة هي

)ANGEM( الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ،)CNAC   .(  

وبالتالي فإن دور الحكومة الجزائریة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمر مؤكد وال 

یمكن لإلصالح االقتصادي أن ینجح إال في ظل رؤیة ورسالة واضحة للتطورات العالمیة، ورغم 

أنه البد من مضاعفة هذه الجهود وتنظیمها وتنسیقها لجني نتائجها على أفضل المجهودات المبذولة إال 

  :مستوى وتقدیر، ولعل أهم الجوانب التي یتوجب أن یتوجه إلیها اإلصالح هي

  .اإلطار المؤسساتي والقانوني بما یشجع تشكیل اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالیة -

  .اعةخلق بیئة تنافسیة تجعل السوق أكثر نج -

  .ضمان شفافیة أكبر لنشاط المؤسسات االقتصادیة -

 .تدعیم القطاع المالي لدعم ورفع كفاءة االقتصاد الوطني وتحقیق االستقرار الكلي -

تحفیز االستثمار وتوفیر تسهیالت التمویل، ووضع القوانین واألنظمة المتصلة بالمالیة العامة والنقد  -

  .دیة الریادیةوالتسلیف، وتعزیز القدرة االقتصا

تنمیة الموارد البشریة من خالل التأكید على أهمیة التعلیم والبحث العلمي والبحث والتطویر في عملیة  -

التنمیة الصناعیة، إذ بدون ذلك یتعذر تحقیق تنمیة مستدامة، وكذلك من خالل توظیف استثمارات طویلة 

 .  ة بین التنمیة البشریة والتنمیة الشاملة والمستدامةالمدى في التنمیة البشریة وذلك للعالقة العضویة الوثیق

 في الجزائر الصغیرة والمتوسطةلمؤسسات ل القدرة التنافسیة تنمیةتحدیات وصعوبات . ثانیا

مدرسة تكوینیة للمسیرین وأهمیتها ك الصغیرة والمتوسطةالمؤسسات  على ضوء ما تقدم، یتبین مدى نجاعة

داة فعالة لتحقیق التنمیة الشاملة المتوازنة، لذا یجب ترقیتها واالهتمام بها، ألن والمؤطرین والید العاملة، وأ

یساهم في تنویع المنتجات فإنه نه یرفع من المستوى المعیشي لألفراد، أاالهتمام بهذا القطاع إلى جانب 
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وبالرغم ، 1بلاالقتصادیة، ویخلق نخبة من المسیرین المتمكنین لتسییر حتى المشاریع الكبرى في المستق

المستوى المطلوب  ىفي الجزائر لم تصل بعد إل الصغیرة والمتوسطةمن هذه األهمیة إال أن المؤسسات 

بالرغم من الجهود الكبیرة التي بذلتها الحكومة الجزائریة في االرتقاء بهذه المؤسسات وهذا بسبب مجموعة 

ؤسسات في االقتصاد الوطني، ومن هذه من المشاكل والعراقیل التي تحد من كفاءة وفعالیة هذه الم

 :المشاكل والعراقیل نجد

 التدفق الفوضوي للسلع المستوردة .1

إن المشكلة الكبیرة التي تواجه المستثمرین المحلیین الجزائریین في مجال المشروعات الصغیرة والمتوسطة 

ز بجودة عالیة وأسعار أقل من هي مشكلة التدفق الفوضوي للسلع والمنتجات األجنبیة المستوردة التي تتمی

األسعار المحلیة، ویعتبر التدفق الفوضوي للسلع األجنبیة من أشد العوائق التي تؤثر سلبا على إمكانیة 

الصغیرة والمتوسطة المستثمر المحلي في التوسع، وبالتالي تؤثر بصفة مباشرة على منظومة المؤسسات 

 :2النقاط التالیة ىفوضوي للسلع األجنبیة یمكن لنا التطرق إلوالمستثمرین الناشئین، وضمن مجال التدفق ال

 اإلغراق المتمثل في استیراد سلع وبیعها محلیا بأسعار أقل من سعر مثیلتها المحلیة؛ -

التذرع بالحریة االقتصادیة وشروط تحریر التجارة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة مع أن هذه األخیرة  -

ایة المنتوج المحلي عن طریق الرسوم الجمركیة ودعم النشاطات والصناعات الناشئة تكرس وتقبل مبدأ حم

 التي یهددها االستیراد؛

غیاب جهاز معلومات فعال یحدد أنواع المنتجات المحلیة، الشيء الذي من شأنه وضع خریطة  -

  .اقتصادیة لتوطن المؤسسات والمنتجات ومن ثم وضع ما یلزم من سیاسات الحمایة

                                                           
1. Meliani Hakim, Bouadam Kamel, (2003): la PME-PMI Algérienne: passé et perspectives, intervention dans 
la recueille de communication session international ; le financement des petits et moyens projets et la 
promotion de leur rôle dans les économies maghrébines, Faculté d’économie et de gestion, Sétif 25/28 Mai 2003, 
P1. 

  . 1039سبق ذكره، ص  المصدركتوش عاشور، طرشي محمد، تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، . 2
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 سبیل في الجزائر ابه تقوم أن یجب التي األساسیة الخطوة یعتبر المحلیة والسلع المنتجات حمایة إن

 على البد حیث المؤسساتیة، بالمنظومة النهوض وبالتالي الصغیرة والمتوسطة بالمؤسسات النهوض

 اإلنتاجیة نشطةلأل والتسییریة التقنیة الشروط كل خلق على تعمل بیئة أو فضاء بتوفیر تقوم أن الجزائر

 وضع علیها یجب بذلك وللقیام .المفروضة التحدیات ومواجهة الوطني المنتوج دعم انهشأ من والتي

 :نذكر ضمنها من والتي المحلي المنتج حمایة ىإل دفته التي واإلجراءات السیاسات من مجموعة

علیها  یؤثر التي النشاطات مجال أو الناشئة والمصغرة والصغیرة المتوسطة للصناعات حمایة إجراءات -

 االستیراد؛ یهددهاو 

 المدفوعات؛ میزان توازن على للحفاظ دفته حمایة أسالیب -

 .البالد في المطبقة األسعار من أقل بأسعار المستوردة توجاتنالم وبیع اإلغراق عملیة لمنع إجراءات -

 والتنظیمیة والتسییریة اإلداریة والمشاكل المعوقات .2

 اإلداریة الخبرات في واضح وعجز قصور من الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات قطاع یعاني

 القرارات اتخاذ في المركزیة المؤسسات هذه في الفردیة اإلدارة سیادة بسبب وذلك التنظیمیة والخبرات

 حیطالم ضمن أما المؤسسة، في الداخلي المستوى على هذا التخصص میزات من ستفادةاال عدم وبالتالي

 اإلدارة فإن وتنفیذا وتسییرا تنظیما السریعة اإلداریة االستجابة یتطلب المؤسسة نشاط كان فإذا الخارجي

 التي الجادة االستثماریة المشاریع من الكثیر فهناك الممل الرسمي الروتین روح بنفس تزال ال الجزائریة

 والمحسوبیة الرشوة خلق الذي اإلداري فسادوال البیروقراطیة بسبب اإلجراءات في والتعقید للتعطیل تعرضت

 النوع هذا یخص ما في التأویالت وتعدد القانونیة النصوص استقرار عدمى إل باإلضافة هذا .1واالنحراف

                                                           
 تمویل المؤسسات حول التدریبیة الدورة ضمن مداخلة والمصغرة، المتوسطة المؤسسات وتنمیة االستراتیجي التسییر): 2003( مزھودة، الملیك عبد. 1

 ص ،2003 ايم 25/28 الجزائر، سطیف، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ،المغاربیة في االقتصادیات دورھا وتطویر والمتوسطة الصغیرة
14.  
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 بدوره یؤثر هذا وكل االستثمار مسار في المتدخلة الهیئات وتعدد القرارات مراكز وتشعب المؤسسات، من

 .1الصغیرة والمتوسطة الجزائریة المؤسساتیة المنظومة على سلبا

 المعلومات نظام .3

 بأي تساعد ال جدا، ضعیفة معلوماتیة بیئة من الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات قطاع یعاني

الصغیرة  المؤسسات حول المتوفرة المعلومات دقة وعدم فقلة ونموها، تنمیتها على األحوال من حال

 وتنمو ستنشأ فكیف مطلقة فوضى في یتم إنشاءها فإن ثم ومن شطتهاوأن عملها ومجاالت والمتوسطة

. وتنمیتها دعمها عن المسؤولة الجهات من الكثیر بین علیه مختلف وحجمها مفهومها زال ال مؤسسة

  .2االستثمار فرص على سلبا ینعكس األحیان من الكثیر في وانعدامها المعلومات على الحصول وصعوبة

 الصناعي بالعقار قةالمتعل الصعوبات .4

 تعتبر حیث العقار مسألة نجد الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تواجه التي المشكالت بین ومن

 :3بسبب االستثماریة المشاریع تعطل التي المعوقات أكبر من الصناعي العقار وخاصة العقار مسألة

  العقار؛ إلنشاء المصاحبة اإلجراءات ثقل -

 الرفض؛ سبب تبریر دون للمستثمرین الصناعیة العقارات نحم عن االمتناع -

 م؛تهونشاطا أعمالهم توسیع الحقیقیین المستثمرین على یصعب مما للعقارات المدروس غیر التوزیع -

 المالیة؛ الموارد في النقص بسبب األصلیین المالكین تعویض عن المحلیة الجماعات عجز -

 الوطن؛ جهات من كثیر في قائمة تزال ال التي ازلالتن وأسعار الملكیة عقود مشكلة -

 وغیرها؛ التأسیس ومصاریف واالهتالك بالمیزانیة تتعلق التي المحاسبیة اإلشكاالت -

 وزارة؛ من ألكثر تخضع أحیانا األرض مسألة فإن ثم ومن واحدة، إداریة جهة تتبع ال عموما األراضي -

                                                           
  .774 ص، سبق ذكره المصدر، بوزیان عثمان. 1
  .16، ص المصدر سبق ذكرهعلي محمد قابوسة، . 2
مجلة جامعة دمشق التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة، ): 2009(غیاط شریف، بوقموم محمد، . 3

  .138ص سوریا، ، )العدد األول ( 24، المجلد یةللعلوم االقتصادیة والقانون
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 األراضي؛ عن التنازل وشروط وآجال وكیفیات طرق حددت يالت والتنظیمیة القانونیة األطر غیاب -

 عمرانیة؛ تجمعات إلى المناطق بعض تحولت -

 القاعدیة؛ والمنشات التحتیة ىالبن غیاب -

 .الصناعیة المناطق معظم تعیشها التي السیئة الحالة -

 المالیة المعوقات .5

 الدول في الشائعة التمویلیة المشاكل فسن من یعاني الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات قطاع إن

 في المساهمة في الخاص للقطاع التابعة الصغیرة والمتوسطة المؤسسات حققته مما الرغم فعلى النامیة،

 صعبة بالبنوك وعالقتها الكافیة بالعنایة تحظى ال تزال ال انهفإ والبیئیة، واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة

 من الرغم وعلى والبیروقراطیة، اإلداریة الصعوبات من العدید ىإل باإلضافة الثقة عدم حاالت ابهتشو 

 سنة والقرض النقد قانون صدور منذ خاصة الجزائري والبنكي المالي القطاع عرفها التي اإلصالحات

 النظام فعالیة وترقیة المالیة، المؤسسات في القروض منح عملیات لتنشیطى یسع كان الذي 1990

 یتطلب السوق اقتصاد إلى االنتقال وأن خاصة الوطني االقتصاد یواجهه الذي التفتح ظل في المصرفي

 إال ،1األخرى االقتصادیة القطاعات في الحاصلة والتطورات یتماشى متطور ومالي مصرفي نظام وضع

 فاءةالك وعدم التسییر، في عجزها من ب یتسم التي للخصائص نظرا ضعیفا ىیبق الوطني المالي النظام أن

 عمل تعیق التي المعوقات أهم ومن االئتمانیة، اتهوقدرا الوطنیة البنوك أهلیة لعدم األخطار تقدیر في

 :2نجد المالي الجانب من الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات

 الجدید؛ االقتصادي المحیط متطلبات مع المحلي المالي النظام تكیف ضعف -

 الجدارة من یقلل مما والتشغیلیة المالیة المعلومات توفیر على یةالجزائر  المؤسسات قدرة ضعف -

 البنوك؛ مستوى على المؤسسات لهذه االئتمانیة

                                                           
 تأھیل المؤسسة حول األول ىالملتق ضمن مداخلة الخارجیة، المنافسة وإستراتیجیة االقتصادیة اإلصالحات): 2001( عیاري، أمال نصیب، رجم. 1

  .10 ص ،الجزائر سطیف، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ،االقتصادیة
 الدولي حول ىالملتق ضمن مداخلة الجزائر، حالة دراسة: والمتوسطة الصغیرة المؤسسات محیط ترقیة): 2006( سمیحة، بلغنو معنیة، سموسو .2

   .02 ص ،2006 أفریل 17/18 الجزائر، الشلف، جامعة االقتصادیة، العلوم كلیة ،العربیة الدول في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تأھیل متطلبات
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 دون رسميال غیر االقتصاد نطاق ضمن تعمل الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات معظم إن -

 معها؛ التعامل في المخاطرة معدالت من یرفع مما التجاریة السجالت

 ال كي خاصة معاملة ىإل المؤسسات هذه تحتاج إذ المؤسسات من النوع لهذا الفائدة أسعار مالئمة دمع -

 التسدید؛ على اتهقدر  تعیق مالیة صعوبات تواجه

 تسمح ال البنوك أسالیب أن حیث الصغیرة، المشروعات مع بالتعامل للبنوك یسمح الذي النمط غیاب -

 بالمشروعات المتعلقة القروض طلبات إهمال ىإل یؤدي ما وهذا لكبیرةا المشروعات مع بالتعامل إال لها

 ؛الصغیرة والمتوسطة

 كاإلعفاءات؛ المؤسسة منها تستفید التي بالجوانب یتعلق ما في خاصة المالیة المعلومات في نقص -

 النسبیة؛ االستقاللیة عدم بسبب القروض منح عملیة في البنكیة الوكاالت صالحیات محدودیة -

 على األحوال من حال بأي یساعد ال المؤسسات من النوع هذا تحملهای التي الضرائبیة األعباء أن -

 الضریبي؛ التهرب خانة في تصب التي الموازیة األنشطة وتنامي تعدد إلى تؤدي بل اإلنتاجي العمل

 من النوع ذابه المتعلقة والضرائب الرسوم نسب ارتفاع بسبب الجبائي الضغط معدالت ارتفاع -

 المؤسسات؛

  .المستثمر نشاط على یؤثر الذي للعمال االجتماعیة التأمینات أعباء ارتفاع -

  البشریة الموارد مشكلة .6

 :نجد البشریة الموارد مجال في الجزائریة الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تواجه التي المشاكل بین من

 المؤسسات هذه من العاملة الید تسرب مشكلة من الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تعاني -

 المؤسساتیة المنظومة هذه تعجز وامتیازات أكثر وعوائد أكبر بفرص تتمیز التي الكبیرة المؤسسات ىإل

 لعمالها؛ تحقیقها عن الصغیرة

 من النوع هذا وٕادارة لتسییر المؤهلة البشریة الموارد إلعداد والمناسب الجید التدریب فرص توافر عدم -

 الكبیرة؛ المؤسسات عكس على االختصاصات بتعدد المؤسسات هذه في العامل یتمیز إذ المؤسسات
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 المؤسسات؛ هذه داخل المهارات وتحدیث تنمیة نحو التوجه ضعف -

  .ةمؤهلال غیر العمالة توظیف -

  سطة الجزائریةاإلستراتیجیة الوطنیة لترقیة وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتو . 2.4.3

لم یكن ولید الصدفة وٕانما جاء من خالل تبني  الصغیرة والمتوسطةإن اهتمام الجزائر بموضوع المؤسسات 

على جمیع األصعدة المحلیة والدولیة بغیة ترقیة ودعم ) الخ...قانونیة وتشریعیة ومالیة(منظومة متكاملة 

هیكلها االقتصادي وخاصة بعد األهمیة  هذا النوع من المؤسسات الذي بات یحتل مكانة كبیرة ضمن

إبان التحول الذي عرفه االقتصاد الوطني من نظام  الصغیرة والمتوسطةالكبیرة التي اكتسبتها المؤسسات 

في  الصغیرة والمتوسطةنظام االقتصاد الحر أین تأكد الدور الذي تلعبه المؤسسات  ىاالقتصاد المخطط إل

وضع  ىالذي دفع بالجزائر إل يءلتنمیة المحلیة خاصة، وهذا الشتحقیق متطلبات التنمیة عامة، وا

هذه المؤسسات ومحاربة المشاكل والمعوقات التي تعتبر القدرة التنافسیة ل تعزیزإستراتیجیة متكاملة هدفها 

  .العائق الذي یعطل استجابة هذه المؤسسات للتطورات والتحدیات التي یواجهه االقتصاد الوطني

  القانوني والتشریعي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اإلطار . أوال

تتكفل بكل ما یخص قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسعت إلى تثبیت  لقد حاولت الحكومة أن

أقدام هذا القطاع ضمن الخارطة االقتصادیة، وتمكینه من االرتقاء إلى المكانة التي تلیق به، لهذا فقد 

ا من معالجة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والبحث عن تمكنه إستراتیجیةوضعت 

طرق دعم هذا القطاع وترقیته، ولعل ما حققته على الصعید القانوني یعد أكبر دلیل على ذلك، حیث أن 

النص التشریعي یمثل مشروعا حضاریا واعیا وواعدا، ومؤشرا قویا على النوعیة في مسار التحوالت 

   . التي تشهدها البالد العمیقة

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالوصیة بقطاع  الوزارة .1

صفر  9المؤرخ في  211/94أنشأت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

م ، والتي حددت أهدافها بدایة بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ث1994یولیو  18الموافق لـ  1415
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، 2000یولیو  11الموافق لـ  1421ربیع الثاني  9المؤرخ في  190/2000ت صالحیاتها طبقا للمرسوم عوس

  : 1وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما یلي والذي یحدد صالحیات

یتولى وزیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة، في إطار سیاسة الحكومة وبرنامج  - 

عداد عناصر السیاسة الوطنیة في میدان المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة واقتراحها عملها إ

  :، وتتمحور مهامها فیما یلي2وتنفیذها

 .حمایة طاقات المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة الموجودة وتطویرها 

 .ة والمتوسطةترقیة االستثمارات المنشأة والموسعة والمطورة للمؤسسات والصناعات الصغیر  

 .ترقیة استثمارات الشراكة ضمن قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة 

 .ترقیة وسائل تمویل المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة 

 .ترقیة المناولة 

 .التعاون الدولي واإلقلیمي والجهوي في هذا المجال 

 .والخدمات تحسین فرص االستفادة من العقار الموجه لنشاطات اإلنتاج 

 .إعداد الدراسات القانونیة لتنظیم القطاع 

 .إعداد الدراسات االقتصادیة المتعلقة بترقیة هذا القطاع 

 .تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة 

 .تجهیز المنظومة اإلعالمیة لمتابعة نشاطات هذا القطاع ونشر المعلومات االقتصادیة 

 .ات مع الوالیات والفضاءات الوسیطیةتنسیق النشاط 

 .ترقیة التشاور مع الحركة الجمعویة للمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة 

 

                                                           
  .الجزائر ،) 47العدد ( المتعلق بتطویر االستثمار 01/03األمر رقم  ):2001( یدة الرسمیة،الجر . 1
العدد (رقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضمن القانون التوجیهي لت 12/12/2001الصادر في  01/18القانون رقم ): 2001(الجریدة الرسمیة، . 2

  .الجزائر، )77



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

359 
 

  قانون تطویر االستثمار. 2

، والذي جاء كمراجعة عمیقة لقانون االستثمار الصادر عام 2001صدر هذا القانون في شهر أوت 

  .ریه، ولیكمل بذلك النقائص التي كانت تعت1993

  .والهدف من هذا القانون هو إعادة تشكیل شبكة االستثمار وتحسین المحیط اإلداري والقانوني

  القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 3

 1422رمضان  27المؤرخ في  18/01یعتبر القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 

، منعرجا حاسما في تاریخ هذا القطاع، 77، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 2001دیسمبر  12الموافق لـ 

حیث تحدد من خالله اإلطار القانوني والتنظیمي الذي تنشط فیه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكذا 

منها آلیات وأدوات ترقیتها ودعمها، حیث جاء هذا القانون لیعطي حلوال للعدید من االشكالیات التي یعاني 

قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك بوضعه لمجموعة من اآللیات التنظیمیة التي من شأنها دعم 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیتها، إذ أن الهدف من القانون هو تحسین محیط االستثمار الداخلي 

  .واألجنبي المباشر والمساهمة في تحریر المبادرات الخاصة

، على المدى المتوسط إنشاء حوالي 11لهدف من وضع هذا القانون في مادته رقم وقد تم تحدید ا

 6مؤسسة صغیرة ومتوسطة تتوزع على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي، مما یسمح بخلق  600.000

غیر أن الهدف الطموح یبقى مرهونا بتوفیر المناخ واإلرادة . سنوات 10مالیین منصب شغل على مدى 

نشاء مثل هذه المؤسسات، وذلك من خالل توفیر مختلف العوامل المساعدة لهذا القطاع ولعل المناسبین إل

من بین هذه العوامل اهتمام السلطات العمومیة بهذا القطاع والعمل على تنمیته، وهو ما سوف نتطرق 

  .إلیه الحقا

  المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 4

والتشاور بین كل من  ا المجلس في كونه عبارة عن جهاز استشاري یهدف لترقیة الحوارویتمثل هذ

منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة والجمعیات المهنیة من جهة والهیئات والسلطات 
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 العمومیة من جهة أخرى، وهو یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، ومن أبرز مهام هذا الجهاز

  :1نجد

ضمان الحوار الدائم والتشاور بشكل دائم ومنظم بین السلطات العمومیة والشركاء االجتماعیین  -

  .واالقتصادیین بما یسمح بإعداد سیاسات واستراتیجیات لتطویر القطاع

  .وترقیة إنشاء جمعیات مهنیة جدیدة تشجیع -

العمل وبصفة عامة من الفضاءات جمع المعلومات من مختلف الجمعیات المهنیة ومنظمات أرباب  -

     .الوسیطیة التي تسمح بإعداد سیاسات واستراتیجیات لتطویر القطاع

  وهیاكل دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةهیئات . ثانیا

جهود مجموعة من  إن إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتزاید االهتمام بها فرض حتمیة تعاضد

التي تسعى إلى إصالح االختالالت والمشاكل التي تقلل من كفاءة وفعالیة هذه الهیاكل والهیئات 

المؤسسات في االقتصاد الوطني وتمكنها من بلوغ األهداف المنوطة بها، وتوفیر التمویل الالزم لها، ومن 

  :أهم هذه الهیئات والهیاكل نجد

  " ANSEJ"الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب . 1

وهي تسعى لتشجیع  ة، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل الماليوهي هیئة وطنی

كل الصیغ المؤدیة إلنعاش قطاع التشغیل الشبابي، من خالل إنشاء مؤسسات صغیرة إلنتاج السلع 

ولها فروع جهویة، وهي تحت سلطة رئیس الحكومة، ویتابع وزیر  1996والخدمات، وقد أنشأت سنة 

   :2نشطة العملیة للوكالة، وتتولى الوكالة القیام بالمهام التالیةالتشغیل األ

                                                           
العدد ( المتضمن انشاء المجلس الوطني االستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 03/80المرسوم التنفیذي رقم ): 2003(الجریدة الرسمیة، . 1

  .22، ص الجزائر، )13
  .1996 سبتمبر 8 في المؤرخ 96-296 رقم التنفیذي المرسوم. 2
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  تقدیم الدعم واالستشارة لمستحدثي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتابعة مسار التركیب المالي

وتعبئة القروض لمشاریعهم طیلة تنفیذ المشروع، وذلك من خالل إقامة عالقات مالیة مع البنوك 

 .والمؤسسات المالیة

  توفیر كافة المعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشریعي والتنظیمي المتعلق بممارسة

 .نشاطاتهم

  تشجیع كافة األشكال والتدابیر المساعدة على ترقیة تشغیل الشباب من خالل برامج التكوین والتشغیل

 .والتوظیف األول

  الشروطمتابعة االستثمارات المنجزة ومدى مطابقتها لبنود دفتر. 

ومن هنا فالوكالة تعمل على تقدیم الدعم المعنوي والمالي والفني للمستحدثین وتسهر على كون المؤسسات 

المستحدثة تعمل في مجاالت مربحة ومستمرة لضمان الشغل وتحقیق المداخیل لمستحدثیها من جهة، 

  .وضمان استرداد الدیون المحصل علیها خالل اآلجال المحددة من جهة أخرى

وتتولى الوكالة تقدیم مساعدات هامة للمؤسسات الصغیرة، سواء في مجال التمویل، أو في میدان 

  :اإلعانات المستمرة خالل فترة إنشاء المشروع وفي مرحلة االستغالل ومنها

یستفید أصحاب المؤسسات الصغیرة من قروض بدون فوائد : اإلعانات المالیة للمؤسسات الصغیرة

وفي حالة التمویل الثالثي ) قرض الوكالة+ صاحب المشروع (حالة التمویل الثنائي  تمنحها الوكالة في

تتحمل الوكالة جزءا : تقدم قروض بدون فوائد وتساعد أصحاب المشروعات للحصول على قرض مصرفي

  .من فوائده حسب طبیعة النشاط ومكانته

سبة المساهمة حسب تغیر حجم وتتغیر ن"المساهمة المالیة لصاحب المشروع = التمویل الثالثي (

قرض مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من + قرض بدون فوائد من صندوق الوكالة " + االستثمار وموطنه

  .وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب التابع للوكالة) فوائده
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بالدرجة األولى إذ تتراوح نسبة  وعادة ما یقع العبء األكبر في التمویل على عاتق البنوك التجاریة

من القیمة االجمالیة لالستثمار تلیها بعد ذلك القروض بدون  %72إلى  %70 المساهمة البنكیة ما بین

فائدة، واألموال الخاصة مما یؤكد سهولة تأسیس هذا النوع من المؤسسات، كما نالحظ أن نسبة القروض 

لالرتفاع، یقابله تزاید في نسبة مساهمة البنوك في التمویل  بدون فائدة تنخفض كلما اتجه مبلغ االستثمار

في حین تتجه نسبة مساهمة صاحب المشروع في االرتفاع، والهدف من ذلك كله دفع القدرات التي لم 

تسعفها اإلمكانات المالیة عن المساهمة في الحیاة االقتصادیة إلى تجسید أفكارها االستثماریة في الواقع 

  .لماليبموجب الدعم ا

 4تستفید المؤسسات الصغیرة التي یشكل الحد األقصى لالستثمار فیها : اإلعانات الجبائیة وشبه الجبائیة

ملیون دج، من تسهیالت جبائیة وشبه جبائیة هامة خالل فترة تنفیذ وانجاز المشروع، ومنها اإلعفاء من 

ق عقود التسجیل، ومن الرسم العقاري الرسم على القیمة المضافة ورسوم نقل الملكیة، واإلعفاء من حقو 

المتعلق بالرسوم الجمركیة على التجهیزات ووسائل  %5على المباني، واالستفادة من المعدل المخفض 

  .اإلنتاج المستوردة

كما تستفید هذه المؤسسات الصغیرة خالل فترة التشغیل واإلنتاج من اإلعفاء الكلي من الضریبة على 

  .ریبة على الدخل ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهنيأرباح الشركات، ومن الض

لقد أسهمت الوكالة منذ نشأتها في تنمیة االستثمارات في المؤسسات الصغیرة، حیث تبرز األرقام أهمیة 

 2013الدور الذي قامت به، فقد بلغت تراخیص االستثمار منذ نشأتها إلى غایة السداسي األول من سنة 

  .  منصب عمل 660935ترخیصا وبذلك تكون قد وفرت ما یزید عن  270288حوالي 

  "ANGEM"الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر . 2

جانفي  22المؤرخ في  04/14الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بموجب المرسوم رقم  تم استحداث

مؤسسات المالیة والبنوك للمستثمرین، ، والتي تعتبر كآلیة جدیدة لضمان القروض التي تقدمها ال2004

وتتمیز هذه الوكالة واالستقاللیة المالیة والشخصیة المعنویة، وهي تقع تحت سلطة رئیس الحكومة، ویتولى 
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وهي  1.وزیر التشغیل اإلشراف العملي علیها، ویسیر الوكالة مجلس توجیه ولجنة مراقبة ویدیرها مدیر عام

  :   2تهتم بالمهام التالیة

 دیم القروض بدون فائدة واالستشارات واإلعالنات للمستفیدین من مساعدة الصندوق الوطني تق

 .لدعم القرض المصغر

  إدارة وتسییر القروض التي تمنح للمواطنین ذوي الدخل الضعیف ومنعدمي الدخل، والتي تكون

 .دج 4.000.000وال یزید عن  50.000في حدود 

 سة سنواتتسدد القروض الممنوحة بین سنة وخم. 

 3إقامة العالقات المالیة مع البنوك والمؤسسات المالیة من أجل توفیر التمویل المناسب للمشاریع. 

  إبرام االتفاقیات مع الهیئات والمؤسسات من أجل اإلعالم والتحسیس والنوعیة والمرافقة للمستفیدین

 .من القروض المصغرة

  .فتر الشروطتتابع األنشطة للمستفیدین في إطار التزامهم بد

  "APSI" وكالة ترقیة ودعم االستثمارات. 3

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تتدخل في مختلف مجاالت الحیاة  1993االستثمار  قانون لقد سمح

، تنشط تحت وصایة رئیس وكالة ترقیة ودعم االستثمارات االقتصادیة، وعلیه أنشأت هیئة حكومیة تدعى

بمساعدة المستثمرین في استیفاء الشكلیات الالزمة النجاز استثماراتهم، الحكومة، حیث تتولى القیام 

وتؤسس الوكالة على شكل شباك وحید، یضم اإلدارات والهیئات المعنیة باالستثمار، وبهذه الصفة تقدم 

یوما ابتداءا من تاریخ اإلیداع النظامي للتصریح وطلب  60أقصاها "الوكالة ضمن الفترة المحددة 

  .بناءا على تفویض من اإلدارة كل الوثائق المطلوبة قانونیا النجاز االستثمار" االمتیازاتة من االستفاد

                                                           
  .08، الجزائر، ص )06العدد ( 2004في جان 22المؤرخ في  04/14المرسوم التنفیذي رقم ): 2004(الجریدة الرسمیة، . 1
  .33سبق ذكره، ص  المصدرصالح صالحي، أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، . 2
مقدمة إلى التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة، ورقة ): 2006(غیاط شریف، بوقموم محمد، . 3

أفریل  17/18 الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف،الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة

  . 05، ص 2006
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  : 1وتهتم هذه الوكالة بآداء المهام التالیة

 ترقیة ومتابعة االستثمارات؛ 

 تقییم االستثمارات وتقدیم القرارات المتعلقة بمنح أو رفض االمتیازات؛ 

 تثمارات سواء كانت بصفة كلیة أو بصفة جزئیة؛التكفل بالنفقات المتعلقة باالس 

 تقدیم التسهیالت الجمركیة الخاصة بوسائل اإلنتاج والمواد األولیة؛ 

 إعداد اإلحصائیات حول االستثمارات؛ 

 منح االمتیازات المتعلقة بترقیة االستثمارات؛ 

 مراقبة سیر عمل االستثمارات، حتى تتم في إطار الشروط والمواصفات المحددة. 

لقد ساهمت الوكالة منذ نشأتها في تنمیة االستثمارات على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ورغم 

الحوصلة النهائیة المتعلقة بانجاز المشاریع المصرح بها مازالت غیر دقیقة، فإن األرقام تبرز أهمیة الدور 

لیار دج بعدد مشاریع یفوق م 3344الذي قامت به، فقد بلغت تعهدات االستثمار لدى الوكالة حوالي 

ملیون منصب عمل، وأغلبیة المشاریع الجدیدة تمثل  1,6مشروع یتوقع أن تساهم في استحداث  43200

من اإلجمالي، وتحتل المشاریع  %18من نوایا االستثمار وتلك المتعلقة بالتجدید والتوسیع تقدر بـ  81%

 %40من التكلفة االستثماریة الكلیة و  %45ریع و من مجموع المشا %37الصناعیة المرتبة األولى بنسبة 

بینما  %22من حجم العمالة المتوقعة، یلیها قطاع النقل في المرتبة الثانیة من حیث عدد المشاریع بنسبة 

  .من حیث تكالیف االستثمار وحجم التشغیل فإن قطاع األشغال العمومیة والبناء یأتي في المرتبة الثانیة

مشروع خالل الفترة المذكورة بقیمة  397شاریع الشراكة المصرح بها حیث قدرت بـ ولقد تطورت كذلك م

    2.منصب شغل بعد انجازها 47000ملیار دج، ویتوقع إنشاء  164تصل إلى  إجمالیة

     

                                                           
  .9 ،8، المادة 1993أكتوبر  5المتعلق بترقیة االستثمارات، المؤرخ في  12-93المرسوم رقم . 1
  .)24، 23(ص ص  ):2002جوان ( طویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةن أجل سیاسة لتتقریر م. 2
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  "ANDI"الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار . 4

ماریة ومن أجل تجاوزها ومحاولة نظرا لبعض الصعوبات والعراقیل التي تعترض أصحاب المشاریع االستث

 03-01، فقد نشأت الدولة بمقتضى األمر الرئاسي رقم استقطاب وتوطین االستثمارات الوطنیة واألجنبیة

والمتعلق بتطویر االستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، لتحل محل الوكالة الوطنیة لدعم ومتابعة 

هي عبارة عن مؤسسة عامة ذات طابع إداري تعتني بخدمة ، و 2002أوت  20االستثمارات سابقا في 

المستثمرین الوطنیین واألجانب، وتعد هذه الوكالة خصوصا في الجزائر التي تشهد تحوال اقتصادیا عمیقا 

باتجاه اقتصاد السوق واالنفتاح على الرأس المال الخاص ضمن إطار إعادة الهیكلة األداة األساسیة 

ار القائمة والترویج لها، واستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبیة المباشرة، للتعریف بفرص االستثم

وترتبط إداریا بصفة مباشرة برئاسة الحكومة ومهمتها تسهیل االستثمار وتبسیط اإلجراءات إلى أقصى 

الستثمارات الحدود الممكنة أمام المستثمرین، كما أنها تجسد تنفیذ برنامج اإلصالح االقتصادي، وتحریر ا

الخاصة الوطنیة واألجنبیة من خالل مساعدة المستثمرین على انجاز مشاریعهم وتوفیر كل المعطیات 

لهم، خاصة ما یتعلق بالمحیط االقتصادي ومناخ االستثمار والعمل على تطویر وترقیة مجاالت وأنماط 

  .أخرى جدیدة ینطوي علیها االستثمار

رئیس  ینشأ لدى: " من قانون االستثمار حیث تنص على ما یلي 07وقد وردت هذه الوكالة في المادة 

، وتضم هذه الوكالة ممثلین عن الهیئات والمؤسسات "الحكومة وكالة لترقیة االستثمارات ومتابعتها

الوزارات، البنك المركزي، مدیریة الجمارك، إدارة الضرائب، األمالك : المعنیة مباشرة باالستثمار منها

  1.بلدیة، المركز الوطني للسجل التجاريالعمومیة، ال

  :2وقد أوكلت إلى الوكالة المهام التالیة

 استقبال المستثمرین سواء كانوا مقیمین أو غیر مقیمین والعمل على مساعدتهم؛ 

                                                           
 ،)47العدد ( 2001دیسمبر  23، المتعلق بتطویر االستثمار الصادر في 2001أوت  20، المؤرخ في 01/03األمر رقم ): 2001(الجریدة الرسمیة، . 1

  . 07ص  الجزائر،
  .الجزائر): 2001أوت (ستثمارات، منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر اال. 2
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 تسییر المزایا المرتبطة باالستثمارات؛ 

 تسییر صندوق دعم االستثمار لتطویره والنهوض به؛ 

  مجاالت وأشكال جدیدة لالستثمار؛المشاركة في تطویر وترقیة 

 تزوید المستثمر بكل الوثائق اإلداریة الضروریة النجاز االستثمار؛ 

 تبلیغ المستثمر بقرار منحه المزایا المطلوبة، أو رفض منحه إیاها؛ 

 ترقیة االستثمارات وتطویرها ومتابعتها؛ 

  اسطة خدمات الشبابیك الوحیدة تسهیل القیام باإلجراءات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بو

 كهیاكل إداریة المركزیة؛

 التأكد من احترام االلتزامات التي یعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاء. 

وفي مجال ترقیة االستثمار، فإن الوكالة تقوم بتنظیم مؤتمرات وملتقیات مهنیة وأیام دراسیة وٕاعالمیة، كما 

بعملیات التوثیق وقاعدة بیانات معلوماتیة، إلى جانب ذلك فهي أنها تسند إلى مصالح مركزیة مختصة 

تقوم بنشر دالئل ومنشورات وكتیبات متعلقة بفرص االستثمار، حسب المناطق وحسب التخصصات في 

حث والتطویر الخاص بالمشاریع االستثماریة، فهي تشارك في تحدید المناطق التي بمجال الدراسات، وال

خاصة من الدولة، كما تسهم في ترقیة المناطق وٕانشاء أرضیة للمشاریع والمراقبة تتطلب تنمیتها مساهمة 

  .التكنولوجیة واالقتصادیة والقانونیة، وكذلك البحث واستغالل فرص للتعاون في المجاالت التقنیة والمالیة

حول ثالث وانطالقا مما سبق، نستطیع أن نستخلص أن مهام الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار تتمحور 

  : نقاط أساسیة

الفرص عبر مختلف وسائل  هتعریف المستثمر العربي واألجنبي بفرص االستثمار المتاحة، والترویج لهذ *

  الدعایة والنشر، وٕابراز الضمانات والتسهیالت التي تمنح بهدف تشجیع االستثمار؛

عربیة واألجنبیة في مختلف جمع وتنسیق ونشر الدراسات الالزمة لتشجیع استثمار رؤوس األموال ال *

  المشاریع االقتصادیة وٕاجراء االتصاالت مع من یرغب في االستثمار بالجزائر؛
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اإلجابة عن االستفسارات الواردة بشأن المعلومات اإلحصائیة واالقتصادیة والمالیة والقانونیة من  *

ات ذات العالقة باالستثمار الجهات التي تعنى باالستثمار، وتعرف تلك الجهات بجمیع النواحي والمؤسس

   .في الجزائر

    "FGAR"صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 5

، برأس مال قدره ملیار دج، ویعتبر انجازا حقیقیا لترقیة المؤسسات الصغیرة 2002سنة  أنشأ هذا الصندوق

مثلة في الضمانات الضروریة والمتوسطة كونه یعالج أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والمت

كما أنه یندرج ضمن الفعالیة االقتصادیة واالستخدام األمثل للموارد . للحصول على القروض البنكیة

العمومیة، وذلك بتحول دور الدولة من مانحة لألموال إلى ضامنة للقروض المقدمة للمؤسسات الصغیرة 

لضمانات تقدم للنشاطات االستثماریة التي تم والمتوسطة، وفیما یتعلق بخصائص نظام القروض، فإن ا

  :1والمتمثلة في العملیات التالیة 02/373 حصرها في المرسوم رقم

 إنشاء المؤسسات؛ -

 عملیات التوسع؛ -

 .تجدید التجهیزات أو أخذ مساهمات -

ویمكن للصندوق أن یضمن حاجیات رأس المال العامل المترتبة عن االستثمار الممول، بحیث ینبغي أن 

كون المؤسسات المستفیدة من ضمان الصندوق قد استوفت معاییر األهلیة للقروض البنكیة وال تملك ت

 %70ضمانات عینیة، أو ضمانات غیر كافیة لتغطیة مبلغ القرض المطلوب وتصل نسبة الضمان إلى 

ي تقدم وتحدد من طرف مجلس اإلدارة، مع العلم أن القاعدة المتبعة هي منح ضمان أعلى للمؤسسة الت

سنوات، وحدد المبلغ األدنى  7ضمانات بالمقارنة مع المؤسسة التي ال تقدم ضمانات لمدة ال تتجاوز 

 . ملیون دج 25ملیون دج، في حین المبلغ األقصى للضمان هو  4للضمان لكل مؤسسة بـ 

                                                           
المتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة  11/11/2002المؤرخ في  02/373المرسوم التنفیذي رقم ): 2004(الجریدة الرسمیة، . 1

  . 13ص  الجزائر، ،)74العدد ( والمتوسطة
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ؤسسات أما بالنسبة لنوع القروض، فیمكن أن یضمن الصندوق قروض االستثمار وقروض االستغالل للم

من مبلغ القرض خالل مدة القرض،  %2المنخرطة في الصندوق فقط، والتي تدفع عالوة سنویة أقصاها 

أما فیما یخص تكالیف تسییر الصندوق فهي منخفضة نظرا للعدد المحدود من المستخدمین وهیكله 

ق إلى غایة التنظیمي المبسط، وأن العبء األكبر یقع على عاتق البنوك المقرضة، وقد قدم الصندو 

     1.منصب عمل 40265مشروع مما وفر حوالي  930 ضمانات إلى حوالي 2013السداسي األول من سنة 

  )CALPI(لجنة المساعدة من أجل تجدید وترقیة االستثمار . 6

وهي لجان مكلفة بتوفیر اإلعالم الكافي  1994ماي  15المؤرخة في  28أنشأت بمقتضى التعلیمة الوزاریة 

ن حول األراضي والمواقع المخصصة إلقامة المشروعات وتقدم القرارات المتعلقة بتخصیص لمستثمریل

األراضي ألصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وحسب معطیات وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة فقد 

 1999إلى غایة سبتمبر  1994بلغت المشاریع التي صادقت علیها وخصص لها قطع أراضي منذ سنة 

ألف عامل بعد انجازها موزعة على معظم الفروع  311مشروع یتوقع أن تستقطب حوالي  13000والي ح

     2.مشروع 500حوالي  1999فعال في نهایة  أنجزتبالقطاعات االقتصادیة، وقد كان توزیع تلك التي 

  )ANDPME(الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 7

ت والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وفي إطار القانون بهدف تجاوز العقبا

التوجیهي لترقیتها، فقد تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم 

  : 3، وقد تولت هذه الوكالة مجموعة من المهام كالتالي2005ماي  03المؤرخ في  05/165التنفیذي رقم 

  الصغیرة والمتوسطة؛ اتقطاعیة لتطویر وتنمیة المؤسس إستراتیجیةوضع 

 ترقیة الخبرة والمشاورة والنصح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

                                                           
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار، المدیریة  ،20نشریة المعلومات اإلحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم . 1

  .   37، ص 2012والدراسات االقتصادیة واإلحصائیات، مارس  جیةاإلستراتیالعامة للیقظة 
  .21سبق ذكره، ص  المصدرصالح صالحي، أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، . 2
  .06سبق ذكره، ص  المصدروریش نصیرة، ق. 3
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 تجسید ومتابعة البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

 غیرة والمتوسطة؛تقییم فعالیة تطبیق البرامج القطاعیة ومتابعة دیمغرافیة المؤسسات الص 

 جمع واستغالل ونشر المعلومة الخاصة بمجاالت نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

 التنسیق بین الهیئات المعنیة بین مختلف برامج التأهیل لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

 یرة إنجاز دراسات حول الفروع وتوفیر معلومات دوریة حول االتجاهات العامة للمؤسسات الصغ

 والمتوسطة؛

 مرافقة المؤسسات في مسار تنافسیتها وتحدیثها لطرق اإلنتاج؛ 

  منح خدمات تقنیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعد إدماجها في دینامیكیة العصرنة لتحسین

 التنافسیة، وذلك عبر التأثیر اإلیجابي الفعال على الجانب التنظیمي وكذا التقني والتكنولوجي؛

  ت والصعوبات التي تواجه القطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسیق مع بحث المشكال

 الجهات المختصة؛

  توفیر قاعدة من البیانات واإلحصاءات المتنوعة التي یمكن أن یستفاد منها في تطویر مجاالت

الخبراء التسویق والقوى العاملة واإلنتاج واإلدارة وغیرها إلى جانب االستعانة بمجموعة من 

 .  المتخصصین لتقدیم النصح والمساعدة

  )CNAC(الصندوق الوطني للتأمین على البطالة . 8

المتمم للمرسوم التنفیذي  2001جانفي  3المؤرخ في  04-01رقم  أنشأ هذا الصندوق وفق المرسوم التنفیذي

ت المحدثة للثروات ویساهم هذا الصندوق في خلق وترقیة النشاطا. 1994جویلیة  6الصادر في  94-188

سنة والراغبین في خلق مشاریع  50-35التي یراد تشییدها من قبل البطالین الذین تمتد أعمارهم بین 

 1.متوسطة وصغیرة ومصغرة

  

                                                           
  .4سیق ذكره، ص  المصدرالسعید بریبش، بلغرسة عبد اللطیف، . 1
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  "CGCI-PME"صندوق ضمان القروض االستثماریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 9

من طرف الخزینة العمومیة،  %60بنسبة وقد مول ملیار دج،  30أنشأ هذا الصندوق برأس مال قدره 

 %60بالنسبة لالستثمارات في مرحلة اإلنشاء و %80وتصل نسبة التغطیة لضمان القروض إلى حدود 

  :1بالنسبة الستثمارات التوسع والتطویر، ویهدف هذا الصندوق إلى تحقیق ما یلي

لمتوسطة لتمویل االستثمارات ضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید منها المؤسسات الصغیرة وا 

المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهیزات المؤسسة وتوسیعها وتجدیدها، حیث یكون المستوى 

 ملیون دج؛ 50األقصى للقروض القابلة للضمان 

یستثنى من االستفادة من ضمان القروض المنجزة في قطاع الفالحة والقروض الخاصة بالنشاطات  

 ا القروض الموجهة لالستهالك؛التجاریة وكذ

تستفید من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل البنوك  

 .والمؤسسات المالیة المساهمة حسب الشروط المحددة من طرف مجلس اإلدارة

  :والجدیر بالذكر أن المخاطر المغطاة من طرف الصندوق تشمل ما یلي

 ممنوحة؛عدم تسدید القروض ال 

 التصفیة القضائیة للمقترض. 

عندما یتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغیرة  %80ویحدد مستوى التغطیة بنسبة 

في الحاالت األخرى المنصوص علیها في المادة الرابعة من المرسوم رقم  %60ومتوسطة، ونسبة 

ض المضمون المتبقي، یسددها المستثمر من القر  %0,5وتحدد العالوة المستحقة بنسبة أقصاها  04/134

 .سنویا حیث یتم تحصیل هذه العالوة من طرف البنك لفائدة الصندوق

  

                                                           
، المتضمن القانون األساسي بصندوق ضمان قروض المؤسسات 19/04/2004المؤرخ في  04/134المرسوم الرئاسي رقم ): 2004(الجریدة الرسمیة، . 1

  .30، ص رالجزائ، )27العدد ( الصغیرة والمتوسطة
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  )المشاتل(حاضنات األعمال . 10

في  BATAVIA  یرجع تاریخ الحاضنات إلى أول مشروع تمت إقامته في مركز التصنیع المعروف باسم

، عندما قامت عائلة بتمویل مقر شركتها التي 1959لك سنة وذوالیة نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة 

توقفت عن العمل إلى مركز لألعمال یتم تأجیر وحداته لألفراد الراغبین في إقامة مشروع مع توفیر 

والقت هذه الفكرة نجاح كبیر خاصة وأن هذا المبنى كان یقع في منطقة . النصائح واالستثمارات لهم

ك ومناطق تسوق ومطاعم وتحولت فیما بعد هذه الفكرة إلى ما یعرف بالحاضنة أعمال وقریبا من عدة بنو 

حزمة متكاملة من الخدمات والتسهیالت وآلیات المساندة واالستشارة التي توفرها " التي تعرف بأنها 

ولمرحلة محددة من الزمن مؤسسة قائمة لها خبراتها وعالقتها للریادیین الذین یرغبون البدء في إقامة 

ؤسسة صغیرة بهدف تخفیف مرحلة االنطالق ویشترط على المؤسسة المحتضنة ترك الحاضنة عند م

انتهاء الفترة الزمنیة المحددة إلفساح المجال أمام ریادیین جدد ومؤسسات أخرى مازالت في مرحلتها 

  .  األولى

 12وسطة في مادته رقم أما بالنسبة للجزائر فقد نص القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمت

على إنشاء مشاتل تهدف إلى ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودعم قدرتها التنافسیة، بوصفها 

مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، حیث تعتبر 

اجات المؤسسات حدیثة النشأة أو في الحاضنة هیئة استقبال مؤقتة تقترح مساعدات وخدمات تالئم احتی

  :طور اإلنجاز، وهناك ثالثة أصناف من المشاتل

  مشتلة مخصصة للمؤسسات الخدمیة؛ -

  مشتلة مخصصة للمؤسسات اإلنتاجیة؛ -

  .مشتلة لألقطاب التكنولوجیة التي تأوي البحث على مستوى الجامعات -

  :وتهدف حاضنات األعمال إلى تحقیق ما یلي

 المؤسسات المبتكرة؛تشجیع بروز  -
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 تطویر أشكال التعاون مع المحیط المؤسساتي؛ -

 المشاركة في الحركیة االقتصادیة في مكان تواجدها؛ -

 تقدیم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدیدة؛ -

 ضمان دیمومة المؤسسات المرافقة؛ -

 تشجیع المؤسسات على التنظیم األفضل؛ -

 .التطور االقتصادي التحول في المدى المتوسط إلى عامل استراتیجي في -

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المحاضن أوكلت لها مهمة استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات حدیثة النشأة 

لمدة معینة، وتسییر وٕایجار المحالت، وتقدیم الخدمات المتعلقة بالتوطین اإلداري والتجاري والمالي، 

ییر خالل مرحلة تكوین المشروع وتتكون المشتلة والمساعدة على التدریب المتعلق بمبادئ وتقنیات التس

  .من مجلس إدارة ومدیر ولجنة اعتماد المشاریع

ولمعرفة مدى نجاعة حاضنات األعمال والمشاتل في الجزائر في احتضان المشاریع ومرافقتها، فإنه یتم 

  :التطرق إلى إحصائیات مشاتل المؤسسات كما هو موضح في الجدول اآلتي

  عدد المشاریع المحتضنة على مستوى مشاتل المؤسسات: 12.3 الجدول رقم

مشاتل 

  المؤسسات

عدد المؤسسات   عدد المشاریع المحتضنة

  المنشأة

عدد مناصب الشغل 

  2013السداسي األول   2012السداسي األول   المستحدثة

  28  9  9  8  عنابة

  32  15  15  8  وهران

  11  12  12  4  غردایة

  237  10  10  7  برج بوعریریج

  308  46  46  27  المجموع

  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

  .29 ص ، 2013 نوفمرب ، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار،23املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  نشرية -           
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  الجزائریة مؤسسات الصغیرة والمتوسطةالقدرة التنافسیة لل تدعیمبرامج . 3.4.3

مما ال شك فیه أن أي إستراتیجیة لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال یمكن أن تتم 

بمعزل عن مجال ترقیة الشراكة والتعاون الدولي، لما لها من آثار وانعكاسات على المؤسسات الصغیرة 

توسط، لذلك قامت السلطات الجزائریة بوضع مجموعة من البرامج وٕابرام والمتوسطة في المدیین البعید والم

هذه المؤسسات، بهدف تحسین محیط ل القدرة التنافسیةالعدید من االتفاقیات الدولیة التي من شأنها دعم 

  :االستثمار الداخلي واألجنبي نذكر منها

  الجزائرفي  البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. أوال

  مفهوم تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

التي تم الشروع فیها بدایة من سنة  یعود أصل استخدام مصطلح التأهیل إلى التجربة البرتغالیة

، وذلك في إطار اإلجراءات الرامیة لدمج البرتغال في االتحاد األوروبي، حیث هدف هذا البرنامج 1958

ي تدعم قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فضال عن تعزیز أسس إلى تسریع تطویر المرافق الت

التأهیل المهني، باإلضافة إلى توجیه التمویل نحو االستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحسین 

ولقد استقطبت هذه التجربة بعد نجاحها اهتمام الدول النامیة التي . إنتاجیة وجودة هذا النوع من المؤسسات

  . إلى تطویر وتأهیل قطاعها الصناعي لیصبح قادرا على المنافسة العالمیة في ظل اقتصاد السوقتسعى 

لقد اختلف االقتصادیون في صیاغة تعریف شامل لعملیة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،   

عادة ما وعلى الرغم من هذا االختالف إال أنها تتفق جمیعها على أن التأهیل یعني تلك العملیة التي 

  .ترتبط بتحسین تنافسیة المؤسسات االقتصادیة

عملیة مستمرة تهدف إلى تحضیر وأقلمة المؤسسات الصغیرة "ویمكن تعریف عملیة التأهیل على أنها 

والمتوسطة مع بیئتها لتلبي متطلبات التبادل الحر، مما یسهم في القضاء على المشاكل المؤسساتیة 
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البحث عن التنافسیة في مجال خفض التكالیف وتحسین الجودة، وتعزیز  والقانونیة فیها، ویدفعها إلى

 .1"امكانیاتها في مواكبة ومجاراة التطورات التكنولوجیة والسوقیة

مجموعة أو مسار من العملیات التي تقوم بها مؤسسات اقتصادیة ذات : "كما یعرف التأهیل على أنه

ت طابع تقني، تكنولوجي، تسییري، بهدف وضع طابع صناعي أو خدماتي، وتكون هذه العملیات ذا

  " المؤسسات في نفس المستوى مع مثیلتها في الدول المتقدمة أو على األقل قریبا منها

على أنه ) ONUDI(من جهة أخرى فقد اعتبر التأهیل حسب منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

یق التكنولوجیات الحدیثة، قد غیرت من محددات عولمة المنافسة وتنوع األسواق وتحدید المنتوجات وتطب

المنافسة الصناعیة على المستوى الدولي، فالمنافسة اآلن ال تقتصر فقط على مستوى تكلفة عوامل اإلنتاج 

  : 2وتوفیر المواد األولیة، بل تتعداها إلى األمور المتعلقة بـ

  . نوعیة هیكل المؤسسة -

لقدرات التنظیمیة والتقنیة للمؤسسات في االستجابة السریعة مدى ضغط المنافسة على الكفاءات وا -

  .  لحاجیات الطلب والتغیرات الحاصلة فیه

  .  فعالیة مصادر التجدید داخل المؤسسة -

أما فیما یخص الجزائر فقد حددت هي األخرى مفهوما دقیقا لعملیة التأهیل وهذا ضمن برنامج میدا 

تأهیل المؤسسات الصغیرة  " 2006 سنة )EDPME(الجزائریة  لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

والمتوسطة هو قبل كل شيء إجراء مستمر للتدریب، التفكیر، اإلعالم، التحویل بهدف الحصول على 

  3"طرق وأفكار وسلوكات جدیدة للمقاولین وطرق تسییریة دینامیكیة ومبتكرة

                                                           
1. Bougault Hervé et Filipiak Ewa, (2005): les programmes de mise à niveau des entreprises, Tunisie, Maroc, 
Sénégal, p 15. 

ل المؤسسات الملتقى الدولي حول تأهیالتصحیح الهیكلي وآثاره على المؤسسة االقتصادیة في الجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2001(كمال رزیق، . 2

  .)7،8(، ص ص 2001أكتوبر  29/30 الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،االقتصادیة
ورقة بحثیة مقدمة ضمن األیام ، "EDPMEبرنامج "تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر): 2007(یوسف قریشي، سلیمة غدیر أحمد، . 3

  .3، ص 2007أفریل  17/18 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة،حول الروح المقاوالتیة والتنمیة المستدامةالدراسیة الرابعة 
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ة في الجزائر على جملة من القوانین وقد اعتمد برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسط

  :1والتشریعات، نلخصها فیما یلي

  الخاصة  92المادة  2000المتعلق بقانون المالیة  23/12/1999الصادر بتاریخ  11-99القانون رقم

 .المسمى صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة 302بإنشاء حساب توجیه خاص رقم 

  المحدد لنماذج سیر الصندوق، ویشكل  16/07/2000خ في المؤر  192-2000المرسوم التنفیذي رقم

لجنة وطنیة للتنافسیة الصناعیة، یرأسها وزیر الصناعة، وتضم ممثلي سبعة قطاعات وزاریة وممثل 

 .الغرفة التجاریة والصناعیة الجزائریة

  الصندوق  المحدد لنماذج المتابعة وتقییم) وزارات الصناعة والمالیة( 06/08/2001المنشور الوزاري

 .المعرف للمستفیدین من مساعدة الصندوق

  المحدد لقائمة مصاریف ومداخیل ) وزارات الصناعة والمالیة( 12/12/2001المنشور الوزاري رقم

 .الصندوق

  اتفاقیة التعاقد)convention d’engagement ( وتشكل األساس القانوني للعالقة التعاقدیة بین وزارة

 .المختارة لالستفادة من مساعدة الصندوق من جهة أخرى الصناعة من جهة والمؤسسة

  أهداف تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة -

تسعى عملیة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تجسید مجموعة من األهداف، لعل أبرزها یتمثل 

إذ أن المؤسسة في ظل ) ، جزئیةكلیة، قطاعیة( في تأهیل البیئة التي تنشط فیها على مختلف المستویات

االقتصاد التنافسي یصبح هدفها اقتصادي ومالي في آن واحد، على المستوى المحلي والدولي، وبهذا 

تختلف وتتعدد األهداف والوسائل لتحقیق ذلك، فبرامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تتعلق فقط 

تشغیل، وٕانما تخص أیضا مجموعة من الهیئات المؤسساتیة بجانب اإلدارة أو تسییر الموارد واألسواق وال

                                                           
علوم مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة ال): 2006(فرحات غول، . 1

  . 377، ص عة الجزائراالقتصادیة، جام
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المتعاملة مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبعبارة أخرى فإن الهدف اإلجمالي هو البحث عن الفعالیة 

في كل المستویات، من خالل إعطاء دفع لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة متمثال في دینامیكیة 

ت السیاق الجدید لعولمة المبادالت بصفتها الطریق الوحید للبقاء والتطور، فبرامج تنافسیة مكیفة مع متطلبا

التأهیل ستمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من امتالك القدرات الالزمة لمواجهة المنافسة المترتبة عن 

  1.وضع منطقة التبادل الحر حیز التنفیذ واالنضمام المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة

  :كن حصر أهم أهداف تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة فیما یليویم

 تسعى برامج التأهیل إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة  :تحسین تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كي تستطیع الحفاظ على حصتها في السوق المحلي في مرحلة أولى، 

خارجیة في مرحلة تالیة، ویتم ذلك بإدخال مجموعة من التغیرات الهامة على والبحث عن أسواق 

أسالیب وطرق التسییر واإلنتاج بغیة االستخدام األمثل للقدرات اإلنتاجیة المتاحة، وتنمیة الكفاءات 

 . البشریة والتركیز على األنشطة التسویقیة

 األهداف العامة التي تسعى  وهو من أهم :تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى بلوغها، إذ یعد عامل التنافسیة ضروریا ألي مؤسسة للحفاظ على 

مكانتها وتطویرها خاصة في الوقت الحالي، وتتم عملیة تحسین التنافسیة من خالل اعتماد أحدث 

غیرة والمتوسطة من االستفادة المثلى الطرق في مجاالت التسییر والتنظیم التي تمكن المؤسسات الص

 .من مواردها االقتصادیة بما یخفض التكالیف ویحقق التمیز لهذه المؤسسات

 إن برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تهدف إلى االحتفاظ بالعمالة  :توفیر فرص العمل

ض البطالة والحد وكذلك العمل على تحسین مردودیتها وخلق فرص عمل جدیدة للمساهمة في تخفی

 .منها

                                                           
البرنامج السنوي التقدیري لسنة  :وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 1

  .4، ص 2008
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 حتى تستطیع المؤسسة تحقیق هذا  :الرفع من القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 : اإلجراءات اآلتیة إتباعالهدف یجب 

  .مراعاة المقاییس الدولیة، فیما یخص النوعیة -

 .دیهمالتسییر ل إمكانیاتتزوید أرباب العمل بمفهوم ثقافة المؤسسة وهذا لتدعیم  –

 حتى یتحقق ذلك یجب :توسیع مجال التسویق أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 

  .تلبیة حاجیات المستهلك الحقیقیة للمنتج الحقیقي األجنبي -

  .االستغالل األمثل للثروات الطبیعیة الموجودة، من أجل توفیر فرص مالئمة للتصدیر -

  .من أجل التحكم في األسعار بصورة فعالة العمل على تخصص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 

  .تطویر الشراكة الدولیة - 

 .مساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على إعادة انتشارها وتفرعها - 

 یرجى من هذا الهدف تحقیق أكبر عائد  :الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ق تطبیق األفكار الجدیدة في مجال تسییر الید العاملة ممكن بأقل تكلفة ممكنة، ویكون ذلك عن طری

 .والتقییم المحاسبي

  :األهداف التي یسعى إلى تحقیقها برنامج التأهیل في الشكل اآلتي برازإویمكن 
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  أهداف برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 3.3 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدولي حول متطلبات تأهيل  ىالملتق، ورقة حبثية مقدمة ضمن "واقع وأفاق"تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ): 2006(محد، بلحاج فراجي، بوشنافة أ :المصدر

  .05، ص 2006أفريل  18/ 17اجلزائر، ، جامعة الشلف،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية

 :كلي، وسطي، جزئي: مستویات وهي ثالثةفأهداف برنامج التأهیل تكون على  إذا

والمقصود بعصرنة المحیط االقتصادي هو قیام الحكومة والوزارات المعنیة : على المستوى الكلي 

ترشید محیط المؤسسات وتسطیر توجهات السیاسة العامة والمتمثلة بكوزارة الصناعة وٕاعادة الهیكلة 

 :تالیةفي النقاط ال

وضع آلیة عمل تسمح للمؤسسات والهیئات الحكومیة من مباشرة اإلجراءات المتخذة على المستویین  -

 الوسطي والوحدوي؛

 وضع برنامج تأهیل للمؤسسات والمحیط؛ -

 .اعتماد برنامج تحسیسي وٕاعالمي لسیاسة التأهیل یستهدف المتعاملین االقتصادیین -

ویتم على هذا المستوى مناقشة نقطتین أساسیتین وهما العمل  :)الوسطي(على المستوى القطاعي  

على ترقیة وتطویر الصناعات األكثر قدرة على المنافسة وتعزیز وتدعیم قدرات هیئات الدعم، ویتعلق 

 :ـأساسا ب األمر

  )MACRO(على المستوى الكلي 

 عصرنة المحيط االقتصادي

  

 ج التأهيلبرنام

  )MESO(على المستوى القطاعي 

 ترقية وتنمية الصناعات التنافسية

  )MESO(على المستوى القطاعي 

 تدعيم قدرات الهياكل االرتكازية

  )MICRO(على المستوى الجزئي 

 تنافسية المؤسسة االقتصادية
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 الصناعیة؛ المناطق تسییر هیئات -

 الصناعي؛ للقطاع العمل أرباب جمعیة -

 ة؛المالی والمؤسسات البنوك -

 المتخصصة؛ التكوین هیئات -

 العمومیة؛ شبه المؤسسات -

 .والتجاریة التكنولوجیة المصادر ومراكز مؤسسات -

 :هي التنافسیة دعم وبالتالي الدعم، مؤسسات أداء تحسین على تساعد التي اإلجراءات أما

 المشاریع؛ تقییم منهجیة مجال في التكوین -

 هیل؛التأ برامج ومتابعة تقییم منهجیة -

 الصناعیة؛ الهیكلة إعادة تطویر في إلدماجها التأهیل عملیة مراقبة -

 موجود؛ هو ما وتأهیل وتشریح تحدید -

 .جدیدة هیاكل انتشار في والمساعدة الجدیدة، للهیاكل الجدوى ودراسات افتراضات -

 عبارة ولیس ة،النوعی تحسین إلى یهدف مّحفز برنامج هو التأهیل برنامج إن :الجزئي المستوى على 

 هو وٕانما االستمرار، على قادرةال غیر المؤسسات على والمحافظة االستثمارات ترقیة برنامج عن

 .الضعف نقاط وتحلیل وتّوقع تطویر آلیات وضع على المؤسسة یساعد برنامج

  :فهي لتأهیلها اتخاذها المؤسسة على یجب التي اإلجراءات أما

 .التأهیل وخطط التشریح دراسة -

 .والتطویر البحوث دراسات :مثل المادیة غیر االستثمارات -

 المعاییر، النوعیة، نظام التطبیق حیز وضع التكوین، البرمجیات، ،)الصناعیة الملكیة( التقنیة المرافقة -

 .التنافسیة تحسین في یساهم مادي غیر استثمار كل المعلومات، تسییر ونظم المعلومات نظم
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 والقیاس، المخابر مواد تجهیزات والتخزین، الشحن تجهیزات اإلنتاج، تجهیزات: المادیة االستثمارات -

  ....).كهرباء ماء،( صناعیة منفعة ذات تجهیزات اآللي، اإلعالم تجهیزات

 والصغیرة المتوسطة المؤسسات لتأهیل وطني برنامج بإعداد الوزارة قامت األهداف هذه ولتحقیق

  . 2013 غایة ىإل دیمت دج ملیار 1 بقیمة: والمصغرة

من كل ما سبق نجد أن البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة جاء لیحقق 

 :1مجموعة من األهداف أهمها

 اإلنتاج؛ ووسائل التنافسیة القدرات تحسین -

 عامة راساتد إعداد طریق عن األولویات بحسب للوالیات التأهیل إجراءات وضبط النشاط فروع تحلیل -

 من وذلك والیة كل دعم ةیوكیف نشاط وكل والیة كل خصوصیات على قرب عن بالتعرف كفیلة تكون

 التأهیل؛ عملیة إلنجاح لدیها المتاحة اإلمكانیات استغالل خالل

 بین وفعال يذك تنسیق إیجاد ىإل دفته عملیات انجاز طریق عن للمؤسسة اورلمجا المحیط تأهیل -

 لها؛ اورلمجا المحیط تومكونا المؤسسة

 تأهیلها؛ ومخطط للمؤسسة عام استراتیجي تشخیص إعداد -

 التكوین بواسطة المهنیة المؤهالت بترقیة الخاصة التأهیل عملیات تنفیذ مخطط تمویل في المساهمة -

 میةالعال للنوعیة العامة القواعد على والحصول التسییر وأجهزة التنظیمیة الجوانب في المستوى وتحسین

)ISO( التسویق ومخطط. 

 الصغیرة بالمؤسسات الخاص التأهیل برنامج عمل آلیات تبیین نحاول سوف التالي المخطط وفي

  :والمتوسطة

  

  

                                                           
  .163 ص ،اجلزائر ،)األول العدد( سطيف، جامعة ،التسيير وعلوم االقتصادية العلوم مجلة املستقبلية، وآفاقها واملتوسطة الصغرية مؤسساتنا واقع): 2002( عنرت، بن الرمحن عبد. 1
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 والمتوسطة الصغیرة بالمؤسسات الخاص التأهیل برنامج آلیات عمل: 4.3 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .67، ص سبق ذكره املصدر، اروق، تشام كمالف تشام :المصدر       

نجد أنه في بدایة األمر تقوم المؤسسة بتشخیص  ، إذیوضح لنا الشكل السابق آلیة عمل برنامج التأهیل

ص وضعیة یشامل لوضعیتها اإلستراتیجیة وذلك بمساعدة خبراء ومختصین، وعند االنتهاء من تشخ

عرض یتم لها وعندما تتحصل على الموافقة بالتمویل المؤسسة تعرض على البنك الذي سیقوم بتموی

الموضوع على اللجنة الوطنیة للتنافسیة الصناعیة بوزارة الصناعة وٕاعادة الهیكلة التي تقوم بدورها بدراسة 

 :وتقییم الملف وهنا نتوقع حالتین

 .نقطة الصفر ىفي حالة الرفض تتم إعادة توجیه المؤسسة، وبالتالي ترجع هنا المؤسسة إل :الرفض .1

هنا المؤسسة تستمر في إتمام اإلجراءات النهائیة والتي تستدعي توقیع اتفاقیة  :أما في حالة القبول .2

المؤسسة مع وزارة الصناعة تشمل النقاط أو الجوانب المراد تأهیلها وتدفع منحة التشخیص االستراتیجي ثم 

سسة المطالبة بالحصول على المنح المالیة التي دفعتها یبدأ هنا التنفیذ العملي لبرنامج التأهیل ویحق للمؤ 

  .على شكل أقساط من قبل صندوق ترقیة التنافسیة الصناعیة

 المؤسسة مكتب الدراسات، مستشارين مختصين

 البنك

 موافقة البنك لتمويل المؤسسة

 التخطيط االستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل

اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، وزارة 

 )DGRI(الصناعة وإعادة الهيكلة 

  تقييم الملف وإقرار الموقف

 إعادة التوجيه

 ال

 نعم

 المؤسسة تطلب الحصول على المنح المالية، والتي دفعها على

 أقساط من قبل صندوق اوقية التنافسية الصناعية

 متابعة ومراقبة دفع المنح العائلية

التنفيذ العملي 

 لمخطط التأهيل

إمضاء اتفاقية المؤسسة مع وزارة الصناعة،  -

  .تخص جوانب التأهيل

 .ستراتيجي الشاملدفع منحة التشخيص اال -
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  خطوات ومراحل عملیة التأهیل: 5.3 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, dispositif de mise a niveau des entreprises, 

ministère de l'indstrie et de la restructuration, P 13. 

  :من خالل الشكل یتضح لنا أن تأهیل المؤسسة مرتبط ارتباطا وثیقا بتأهیل المحیط

 االتلمجا خلق هو واإلداري نونيالقا المحیط بتأهیل هنا یقصد :واإلداري القانوني المحیط تأهیل -

 لحمایة والمصغرة والصغیرة المتوسطة المؤسسات منظومة علیها تعتمد التي االرتكازیة واألسس والقوانین

 فیه؛ تنشط الذي المحیط مع اتهتعامال جمیع

 وكل والكهرباء الغازو  والمواصالت النقل شبكات هنا ابه والمقصود :والخدماتیة التحتیة البنیة تأهیل -

 الخ؛...الصناعیة المناطق یئةته وكذا المؤسسة لعمل القاعدي الالمجب عالقة ماله

 برنامج التأهيل

 لمحيطا

 المؤسسات والتنظيم

 الهيكل والخدمات

 لماليالبنكي وا

 تحفيز وتشجيع

 المؤسسة

 التأهيل كزإعداد مخطط التأهيل على مستوى مرا 

 مكتب إعادة التأهيل المصادقة على الدراسة الفحصية

 قرار لجنة القيادة لبرنامج تأهيل المؤسسات

 انجاز برنامج إعادة التأهيل

البحث  الشراكة

على 

 قألسواا

ISO 
 تصدير

مخطط 

 التكوين

منهجية  اإلنتاج

 التنظيم

عصرنة 

 التجهيزات

 المنافسة

 التصدير السوق المحلية
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 أي تجسید أو لتنفیذ األساسیة األدوات أهم من والمصارف البنوك تعتبر :والمصرفي البنكي المحیط -

الصغیرة  المؤسسات احتیاجات وفق تسییرها قواعد تكییف یجب لهذا ومتابعته اقتصادي برنامج

 ؛لمتوسطةوا

 معقدةال وغیر البسیطة والجبائیة الضریبیة النظم خالل من وذلك :االستثمار على والتشجیع التحفیز -

 .االستثمار لتشجیع یدفع ما كل وكذا والمتساهلة

 :اتهذا حد في المؤسسة تأهیل في فیتمثل التأهیل من الثاني والجانب

 .ممكنة تكالیف بأقل عائد أكبر تحقیق وكذا اإلنتاجیة الكفاءة لرفع وذلك: التجهیزات عصرنة -

 وتطویر المسیرین ثقافة تنمیة خالل من تتم واإلدارة التنظیم تأهیل عملیة إن: والتسییر التنظیم نظام -

 الخاصة اإلستراتیجیة المتطلبات جمیع في بالتحكم لهم یسمح مما والمهنیة الفكریة متهوقدرا متهإمكانیا

 المؤسسة؛ عمل بمحیط

 التكالیف؛ في التحكم وكذا اإلنتاجیة الكفاءة من للرفع وذلك: اإلنتاج نظمةأ -

 التكوین، برامج خالل من العمال برسكلة بالقیام وذلك: البشري والتأهیل التكوین -

 جودة تحسین جلأ من المختلفة التكنولوجیات استعمال هو هنا والمقصود: والمصادقة الجودة -

 الدولیة؛ اصفاتللمو  ومطابقتها المنتوجات

 وجب لذلك الزبائن إرضاء على اتهبقدرا مرتبط المؤسسة بقاء أن حیث :األسواق عن والبحث التسویق -

 المناسبة؛ السلع وتشكیلة الزبون بحاجات كاملة درایة على المؤسسة تكون أن

 المثلى الطرق تحدید على الشریكة المؤسسات مساعدة وكذا الخبرات الكتساب وهذا :والشراكة التحالف -

 .إتباعها الواجب

 األسواق ضمن الداخلي الصعید على سواء المنافسة مرتبة ىإل الوصول تهدف إلى اإلصالحات هذه وكل

  .العالمیة األسواق غزو خالل من العالمي الصعید أو على المحلیة

  



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

384 
 

  برنامج التعاون الدولي. ثانیا

تحسین محیطها االقتصادي وٕاعطاء المؤسسات  حتمت علیها إن سیاسة االنفتاح التي تبنتها الجزائر

الصغیرة والمتوسطة الجزائریة كافة الوسائل الضروریة لمواجهة المنافسة األجنبیة وجعلها في المستوى 

المطلوب، من خالل تطویر قدراتها وتنویع نشاطاتها، ولبلوغ ذلك فقد تولت الحكومة الجزائریة على 

امج للتعاون الدولي مع الشركاء األجانب من أجل تنمیة وتطویر مستوى الصعید المیداني وضع عدة بر 

الخ، على ضوء ...قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجاالت التكوین، المعلومات، االستشارة،

والكیفیة التي یمكن أن تساهم بها هذه الدول في تفعیل دور هذا الخبرة والمهارات والمساعدات التقنیة 

  :ي المحیط االقتصادي، ومن بین األعمال المسجلة ضمن هذا اإلطار یمكن ذكر ما یليالقطاع الحیوي ف

تم تسطیر هذا البرنامج في إطار التعاون األورو متوسطي والذي : التعاون مع اإلتحاد األوروبي .1

یهدف إلى تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، عن طریق تأهیلها وتأهیل المحیط 

كغالف مالي ) أورو 66.445.000(االقتصادي حولها، وفي هذا الشأن تم تخصیص ما ال یقل عن 

أورو، المؤسسات الصغیرة  5.320.000: ملیون أورو، الوزارة المستفیدة 57: المفوضیة األوروبیة(

عملیة دعم  500والذي تم من خالله تحقیق حوالي ) أورو 4.125.000: والمتوسطة ومنظمات الدعم

    1.باشرة لمختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرم

ولم یدخل حیز التنفیذ إال في  1999وقد جاء هذا البرنامج عن طریق اتفاقیة التمویل الممضاة في سبتمبر 

إلى غایة دیسمبر  2000سنوات من أكتوبر  7إنجاز هذا البرنامج  دةموتبلغ ، 2000شهر أكتوبر من سنة 

، باإلضافة إلى 2والتي مقرها بالعاصمة UPGالبرنامج یسیر من قبل وحدة تسییر البرنامج ، كما أن 2007

كما یجب أن تستوفي الشروط ) الجزائر، عنابة، قسنطینة، وهران، غردایة(فروع جهویة ) 5(خمسة 

  :3التالیة

                                                           
1. Dispositions techniques et administratives, Appui au développement des PME en Algérie, ministère de la PME 
et de l’artisanat, commission européenne, p 19.   
2. Idem, P 18.  
3.HERVE BOUGAULT et EWA FILIPIAKl, Op Cit, p 13. 
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  عامال 20 أكبر أو یساويلدیها على األقل ثالث سنوات من النشاط، لدیها عمال دائمین. 

 أن تكون منظمة على الصعید الجبائي وكذا صندوق الضمان االجتماعي. 

ویكون التأهیل على شكل تقدیم خبرات تسییریة وتقنیة وتجاریة ومالیة، باإلضافة إلى المساعدة التقنیة 

الوطنیة وكذا الدولیة ذات مستوى عال، والقیام بتكوینات للمؤسسة وملتقیات بین المؤسسات، كما أنه 

ن یكون في شكل تقدیم معلومات حول المنتجات، التكنولوجیا، الموردین واألسواق أو مساعدات یمكن أ

من الفئة  %28(مؤسسة صغیرة ومتوسطة  3511اتصل البرنامج بـ  2013للبحث عن شركاء، فإلى غایة 

  :قررت االنضمام إلى البرنامج، موزعة على المناطق بالشكل التالي) المستهدفة

  في منطقة الوسط %42ي منطقة الغرب                         ف 26%        

   في منطقة الجنوب     %10 في منطقة الشرق                         22%        

منها خضعت لنشاطات  1646مؤسسة صغیرة ومتوسطة مطالبة لالنضمام، نجد أن  3511ومن بین   

متوسطة الصناعیة الخاصة التي تنشط في الصناعات التأهیل، كما لوحظ أن المؤسسات الصغیرة وال

الغذائیة الفالحیة هي التي حققت تقدما ملحوظا في تطبیق البرنامج، تلیها المؤسسات التي تنشط في 

  . 1الصناعات الكیمیائیة

وتتوزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقبولة في برنامج التأهیل على قطاعات النشاط، كما هو موضح 

  :جدول اآلتيفي ال

  توزیع المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهیل: 13.3 الجدول رقم

صناعة   النشاط

الخشب 

  والفلین

صناعة 

  الجلد

صناعات   خدمات

  مختلفة

التجهیز   النسیج

  والتغلیف

صناعات 

كهربائیة 

  والكترونیة

مواد   المیكانیك

  البناء

صناعة 

  كیمیائیة

صناعة 

غذائیة 

  فالحیة

 %25 %21 %12 %10 %9 %7 %6 %4 %2  %1  %3  النسبة

  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

الملتقى الدولي حول تنافسية المؤسسات التجديد التكنولوجي كمدخل اسرتاتيجي لدعم القدرة التنافسية اجلزائرية، ورقة حبثية مقدمة إىل ): 2002(حسن رحيم،  -           

  .53، ص 2002أكتوبر  29/30 اجلزائر، جامعة بسكرة، ،الصغيرة والمتوسطة وتحوالت المحيط

  

                                                           
1. Ministère de la PME et l’artisanat, (2008): EURO développement PME : Appui direct à la pme/pmi, Alger, P P 
(1, 3).  
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الجزائریة بهدف المساهمة  ویهدف هذا البرنامج أساسا إلى تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

أكثر فأكثر في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الجزائر، وعلى هذا األساس یرتكز البرنامج على 

  :1لیةالمحاور األساسیة التا

ترقیة أداء التسییر االستراتیجي والعلمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك من خالل تقدیم الدعم  -

والتكوین لتحسین مستوى الكفاءات وتأهیل رؤساء وعمال المؤسسات عبر دورات تدریبیة وتكوینیة 

 .التنافسيلتمكینهم من التحكم في كل التقنیات النوعیة ونظم المعلومات لتقویة مستواهم 

 .دعم االبتكار التكنولوجي، من أجل اكتساب المیزات التنافسیة -

دعم محیط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من خالل مرافقة الهیئات الحكومیة التي تشرف على دعم  -

وتمویل المؤسسات وتوفیر محیط مناسب من أجل نمو وتحقیق استمراریة متصاعدة لمسیرة حیاة 

 .المؤسسة

ت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة في عدة مجاالت أبرزها التكوین واالستشارة تحسین قدرا -

 .الخ، من أجل تحقیق أفضل اندماج لها في اقتصاد السوق...والمعلومات

تحسین طریقة الحصول على المعلومات الخاصة بقطاعات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ألصحاب  -

 .تصادیین في القطاع العام والخاصالمؤسسات ومختلف المتعاملین االق

في إطار التعاون بین البلدین وخصوصا في مجال التكوین واالستشارة، قام : التعاون مع ألمانیا. 2

قصد تحسین مستوى األعوان المستشارین " GTZ"البلدین بوضع برنامج التعاون الجزائري األلماني 

تشارة الذي یشكل أحد العناصر الجوهریة لتأهیل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذا لتطویر فرع االس

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة والمؤسسات االقتصادیة الجزائریة عامة من الناحیة التنظیمیة 

إذ یتمثل الهدف الرئیسي للمشروع في تدعیم وتقویة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة . التسییریة

                                                           
  . زائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الج، 2001دیسمبر  15الموافق لـ  1422رمضان  30، )77العدد ): (2001(الجریدة الرسمیة، . 1
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فرص استغالل الطاقات العمالیة ومنافسة المنتج المستورد ودخول والمتوسطة الخاصة، من أجل تحسین 

  .األسواق الخارجیة

تجسد هذا التعاون بین البلدین، حیث تم االتفاق بین الحكومة الجزائریة والوكالة : التعاون مع فرنسا. 3

دأ تدخل الوكالة من ب 1992للتنمیة، التي لم تقم في البدایة إال ببروتوكوالت بین الحكومات، ومنذ  الفرنسیة

 Propacoوكذا القطاع الخاص عن طریق فرعها  خالل مواردها وٕاجراءاتها الخاصة لتمویل القطاع العام،

كان أول قرض طویل  1998 بقروض مباشرة أو منح ضمانات أو عملیات على األموال الخاصة، ففي

ه لتمویل استثمارات توسیع أورو لصالح القرض الشعبي الجزائري، حیث وجملیون  15األجل بمقدار 

حدث ثاني قرض طویل األجل بقیمة  2002وتجدید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة، وفي نهایة 

لدعم نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث تم التوقیع على القرض في  CPAملیون أورو منح لـ  40

  . 1وهو في مرحلة استعماله 2003مارس 

ظهر هذا التعاون من خالل وجود خط قرض من بنك الفالحة والتنمیة الریفیة من  :لیاالتعاون مع إیطا. 4

المؤرخ  97/2000بموجب القانون  MEDIO CREDITO CENTRALالجانب الجزائري والبنك اإلیطالي 

ملیار لیرة  52,5یسمح للبنك اإلیطالي بمنح قرض للبنك الجزائري بمبلغ  13/01/2000في 

على أن یكون هذا القرض موجه للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في میادین ) روأو  27.113.987,20(

اقتناء التجهیزات والتكوین والمساعدات التقنیة، باإلضافة إلى تدعیم عملیات إنشاء المحاضن والمشاتل 

  . ومراكز التسهیل وآلیات مالیة حدیثة وكذا تبادل المعلومات الخاصة بالقطاع

                                                           
، ص وراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، أطروحة دكتالعولمةمستقبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة في ظل ): 2008(یوسف حمیدي، . 1

102 .  



 الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وآلیات تعزیز قدرتھا التنافسیة: الفصل الثالث
 

388 
 

منصب عمل، وقد  1000مؤسسة صغیرة ومتوسطة، سمحت بخلق حوالي  35وقد حول القرض إلى 

، 2004، ومشروعان سنة 2003مشروع سنة  23، و 2002مشاریع سنة ) 10(استفاد من التمویل عشرة 

  .  1وما یالحظ عنها أنها مشاریع متنوعة القطاعات زراعیة، صناعیة، ومنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن

 EUMDISالمشروع األورو متوسطي  في إطار: بورصات معالجة المعلومات برنامج تنمیة وتطویر. 5

مشروع أنجز من قبل اللجنة األوروبیة من أجل تنمیة المجتمع الدولي في مجال  الذي یعد أكبر

المعلومات، اقترحت الوزارة المعنیة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برنامجا یخص إنشاء بورصة 

اون ومعالجة المعلومات ضمن إطار التعاون األورو متوسطي بهدف ترقیة المؤسسات أورو متوسطیة للتع

الصغیرة والمتوسطة فیما یخص توفیر وتبادل البیانات ذات الطابع االقتصادي في إطار تدعیم التعاون 

االقتصادي بین بلدان البحر األبیض المتوسط، هذه البورصة من شأنها أن تقدم على شكل موقع على 

ة اإلنترنیت یحتوي على جمیع المعلومات االقتصادیة الخاصة بوضعیة المؤسسات الصغیرة شبك

والمتوسطة في كل دولة من دول البحر األبیض المتوسط، فعلى مستوى الجزائر تم إنشاء أربع بورصات 

مهمتها توفیر المعلومات الالزمة حول وضعیة ) شرق، غرب، وسط، جنوب(لمعالجة المعلومات 

ات الصغیرة والمتوسطة في هذه الجهات من الوطن بموجب اتفاقیة التعاون المبرمة بین الجزائر المؤسس

    .EUMDISواللجنة األوروبیة، حتى تستفید كامل بلدان البحر األبیض المتوسط من مشروع هذا البرنامج 

الصادر سنة  31-90على شكل تعاونیات طبقا لما نص علیه القانون رقم  وقد تم إنشاء هذه البورصات

   :2، لتؤدي المهام اآلتیة1990

 معاینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوعیة مختلف المتعاملین االقتصادیین؛ 

 الصناعات المتوفرة؛ إحصاء 

                                                           
ة والمتوسطة، ورقة بحثیة مقدمة إلى واقع سیاسات وجهود التنمیة المحلیة بالجزائر، دراسة قطاع المؤسسات الصغیر ): 2008(أحمد بن قطاف، . 1

أفریل  14/15 الجزائر، ، معهد العلوم االقتصادیة، المركز الجامعي برج بوعریریج،الملتقى الدولي حول التنمیة المحلیة في الجزائر، واقع وآفاق

  . 9، ص 2008
  . 13، ص )العدد التجریبي( ؤسسات الصغیرة والمتوسطةمجلة فضاءات الم): 2002فیفري (برنامج تنمیة وتطویر بورصات معالجة المعلومات، . 2
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  تكوین بنك للمعلومات االقتصادیة من خالل معالجة مختلف البیانات المتحصل علیها من المؤسسات

 الصغیرة والمتوسطة؛

 وتزوید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق تقدیم النصائح والمعلومات الالزمة؛ إعالم وتوجیه 

 التعامل مع العرض والطلب الوطني والدولي في مجال معالجة البیانات والتعاون . 

تجسد التعاون بین الجزائر والبنك اإلسالمي للتنمیة، من خالل : التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة. 6

لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة باإلضافة إلى تقدیم المساعدات الفنیة المتكاملة في مجال فتح قناة 

استحداث نظم معلوماتیة، وفي سبل تأهیل المؤسسات الوطنیة لمواكبة التغیرات العالمیة، وكذا إحداث 

  .محاضن نموذجیة لرعایة وتطویر هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ملیون دوالر للمساهمة في  9,9إلسالمي للتنمیة عن توقیع اتفاقیتین، یقدم بموجبهما مبلغ وقد أعلن البنك ا

ملیون  5,1تمویل مشروعات إنمائیة في الجزائر، حیث تنص إحدى االتفاقیتین على تقدیم قرض بقیمة 

راسة وتنفیذ دوالر لصالح الوزارة المعنیة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائري، للمساهمة في د

نظام جدید للمعلومات االقتصادیة، وذلك بهدف دعم وتعزیز قدرات الوزارة في إنجاز دراسات الجدوى 

وتطویر طاقات هذه المؤسسات والنهوض باالستثمارات الخاصة، وسیتم تسدید القرضین من قبل الحكومة 

  .  1الجزائریة للبنك اإلسالمي خالل عشرون عاما، مع خمس سنوات فترة سماح

تم التعاون مع فرع البنك العالمي، وهو الشركة المالیة الدولیة التي قامت : التعاون مع البنك العالمي. 7

قصد متابعة التغیرات التي تطرأ " شمال إفریقیا لتنمیة المؤسسات"بإعداد برنامج تقني بالتعاون مع برنامج 

اقتصادیة لفروع النشاط، وهدف البرنامج  على وضعیتها، ویتدخل هذا البرنامج كذلك في إعداد دراسات

هو الرفع من عرض ونوعیة التمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكذا تحسین الخدمات المصرفیة 

                                                           
  .101سبق ذكره، ص  المصدریوسف حمیدي، . 1
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مع التكوین في المیدان، كما سیتم  Factoring، وعقود تمویل الفواتیر Leasingمثل االعتماد اإلیجاري 

  .    1مع متعاملین أوروبیین Micro-finance انطالق مؤسسة في میدان المالیة المصغرة

جاء برنامج التنمیة االقتصادیة  ):التعاون الجزائري األلماني(برنامج التنمیة االقتصادیة المستدامة . 8

 20المستدامة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة، والتي تشغل أقل من 

امج بصفة أساسیة للمشاكل التي تحول دون تنمیة القدرة على تنظیم المؤسسات عامال، ویتصدى هذا البرن

الصغیرة والمتوسطة، ولتحقیق هذا الهدف فإن البرنامج یشجع تطویر الهیاكل وقدرتها على التدخل من 

أجل إیجاد بیئة تنافسیة للقطاع الخاص في الجزائر من خالل دعم البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات 

یرة والمتوسطة، والذي تتمناه الحكومة الجزائریة، والتعاون مع هیاكل الدعم القائمة واالستفادة من الصغ

  .التجارب الناجحة في باقي الدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل مقومات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائر، مداخلة ضمن ): 2006(بابا عبد القادر، . 1

  . 03، ص 2006أفریل  17/18، جامعة الشلف، الجزائر، ل العربیةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدو
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  خالصة الفصل

الیوم أكثر من حتمیة من منطلق أن  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بات إن التوجه نحو إنشاء

همة في تجسید التنمیة المحلیة من الجانب االقتصادي واالجتماعي، وذلك هذه المؤسسات بإمكانها المسا

من خالل ما تنفرد به من سمات وخصائص ممیزة، باعتبارها منطلقا أساسیا لزیادة الطاقة اإلنتاجیة من 

ناحیة، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحیة أخرى ولذلك أولتها دول كثیرة اهتماما 

ایدا، وقدمت لها ید العون والمساعدة بمختلف السبل وفقا لإلمكانیات المناسبة، لما أثبتته من جدارة في متز 

   .الكثیر من المجاالت االقتصادیة

 الصغیرة والمتوسطة المؤسسات لهذه كبیرا وعلى غرار مختلف الدول فقد أولت الجزائر اهتماما

وقد ترجم هذا  .واالجتماعیة االقتصادیة لوضعیةمستویات ا تحسین یضمن مستوى ىإل الوصول بغیة

االهتمام في إنشاء وزارة خاصة بها وٕاصدار مرسوم توجیهي لترقیتها وكذا االعتماد على برنامج إعادة 

 والقانونیة المالیة والهیئات من المؤسسات مجموعة تأهیلها للرفع من قدراتها التنافسیة، إضافة إلى إنشاء

 مع الشراكة مثل الدولیة االتفاقیات المؤسسات، وٕابرام هذه عمل سیر على فاإلشرا على تعمل التي

 الدول من مجموعة مع الثنائیة االتفاقیات من مجموعة ىإل باإلضافة والبنك العالمي األوروبي االتحاد

 المعوقات من مجموعة تواجهها المؤسسات التي القدرة التنافسیة لهذه تعزیز وتطویر سبیل في كله وهذا

  .منها المراد الدور تنافسیتها وتحد من من تقلل التي والمشاكل

الصغیرة  للمؤسسات تعزیز القدرة التنافسیة سبیل في الجزائر تبنتها التي اإلستراتیجیة أن القول ویمكن

 هذه لمساهمة یجابياإل حیث وعلى الرغم من التطور والمتوسطة لم تعطي ثمارها بالشكل الكافي،

 التشغیل في المساهمة معدالت وهي التنمیة عندها تقف التي األساسیة تحقیق النقاط لسبی في المؤسسات

اإلجمالي والصادرات، إال أنها ال زالت لم تصل إلى المستوى التنافسي المطلوب الذي  يالمحل والناتج

قاء لألقوى یعود فیه الب یضمن لها النجاح محلیا ودولیا في ظل ما یشهده العالم الیوم من تحرر وانفتاح

 .واألفضل



 
 
 
 

 
 

  :الفصل الرابع
تعزیز القدرة التنافسیة 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
في  كآلیة لتفعیل دورھا التنموي

      والیتي قالمة وتبسة
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  تمهید

 كانت طبیعیة أم كانت قدرات بشریةعلى مجموعة من اإلمكانات والقدرات سواء  وتبسة قالمة تتوفر والیتي

تتوسط مجموعة من  ما االستراتیجي الذي تحتالنه سواء بالنسبة لوالیة قالمة التيإضافة إلى موقعه

بوابة  تعتبرأو والیة تبسة التي  ،)سوق أهراس، أم البواقي، قسنطینة، عنابة، سكیكدة، الطارف(الوالیات 

 .في الحدود مع الجمهوریة التونسیة من جهة أخرى وتقععبور إلى الجنوب من جهة 

الوطنیة الشاملة من  جزء ال یتجزأ من آلیات دعم التنمیة وتبسة قالمة كل هذه المؤهالت جعلت من والیتي

وتحویل جهود الدولة المتعلقة بوضع عدة برامج خالل استغالل امكاناتهما في دفع عجلة التنمیة المحلیة، 

تنمویة ترجمت في برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، البرنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش االقتصادي، برنامج 

ولقد ركزت المشاریع التنمویة في . توطید النمو االقتصادي، إلى أرض الواقع بهدف تحقیق التنمیة المحلیة

انطالقا من تهیئة المحیط الذي یعطي لهذه  الصغیرة والمتوسطةاء المؤسسات مجموعها على تشجیع إنش

ي تحقیق متطلبات به ف ونظرا للدور الذي تساهم .منهاوالمنتظر المؤسسات الدافع للقیام بالدور المراد 

المتوسطة فقد استلزم األمر االهتمام بتنمیة وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و ، التنمیة المحلیة

كما سنحاول في هذا الجزء دراسة واقع القدرة التنافسیة للمؤسسات . الناشطة على مستوى هاتین الوالیتین

الصغیرة والمتوسطة، وٕایجاد اآللیات المالئمة لتعزیز القدرة التنافسیة لهذه المؤسسات على مستوى والیتي 

  .قالمة وتبسة، بهدف تفعیل دورها التنموي محلیا ووطنیا

سیتم ذلك من خالل دراسة وتحلیل إجابات عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنشط على و 

مستوى والیتي قالمة وتبسة على أسئلة االستبیان، وباالعتماد على عدد من األدوات االحصائیة التي 

  .SPSSیوفرها البرنامج اإلحصائي 
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  وتبسة قالمة لتنمیة المحلیة بوالیتيفي تجسید ا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كشریك. 1.4

إن الرعایة الشدیدة التي حظي بها قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من طرف السلطات الوالئیة على 

مستوى والیتي قالمة وتبسة، خاصة في ظل انتهاج الحكومة الجزائریة لسیاسة اقتصادیة جدیدة تعطي قدرا 

على تطور تعداد هذه المؤسسات ضمن النسیج المؤسساتي  إیجابا لهذا القطاع، قد انعكست األهمیةبالغ 

 في االقتصاد المحلي، لتساهم بذلك في تحقیق مختلف األهداف التي عجزت باقي المؤسسات عن تحقیقها

  .فضال عن تجسید التوازن بین مختلف أقالیمها الجغرافیة ونشاطاتها االقتصادیة

  في دفع عجلة التنمیة المحلیة بوالیة قالمةودورها طة المؤسسات الصغیرة والمتوس واقع. 1.1.4

تتوفر والیة قالمة على مؤهالت طبیعیة وموارد بشریة معتبرة، تؤهلها الحتالل مكانة هامة على 

المستوى الوطني، وبالتالي ضمان المشاركة الفعالة في دعم التنمیة الوطنیة الشاملة من خالل دفع عجلة 

ومن أجل تجسید التنمیة المحلیة فقد سعت الدولة إلى وضع برامج تنمویة عدة . یةالتنمیة المحلیة في الوال

  .تهدف إلى االرتقاء بالمجتمعات المحلیة على مستوى كافة األصعدة

ولقد ركزت المشاریع التنمویة في مجموعها على تشجیع إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  

  . لبات التنمیة المحلیةنظرا للدور الذي تساهم به في تحقیق متط

  واقع قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة قالمة. أوال

حتى تكون لدینا رؤیة واضحة حول واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة قالمة، نرى من 

  :الضرورة بإمكان تقدیم الجدول التالي
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  )2013-2005(ي والیة قالمة خالل الفترة تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف: 1.4 الجدول رقم

  نسبة التغیر  قیمة التغیر  عدد المؤسسات  السنة

2005  2651  -  -  

2006  2990  339  12.78% 

2007  3304  314  10.50% 

2008  3657  353  10.68% 

2009  4065  408  11.15% 

2010  4538  473  11.63% 

2011  4840  302  06.65% 

2012  5215  375  07.74% 

2013  5595  380  07.28% 

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر                     

  .2014مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار لوالية قاملة  بيانات -                               

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة من خالل الجدول أعاله، یظهر جلیا أن عدد ال

تضاعف العدد لیصل في  2005مؤسسة سنة  2651 عددها یقدر بـ قالمة في تزاید مستمر، فبعد أن كان

- 2005(بمعنى أن عدد المؤسسات قد زاد خالل الفترة الممتدة من . مؤسسة 5595إلى  2013حدود سنة 

قد سجل زیادة مقارنة بالسنة السابقة  2013مؤسسات سنة مؤسسة، إذ نالحظ أن عدد ال 2944بـ  )2013

  ).2013-2005(للفترة  %09,80كما بلغ معدل النمو في المتوسط نسبة  ،%07,28 بنسبة سنویة تعادل

  :ویمكن توضیح تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة قالمة في الشكل اآلتي

  )2013-2005(خالل الفترة  ت الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة قالمةتطور عدد المؤسسا: 1.4 الشكل رقم
 

 
 1.4باالعتماد على بيانات اجلدول  الباحثمن إعداد : المصدر     
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خالل حسب الملكیة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة قالمةتوزیع  توضیحكما یمكن 

  :كما یلي )2013-2008( الفترة

  )2013-2008(خالل الفترة حسب الملكیة  لصغیرة والمتوسطة في والیة قالمةتطور المؤسسات ا: 2.4رقم الجدول 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 00,1 6  00,11  06  00,13  06  00,14  06  00,70  23  03,99  103  القطاع العام

 99,9 5589  99,89  5209  99,87  4840  99,86  4538  99,30  3292  96,01  2482  القطاع الخاص

 100 5595  100  5215  100  4846  100  4544  100  3315  100  2585  المجموع

  :باالعتماد على الباحث إعدادمن : المصدر

  .2013ة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار لوالية قاملة، معلومات مستقاة من طرف مديرية الصناع -           

  :ویمكن إبراز بیانات الجدول أعاله في الشكل التالي

  )2013-2008(خالل الفترة  حسب الملكیة بوالیة قالمة توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتطور : 2.4 الشكل رقم

 

 
  .2.4باالعتماد على بيانات اجلدول  الباحثداد من إع: المصدر             

أعاله یمكننا استنتاج جملة من النقاط نلخصها فیما  السابق والشكل الجدولبیانات من خالل 

  :یلي

  زیادة بصفة مستمرة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة قالمة خالل الفترة

)2008 -2013(. 

 ت الصغیرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص في تزاید مستمر مقارنة من الواضح أن عدد المؤسسا

مؤسسة  103بالمؤسسات التابعة للقطاع العام التي تشهد انخفاض مستمر في عددها، حیث انتقل من 
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خوصصة العدید منها، أو دخولها في شراكة مع  نتیجة، 2013 مؤسسات فقط سنة 6 إلى 2008 سنة

 .  القطاع الخاص

 عظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة قالمة تابعة للقطاع الخاص، تعتبر م

من العدد اإلجمالي  %99 تشكل المؤسسات الخاصة نسبة تفوق 2009حیث نجد أنه ومنذ سنة 

 .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة قالمة. ثانیا

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا بارزا في تحقیق التنمیة المحلیة من خالل تكثیف تلعب 

األنسجة الصناعیة وتنشیط الحركة التجاریة في المنطقة والمحافظة على الموارد المتاحة، كما یعتبر هذا 

العمل، فرص  زیادةالنوع من المؤسسات مستقطبا للمستثمرین الخواص لالستثمار بالمنطقة، وبالتالي 

  .وترقیة مختلف القطاعات التي لها دور بارز في دفع عجلة التنمیة المحلیة بالوالیة

    تلبیة االحتیاجات المحلیة -

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأنها تمارس أغلبیة نشاطها على المستوى المحلي، وبالتالي   

. بهدف تلبیة مختلف متطلبات المنطقةفهي تسعى الستخدام الموارد المحلیة استخداما أمثال وذلك 

وبخصوص هذه المؤسسات على مستوى والیة قالمة، فإنه یمكننا القول أنها تعمل على توفیر متطلبات 

سكان الوالیة من خالل توزیع نشاطها على مجموعة من النشاطات، باإلمكان توضیح أهمها في الجدول 

  :اآلتي
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  )2013- 2010( ترةفخالل  بوالیة قالمة الصغیرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط توزیع المؤسسات: 3.4الجدول رقم 

 2013  2012  2011  2010  السنة                      

 %النسبة   العدد %النسبة   العدد %النسبة   العدد %النسبة   العدد  قطاع النشاط

 0,90 50 0,96 50  0,99 48  1,01 46 الفالحة و الصید

 0,02 1 0,02 1  0,02 1  0,02 1 طاقةالمیاه و ال

 0 0 0,00  0  0  0  0 0  المحروقات

 0,02 1 0,02 1  0,02 1  0,02 1 خدمات األشغال البترولیة

 0,60 33 0,59 31  0,62 30  0,61 28 المناجم و المحاجر

 ISME 29 0,64  32 0,66  39 0,75 42 0,75الحدید و الصلب  

 MAT CONST 52 1,15  49 1,01  55 1,05 58 1,03مواد البناء 

 38,26 2141 39,06 2037  39,97 1935  38,82 1762 البناء و األشغال العمومیة 

 0,16 9 0,17 9  0,16 8  0,19 9 بالستیك -مطاط -كیمیاء

 3,36 188 3,37 176  3,32 161  3,41 155 الصناعة الغذائیة 

 0,77 43 0,69 36  0,28 14  0,28 13 صناعة النسیج 

 0,09 5 0,08 4  0,06 3  0,06 3 لجلودصناعة ا

 1,90 106 2,03 106  2,27 110  2,35 107 صناعة الخشب و الفلین و الورق

 1,08 60 1,07 56  1,11 54  1,08 49 صناعة مختلفة

 14,50 811 14,15 738  14,62 708  15,55 706 النقل و المواصالت 

 11,53 645 11,87 619  12,06 584  12,36 561 التجارة 

 4,16 233 3,72 194  3,24 157  3,32 151 الفندقة و االطعام

 12,61 706 12,10 631  11,20 545  10,66 484 خدمات مقدمة للمؤسسات 

 7,84 439 7,86 410  7,85 380  7,95 361 خدمات للعائالت 

 0,25 14 0,27 14  0,26 13  0,28 13 مؤسسات مالیة

 0,17 10 0,15 8  0,14 7  0,15 7 اعمال عقاریة

 0 0 0,00  0  0 0   0 0  خدمات للمرافق الجماعیة

 100 5595  100 5215  100 4840  100 4538 المجموع

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر

  .2013املة نشرية املعلومات اخلاصة مبديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، والية ق -           

یالحظ من توزیع هذه المؤسسات على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي، هو توجه النسبة 

األكبر من هذه المؤسسات إلى قطاع مواد البناء واألشغال العمومیة، وٕاذا ما رجعنا إلى احصائیات سنة 

اع مواد البناء وركزنا علیها نسجل أن نسبة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتمركزة في قط 2013

ویرجع سبب تمركز نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذا ، %38,26 بـواألشغال العمومیة تقدر 

  :النشاط إلى االعتبارات التالیة
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  سیاسة الوالیة الرامیة إلى تدارك التأخر في المشاریع الخاصة بهذا القطاع سیما في مجال بناء

اصة في هذا الشأن، زیادة على ضخامة حجم المشاریع السكن، مما شجع على قیام مقاوالت خ

  ).  2014 – 2010(المسجلة في إطار المخطط الخماسي 

 وفرة المشاریع التنمویة في هذه النشاطات المندرجة ضمن البرنامج الخماسي لدعم النمو. 

 إلنتاجیة اإلقبال على هذه النشاطات من قبل المستثمرین نتیجة قلة المخاطرة مقارنة بالنشاطات ا

  .األخرى

 سهولة إجراءات اإلنشاء. 

 مرونة هذه األنشطة وسرعة ربحیتها. 

من  %14,50مؤسسة، أي بنسبة قدرت بـ  811لیأتي في الصف الثاني قطاع النقل والمواصالت بحوالي 

 ، ویرجع ذلك إلى أهمیة هذا القطاع بالنسبة للوالیة، حیث یعد شریان الوالیة سواءإجمالي عدد المؤسسات

محلیا بین البلدیات أو بینها وبین باقي الوالیات، وجدیر بالمالحظة أن تطور عدد المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة في هذا المجال راجع أیضا للدور الذي لعبته هیئات الدعم والمساعدة التي وفرتها السلطات 

سسات ضمن هذا المجال فقد ساهمت بشكل فعال في زیادة عدد هذه المؤ . الوالئیة لدعم هذه المؤسسات

مثل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر، الصندوق الوطني 

تعمل  ،مؤسسة 1392ثم یلیه بعدها قطاع مختلف الخدمات الذي یضم حوالي . الخ...للتأمین عن البطالة

ة تعتبر نقطة عبور للتجار والزبائن جمیعها على تقدیم مجموعة من الخدمات من منطلق أن الوالی

هذا إضافة إلى إمكاناتها السیاحیة التي . باعتبارها تحتل موقعا جغرافیا یتوسط ویربط بین عدة والیات

لتأتي بعد ذلك باقي . تتطلب قطاع خدمات قوي ونشط قادر على توفیر مختلف الخدمات للسیاح

  .غیرة والمتوسطةالقطاعات األخرى، والتي تنشط فیها المؤسسات الص

بناءا على ما سبق، فإن تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة في قطاع البناء واألشغال 

  :العمومیة، قطاع النقل والمواصالت وقطاع الخدمات راجع إلى
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  الدینامیكیة التي یتمیز بها قطاع البناء واألشغال العمومیة لحجم برامج االستثمارات العمومیة

 .على مستوى الوالیةالمسجلة 

  طبیعة االستثمار في قطاعي الخدمات والنقل والمواصالت التي تتمیز بسهولة إجراءات اإلنشاء

وتكالیفه المنخفضة، فضال على سرعة تحقیق االیرادات وقلة المخاطر مقارنة بالنشاطات اإلنتاجیة 

 .األخرى

وسطة نتیجة لإلجراءات التحفیزیة الموضوعة كما یتوقع استمرار في النمو لقطاع المؤسسات الصغیرة والمت

  :من طرف الدولة والتي تتمثل في

التسهیالت واالمتیازات الممنوحة للشباب الحامل للمشاریع االستثماریة في إطار هیاكل الدعم  

، الصندوق الوطني للتأمین عن )ANSEJ(الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب : الموجودة والمتمثلة في

والوكالة الوطنیة لترقیة  )ANGEM( ، الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر)CNAC( البطالة

 .)ANDI( االستثمار

طار لجنة المساعدة على تحدید الموقع إتوفیر العقار الصناعي بتكریس مبدأ المنح بالتراضي في  

 .)CALPIREF(وترقیة االستثمارات وضبط العقار 

  تحقیق التوازن الجهوي -

الصغیرة والمتوسطة دورا بارزا في تجسید مبدأ أساسي في التنمیة المحلیة، أال  تلعب المؤسسات

ویمكن توضیح ذلك من خالل إبراز نصیب بلدیات . وهو تجسید التوازن الجهوي بین مختلف المناطق

  :والیة قالمة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا للبیانات الواردة في الجدول التالي
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  )2013-2008(توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب بلدیات والیة قالمة خالل الفترة : 4.4 الجدول رقم

  السنة          

  البلدیات

2008 2009 2010 2011 2012  

  

2013 

 2762 2604  2448  2266  1641 1251 قالمة

 411 378  347  333  242 180 وادي الزناتي

 258 241  230  215  157 118 هیلیوبولیس

 283 261  237  219  147 89 بوشقوف

 250 223  192  176  126 99 بلخیر

 194 180  168  156  108 82 حمام دباغ

 1437 1328  1218  1173  871 663 باقي البلدیات

 5595 5215  4840  4538  3292 2482 المجموع

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر              

  .2013بيانات مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار بوالية قاملة  -                                 

  

في  )2013- 2008(ویمكن توضیح توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب بلدیات والیة قالمة للفترة 

  :الشكل اآلتي

  )2013-2008(خالل الفترة  حسب بلدیات والیة قالمة توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتطور : 3.4 الشكل رقم

  

 
 

  .4.4باالعتماد على بيانات اجلدول  الباحثمن إعداد : المصدر                  

  :یمكننا استخالص ما یلي والشكل بناءا على معطیات الجدول

 من العدد  %50ي تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى بلدیة قالمة حوال

 .2013جمالي لهذه المؤسسات سنة اإل
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 تمثل بلدیة تابعة لوالیة قالمة  34من مجموع الصغیرة والمتوسطة على مستوى ستة بلدیات  المؤسسات

 .من إجمالي عدد المؤسسات %74,31ما نسبته 

 28  ما یفسر م .فقط من مجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة %25,69بلدیة تستحوذ على ما نسبته

 .تمركز جل هذه المؤسسات بعاصمة الوالیة والدوائر

نجد أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تجسد مبدأ تحقیق التوازن الجهوي، حیث تقدم، ما بناءا على 

تتواجد في ستة بلدیات فقط، بینما تستحوذ  ،الناشطة على مستوى والیة قالمةو  هانجد أن ثالثة أرباع عدد

  .من هذه المؤسسات %25,69على نسبة  بلدیة 28والبالغ عددها  باقي البلدیات

  الدور الوظیفي -

بشكل كبیر في توفیر مناصب یساهم قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ال شك في أن  

، قالمةتحسین الظروف االجتماعیة في والیة منه و  وامتصاص البطالة من خالل تخفیض نسبتهاالعمل، 

  :دور من خالل الجدول اآلتيویمكن توضیح هذا ال

-2006(خالل الفترة  بوالیة قالمة تطور مناصب الشغل في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 5.4الجدول رقم 

2013(  

  نسبة التغیر  قیمة التغیر  عدد العمال  السنة

2005  7151  -  -  

2006  9261  2110  29,50% 

2007  11562  2301  24.84% 

2008  12987  1425  12.32% 

2009  14769  1782  13.72% 

2010  15954  1185  8.02%0 

2011  20429  4475  28.04% 

2012  23816  3387  16,58%  

2013  26576  2760  11,58% 

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر    

  .2013 ة االستثمار، والية قاملةبيانات مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقي  -               

والشكل اآلتي یوضح تطور عدد العمال على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة قالمة 

  ):2013- 2005(خالل الفترة 
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 )2013- 2005(فترة خالل  عدد العمال بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة قالمةتطور : 4.4 الشكل رقم

 
 

  .5.4باالعتماد على بيانات اجلدول  الباحثمن إعداد : المصدر                 

أعاله، تبین لنا أن تزاید عدد المؤسسات الصغیرة  والشكل من خالل البیانات الواردة في الجدول

ذا والمتوسطة یرافقه تطور موجب في عدد مناصب العمل ولو بنسب متباینة، فقد ارتفع عدد العمال في ه

وهذا إن دل فهو یدل على الدور . 2013عامل سنة  26576إلى  2005عامل سنة  7151القطاع من 

الكبیر، الذي أصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقوم به في تقلیص حجم البطالة، وهو ما یبرر 

كافة الرعایة التي تلقاها هذه المؤسسات من طرف مختلف السلطات الوالئیة قصد تدعیمها وتوفیر 

  . الظروف المناسبة لنجاحها وترقیتها

  :وللتوضیح أكثر یمكن إبراز تطور العمالة حسب عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجدول اآلتي

  )2013-2006(للفترة  بوالیة قالمة تطور العمالة حسب عدد المؤسسات: 6.4الجدول رقم 

د المناصب متوسط عد  تطور العمالة  تطور عدد المؤسسات  السـنة    

  )أ)/(ب: (لكل مؤسسة

  

  النسبي  )ب(المطلق  النسبي  )أ(المطلق 

2006  339  11.51  2110  10.86  6.22  

2007  314  10.66  2301  11.85  7.32  

2008  353  11.99  1425  07.33  4.03  

2009  408  13.85  1782  09.17  4.36  

2010  473  16.06  1185  06.10  2.50  

2011  302  10.25  4475  23.04  14.81  

2012  375  12,73  3378  17.39  9  

2013  380  12,90  2760  14.21  7.26  

  6.93  100  19416  100  2944  المجمـوع

  :باالعتماد على الباحثإعداد من  :المصدر              

  2013والية قاملة نشرية مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ل -                
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منصب عمل جدید  693مؤسسة منشأة وفرت  100یتضح من خالل معطیات الجدول أعاله أن كل 

 یتضح وجود تجانس بین طبیعة ومعدالت نمو تطور المؤسسات حیث،  )2013-2006(كمتوسط للفترة 

غیرة والمتوسطة وطبیعة حجم العمالة خالل كافة سنوات الدراسة، إذ شهدت معدالت تطور المؤسسات الص

  :تطورا موجبا وهو نفس الشيء بالنسبة لتطور العمالة، حیث نالحظ ما یلي

  سجلت معدالت موجبة لتطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا تطور  2006في سنة

مناصب عمل جدیدة، مما یفسر أن معظم  )6(العمالة، بمعدل كل مؤسسة منشأة خلقت ستة 

 .مؤسسات مصغرةالمؤسسات المنشأة هي 

  مقارنة  %10,66زیادة معتبرة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بنسبة  2007عرفت سنة

مؤسسة، في حین شهدت نسبة العمالة هي  314أین بلغ عدد المؤسسات المستحدثة  2006بسنة 

ابقة أي أنه تم عن السنة الس %11,85األخرى تطورا موجبا، إذ زاد عدد العمال في هذه السنة بنسبة 

مناصب عمل جدیدة،  )7(منصب عمل جدید، بمعنى أن كل مؤسسة منشأة خلقت سبعة  2301 خلق

والشيء المالحظ أن طبیعة المؤسسات المنشأة تبقى في الغالب مؤسسات مصغرة عاجزة عن 

 .عمال )9(استیعاب أكثر من 

  سسات الصغیرة والمتوسطة سجلت فیها هي األخرى معدالت موجبة في تطور عدد المؤ  2008سنة

مؤسسة مستحدثة،  353وكذلك تطور العمالة، إذ وصل عدد المؤسسات المنشأة في هذه السنة إلى 

كما سجلت معدالت تطور العمالة ارتفاعا هي ،  2007عن سنة  %11,99تقدر بـ  زیادة أي بنسبة

مل جدید، وهو ما منصب ع 1425عن السنة الماضیة، حیث تم استحداث  %07,33األخرى قدر بـ 

مناصب عمل جدیدة، األمر الذي یوحي دوما بأن جل  )4(یفسر كون كل مؤسسة منشأة خلقت أربعة 

 .المؤسسات المستحدثة هي مؤسسات مصغرة
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  تطورا موجبا في عدد  2009نفس التطور تقریبا، إذ شهدت سنة  2010و  2009وقد عرفت سنتي

مؤسسة  408فقد تم فیها استحداث . نسبة جد معتبرة والمالحظ أنها، %13,85المؤسسات بلغ نسبة 

إذ  ،%16,06 إلى ما نسبته 2010جدیدة، هذا وقد تواصل عدد المؤسسات في االرتفاع لیصل في سنة 

مؤسسة جدیدة، وهو ما یوضح التطور المسجل في نسبة ارتفاع عدد المؤسسات  473تم إنشاء 

السلطات المحلیة بهذا القطاع والعمل على دعمه من الصغیرة والمتوسطة، وذلك بسبب زیادة اهتمام 

خاصة . خالل استحداث الهیاكل واآللیات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى الوالیة

مع إدراك الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دفع عجلة التنمیة المحلیة، إذ وفرت 

مناصب لكل مؤسسة،  4منصب عمل جدید، أي بمعدل   1782حوالي  2009المؤسسات المنشأة سنة 

منصب جدید وذلك بمعدل منصبي  1185حوالي  2010في حین وفرت المؤسسات المستحدثة سنة 

 .  لكل مؤسسة منشأة) 2(عمل 

  عن السنة %10,25 زیادة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنسبة 2011في حین سجلت سنة

مؤسسة جدیدة، كما شهدت هذه السنة تطورا ایجابیا في عدد العمالة  302السابقة، حیث تم استحداث 

منصب عمل  4475ذ تم استحداث إالمستحدثة من جراء انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

، األمر الذي یوضح مقارنة بالسنة الفارطة %23,04جدید، وهو ما جعل نسبة تطور العمالة ترتفع بـ 

 .منصب عمل 14ق أن كل مؤسسة جدیدة تخل

  استمرار تزاید عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى الوالیة، حیث  2012بینما شهدت سنة

في  ،%12,73بنسبة بلغت  2011مؤسسة، معنى ذلك أنها تطورت ایجابیا عن سنة  5215بلغ عددها 

ل عدد العاملین ، حیث وص%17,39حین سجل معدل العمالة هو اآلخر تطورا ایجابیا بلغت نسبته 

  .عامل 23816على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حوالي 

  5595تطورا في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إذ وصل عددها إلى  2013وأخیرا سجلت سنة 

، بینما سجل معدل العمالة %12,90مؤسسة، حیث زادت نسبتها مقارنة بالسنة التي سبقتها بمعدل 
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 26576ا القطاع حوالي ذبلغ عدد العاملین في ه ذ، إ%14,21بیا وصلت نسبته إلى أیضا تطورا ایجا

الشيء الذي یعني اتجاه المؤسسات المستحدثة نحو توظیف عمال أكثر وعدم االكتفاء بإنشاء . عامل

مؤسسات مصغرة فقط، بل المضي قدما نحو استحداث مؤسسات صغیرة ومتوسطة، وهو ما یؤكد مرة 

لسلطات المحلیة بهذا القطاع والعمل على تذلیل كافة العراقیل والصعوبات التي تقف أخرى اهتمام ا

 .وراء استحداث هذا النوع من المؤسسات

  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنشیط السیاحة بوالیة قالمة -

حمامات  یة،مناطق أثریة، طبیع(مكانات سیاحیة هائلة إمن  قالمةوالیة  وتنفرد به نظرا لما تمتلكه

یؤهلها إلى خلق سلسلة من المؤسسات المتوسطة والصغیرة في هذا المجال تتكامل  مما) الخ...معدنیة

سنة  قالمةسجلت والیة  فقد .قبلة سیاحیة تغذي عوائد الوالیة المادیة والمعنویة قالمةفیما بینها لجعل والیة 

 .منصب عمل 1870توفر حوالي احي تنشط على مستوى القطاع السیمؤسسة  604وجود حوالي  2013

كما ساهمت في رفع العوائد المالیة للوالیة من خالل الضرائب والرسوم، إال أن هذا االستغالل یعتبر 

البد من استغاللها أكثر للنهوض بالعوائد  ،مقارنة بما تملكه الوالیة من مناطق سیاحیة هائلة ضعیفا

تمارس نشاطها إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة جدیدة  المالیة للوالیة وذلك عن طریق التشجیع على

من نذكر من مشاریع على مستوى القطاع السیاحي علما وأن الوالیة استفادت  .ضمن قطاع السیاحة

  :أهمها

ومن المقدر أن ، 33به عدد األسرة یقدر ببلدیة بوشقوف، ) مطعم، فندق، مقهى(مشروع یتضمن  -

  .منصب عمل 20 یحدث ما یقارب

  .سریر 146تقدر بـ  باستیعابطاقة روع مركب سیاحي بحمام الدباغ، مش -

، عدد المناصب 78عدد األسرة ) بلدیة هیلیوبولیس(مشروع محطة حمویة ومنار بحمام أوالد علي  -

  .منصب عمل 39
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من مطعم ومقهى وقاعة حفالت ببلدیة عین إحسانیة، یضم عدة مرافق منها مشروع إنشاء فندق  -

  .سریر 24 تقدر بـ عدد أسرةوب

إذ یلعب القطاع السیاحي دورا بارزا وفعاال في تجسید التنمیة المحلیة على مستوى والیة قالمة، وذلك من 

خالل مساهمته في رفع العوائد المالیة، حیث تساهم هیاكل اإلیواء المختلفة خاصة الحمویة منها في رفع 

  :لجدول اآلتيعوائد اإلیواء واإلطعام، وهو ما یمكن توضیحه في ا

  )2013 – 2007(خالل الفترة  بوالیة قالمة تقریر حول متعاملي قطاع السیاحة: 7.4 الجدول رقم
  

قدرات   السنة

 االستقبال

  اإلجمالیة

الفنادق 

  المعتمدة

الفنادق 

  المصنفة

  مجموع رقم األعمال  اإلطعام  اإلیواء

  دج 317.844.106.20  152.325.483.50  165.518.622.70  2  11  1043  2007

  دج 369.538.955.30  173.431.703.80  196.107.251.50  2  11  1264  2008

  دج 392.526.368.50  176.026.084.29  216.500.284.21  2  11  1360  2009

  دج 436.354.027.65  181.363.433.70  254.990.593.95  2  11  1425  2010

  دج 364.788.733.93  119.459.997.93  245.328.736.00  2  11  1425  2011

  دج 257.152.724.31  80.001.549.31  177.151.175.00  2  11  1425  2012

  دج 322.027.225.92  97.457.191.58  224.570.034.34  2  11  1425  2013

  .بيانات مديرية السياحة لوالية قاملة: المصدر    

  

  الحي لوالیة قالمة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم القطاع الف - 

: ، فهي تحتوي على قدرات فالحیة نذكر منهاتعتبر والیة قالمة ذات طابع فالحي بالدرجة األولى   

هكتار، في حین تقدر المساحة الفالحیة المستغلة بـ  264.618المساحة الفالحیة اإلجمالیة تقدر بـ 

  .هكتار تسقى من سد بوهمدان 9920 هكتار منها 17.343والمساحة الفالحیة المسقیة  هكتار 187.338

وفیما یخص اإلنتاج النباتي والحیواني، فإن والیة قالمة، تنتج الحبوب، البطاطا والمحاصیل 

للحوم من ا 47.806قنطار من اللحوم الحمراء،  84.450كما تنتج ما قدره " طماطم صناعیة"الصناعیة 

  .   لتر حلیب 46.588.000البیضاء، 

مؤسسة  50مؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي تنشط ضمن هذا القطاع فقد وصل إلى وبالنسبة لعدد ال

منصب شغل، وهو ما یدل على المساهمة الفعلیة لقطاع  260، لتوفر ما یقارب 2013وذلك نهایة سنة 
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنشیط ودعم القطاعي الفالحي بالوالیة خاصة مع ما تشهده الوالیة 

 "البرامج التنمویة  وعبر مختلف 1999امج موجهة لترقیة الفالحة، حیث استفادت والیة قالمة منذ من بر 

-2005( برنامج دعم النمو االقتصادي، )2004-2001( ث النموبرنامج خاص لبع، 2000 برنامج، 1999 برنامج

، خصصت أساسا ملیار دج 120، من مبلغ إجمالي یفوق ")2014- 2010( وبرنامج تثبيت النمو، )2009

، تسهیل عملیة اقتناء )االستفادة من القروض البنكیة(لدعم اإلنتاج الفالحي عبر عملیات مرافقة الفالحین 

، كما سخرت إطارات القطاع للسهر على متابعة العملیات )زرع، دواء، مواد كیمیائیة(متطلبات الزراعة 

ود جدیدة توجه للتزود بالمیاه الصالحة للشرب اإلنتاجیة في میدان الري، كما ركزت الدولة على بناء سد

والسقي الفالحي، ففي هذا الشأن استفادت الوالیة من مشروع سد، وهو قید الدراسة، وهذا ضمن سعي 

دون أن ننسى ما سجلته . الدولة للحفاظ على الثروة المائیة وتدعیم الطاقة التخزینیة لهذه المادة الثمینة

ملیات لتدعیم وتجدید قنوات البحر وتوزیع المیاه الصالحة للشرب للحد من الدولة في نفس اإلطار من ع

وعلى الرغم من كل هذه الجهود فإن المالحظ  .ة عبر المدن والحفاظ على المیاهالتسربات المائیة المالحظ

بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة ضمن القطاع الفالحي أن عددها ال یرقى إلى مستوى 

مكانیات الفالحیة التي تتمتع بها والیة قالمة، لذلك ولتنشیط هذا القطاع فقد جسدت عدة اقتراحات تأمل اإل

  :الوالیة إلى تحقیقها، من أبرزها

 استغالل المساحات الفالحیة واستصالح األراضي في التل والهضاب. 

 رة المالیة للفالحینضبط صیغ القروض البنكیة، بما یتالءم مع مردودیة األراضي الفالحیة والقد.  

  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجانب البیئي -

ال یمكن  قالمةإن مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیة المستدامة في والیة 

أن نمثلها في إحصائیات نظرا لغیاب المؤسسات العاملة في قطاع المحروقات، كما أن عدد المؤسسات 

 ،2013سنة  مؤسسات )9( بـتسعةتعمل في قطاع المطاط والبالستیك والكیمیاء قلیل حیث قدرت  التي
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 ةعتبر صدیقتأن باقي معظم المؤسسات  في حینوهو عدد ال یمكن أن یكون له أثر كبیر على البیئة، 

  .ولیس لها تأثیر كبیر في إحداث التلوث البیئي للبیئة

  مختلف المجاالتفي ترقیة  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

باإلضافة إلى مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في میدان تحقیق التنمیة المحلیة من خالل 

على الصعید البیئي  إلى دورهاالمساهمة في مجال التشغیل والتقلیل من معدالت البطالة، باإلضافة 

خرى والتي نوجزها أیتعدى ذلك إلى مجاالت ة وقطاع السیاحة وقطاع الفالحة فإن دورها في التنمیة المحلی

  :فیما یلي

 تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا بارزا في خلق التكامل  :تجسيد التكامل الصناعي بالوالية

مؤسسة من هذا النوع تنشط في مجال تقدیم خدمات  706حیث نجد أن  ،الصناعي بالوالیة

أنه  إال. 2013في قطاع المناجم والمحاجر، وذلك سنة مؤسسة ناشطة  33للمؤسسات، باإلضافة إلى 

ما یعاب على تقلص دور هذه المؤسسات في خلق فضاء متكامل بین مختلف المؤسسات هو غالبا 

وبالتالي انخفاض معدل المساهمة في تحقیق التنمیة  ،غیاب العناقید الصناعیة على مستوى الوالیة

  .قةوفق إستراتیجیة عمل منظمة ومنس المحلیة

 البنىتلعب هذه المؤسسات دورا بارزا في مجال إعمار الوالیة وتحسین  :تهيئة البنى التحتية ومحيط الوالية 

حیث استفادت  .مؤسسة تعمل في مجال األشغال العمومیة والبناء 2141التحتیة بها، إذ نجد حوالي 

لسكنات المبرمجة ضمن المخطط والیة قالمة من برامج للتنمیة المحلیة موجهة لتشیید الطرق، وانجاز ا

األمر الذي جعل من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي تعمل في هذا ). 2014- 2010(الخماسي 

المجال تحتل مكانة هامة في تجسید برامج التنمیة المحلیة على مستوى الوالیة، وذلك للوصول إلى 

  .طط الخماسي تحقیقهاالتنمیة الوطنیة الشاملة والمتوازنة التي یهدف برنامج المخ

 تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة هامة في مجال الخدمات : ترقية قطاع النقـل والمواصالت

مؤسسة في تنشیط هذا القطاع، بید عاملة  811إذ تساهم حوالي . المحلیة الخاصة بالنقل والمواصالت
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مركبة نقل متوفرة، وحوالي  579منصب، حیث تشیر االحصائیات إلى وجود ما یقارب  1061بلغت 

  .سیارة أجرة 190

إذ ساهمت وبشكل كبیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذا المجال من خالل آلیات وهیاكل الدعم 

ومن جهة أخرى هناك عدة  ،)ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب كالناشطة على مستوى الوالیة، 

ر تراب الوالیة، بحیث یكون لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اقتراحات قدمت لترقیة مجال النقل عب

دورا بارزا في ذلك، لتجعل قطاع النقل یلعب دوره التنموي بشكل أكثر فعالیة في تطویر وترقیة االستدامة 

  :المحلیة للموارد المختلفة، من بین هذه االقتراحات نجد

) 2014-2010(سجلة في المخطط الخماسي التسریع في انجاز مشاریع البنایات القاعدیة الم - 

  .من طرقات وسكك حدیدیة ومحطات النقل البري والحضري وهیاكل التوقف المختلفة

ایصال كل التجمعات السكانیة والقرى والمداشر بشبكة من الطرقات لتسهیل الحیاة الریفیة  - 

  .الخ...والمساهمة في ترقیة التعلیم والشغل والصحة

 تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االرتقاء بالجانب الصحي للوالیة، حیث  :دعم المجال الصحي

ویبرز دورها في هذا القطاع . نجد عدد كبیر من هذه المؤسسات تنشط في مجال الصحة بالوالیة

خاصة مع استفادة قطاع الصحة من برامج لتجدید وتعمیم قنوات صرف المیاه المستعملة لربط أكبر 

المنازل بهذه القنوات، أما في مجال الغابات ركزت هذه البرامج على حمایة الثروة عدد ممكن من 

الغابیة من الزوال، فسجلت عملیات إعادة تسجیل المساحات التي مستها الحرائق الموسمیة وقطع 

األشجار من طرف المواطنین وذلك حفاظا على التوازن البیولوجي للوالیة وتوفیر مناطق للراحة 

  .لمواطنلام واالستجم

أمام كل ما قیل وقدم من خالل ما سبق یتضح جلیا الدور الكبیر، الذي یمكن أن یؤدیه قطاع 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنمیة المحلیة بالوالیة، غیر أنه تم الوقوف على المساهمة غیر 

میز بها الوالیة على غرار الفالحة الفعالة لهذا القطاع خاصة فیما یتعلق بالمجاالت اإلستراتیجیة التي تت
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. األمر الذي یؤكد عدم االستغالل األمثل لموارد الوالیة من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. والسیاحة

بناءا علیه البد من وضع المزید من آلیات الدعم والتطویر، بهدف ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة 

على المستوى المحلي بصفة خاصة، والعمل على دفع عجلة  والمتوسطة وتفعیل دوره في تحقیق التنمیة

  .وهو ما سنحاول إبرازه في ما بعد. التنمیة الوطنیة الشاملة بصفة عامة

  دور ومساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمیة المحلیة بوالیة تبسة. 2.1.4

الصغیرة والمتوسطة في تجسید التنمیة المحلیة قبل التطرق للدور واألهمیة التي باتت تحتلها المؤسسات 

كان من الضروري توضیح واقع هذه المؤسسات وتطور تعدادها  ،على مستوى والیة تبسة بمختلف أبعادها

  ).2013 -  2006(خالل الفترة  بالمنطقة

  واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة تبسة. أوال

المتوسطة قد شهد تطورا وتقدما ملحوظا على مستوى والیة ال ریب أن قطاع المؤسسات الصغیرة و 

تبسة وذلك نتیجة االهتمام المتزاید الذي حظي به من قبل السلطات الوالئیة والوطنیة، إذ سجلت مؤسسات 

  :هذا القطاع زیادة معتبرة في عددها سنة تلو األخرى، وهو ما یمكن توضیحه في الجدول اآلتي

 )2013-2006(ؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة تبسة خالل الفترة تطور الم: 8.4الجدول رقم 

  نسبة التغیر  قیمة التغیر  عدد المؤسسات  السنة

2006  2137  -  -  

2007  2279  142  06,64% 

2008  2608  384  16,84% 

2009  2848  240  09,20% 

2010  3093  245  08,60% 

2011  3335  242  07,82% 

2012  3584 249  07,46% 

2013  3890 306  08,53% 

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر      

 .مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار لوالية تبسة -            

  :وهو ما یمكن إبرازه في الشكل اآلتي
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  )2013- 2006(والیة تبسة خالل الفترة تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  :5.4 الشكل رقم

  

 
 .8.4باالعتماد على بيانات اجلدول  الباحثمن إعداد : المصدر                 

أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى  تبین البیانات الواردة في معطیات الجدول أعاله

، حیث ارتفع عدد هذه )2013-2006(خالل الفترة أخرى  إلىوالیة تبسة یتطور بشكل ایجابي من سنة 

  أي زیادة بما یعادل 2013مؤسسة سنة  3890لى إ 2006مؤسسة سنة  2137المؤسسات من 

 2013، في حین زاد عدد المؤسسات سنة %82,03 ما یعكس نسبة تطور وصلت إلى ،مؤسسة1753

ذه المؤسسات خالل الفترة حیث سجل معدل النمو في المتوسط له ،2012عن سنة  %08,53بنسبة 

  .%9,29نسبة ) 2013- 2006(

لى االهتمام الكبیر الذي أصبحت إویعود هذا التطور في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

شكل والیة تبسة بو  بشكل عام الوطني مستوىالتحظى به هذه المؤسسات في السنوات األخیرة على 

ي تلعبه هذه المؤسسات في دعم االقتصاد المحلي، األمر دراك األهمیة والدور المحوري الذإبعد  خاص،

وذلك من خالل  ،تهیئة كل الظروف المناسبة بهدف مساعدة هذا القطاع إلىالذي دفع السلطات الوالئیة 

والیة وهو ما الوضع مجموعة من اآللیات والهیاكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى 

، حیث أنشأ صندوق لضمان القروض ذه المؤسسات في السنوات األخیرةفي عدد هیبرر الزیادة المعتبرة 

المصرفیة وذلك بهدف تذلیل الصعوبات التمویلیة التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فضال 

الوكالة الوطنیة لتسییر القرض  الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب،(عن دور مختلف هیئات الدعم مثل 

   . ، باإلضافة إلى تسهیل االستفادة من القروض مقارنة بالسنوات السابقة...)غر،المص
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والشيء المالحظ من توزیع هذه المؤسسات على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي هو توجه النسبة 

 )2013- 2006(األكبر من هذه المؤسسات إلى نشاط البناء واألشغال العمومیة الذي وخالل فترة الدراسة 

ففي سنة . ل على النسبة األكبر من توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقارنة بباقي النشاطاتحص

وهو  %43,57تمركزت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نشاط البناء واألشغال العمومیة بنسبة  2013

وهذا . تبسة ما یعني أن ما یقارب نصف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتوزع على هذا النشاط في والیة

راجع إلى اإلصالحات الهامة والكبیرة التي تشهدها والیة تبسة مؤخرا على مستوى البنى التحتیة من جهة، 

حیث استفادت من أغلفة مالیة . ومحاولة الوالیة تجسید عملیات البناء والتوسع العمراني من جهة ثانیة

، لیأتي في )PCD(ط البلدي للتنمیة والمخط) PSD(ضخمة من خالل البرنامج القطاعي غیر الممركز 

من إجمالي عدد % 11,05مؤسسة أي بنسبة قدرت بـ  430الصف الثاني قطاع التجارة الذي یضم حوالي 

، ویعود ذلك للموقع الجغرافي الذي تحتله والیة تبسة من خالل وقوعها في حدود مع تونس، المؤسسات

تونس من جهة وبین والیة تبسة وباقي الوالیات الجزائریة وهو ما یسمح بخلق مبادالت تجاریة بین الوالیة و 

أما قطاع الخدمات المقدمة للجماعات . من جهة أخرى، األمر الذي یؤدي إلى تنشیط القطاع التجاري

 323حیث بلغ عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال  %8,30المحلیة فقد احتل المرتبة الثالثة بنسبة 

 %7,5أي ما یقدر بـ  2013مؤسسة خالل سنة  294اع الصحة استحوذ على مؤسسة، كما نالحظ أن قط

من إجمالي المؤسسات في الوالیة وذلك سعیا من هذه األخیرة لتحسین الجانب الصحي في الوالیة 

الخ، كذلك تنشط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن ...وتعویض ندرة المستشفیات والخدمات الصحیة

مؤسسة، ویرجع ذلك إلى أهمیة هذا  246االتصاالت حیث شمل هذا النشاط على قطاع النقل والبرید و 

القطاع في هذه الوالیة خاصة قطاع النقل الذي یعد شریان الوالیة سواء محلیا بین البلدیات أو بینها وبین 

باقي الوالیات، وجدیر بالمالحظة أن تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال النقل 

صاالت والبرید راجع للدور الذي لعبته هیئات الدعم والمساعدة التي وفرتها السلطات الوالئیة لدعم واالت

فقد ساهمت بشكل فعال في زیادة عدد هذه المؤسسات ضمن هذا المجال مثل الوكالة . هذه المؤسسات
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ني للتأمین عن الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر، الصندوق الوط

مؤسسة بنسبة  264والفندقة والذي یضم حوالي لنجد بعد ذلك قطاع المقاهي والمطاعم . الخ...البطالة

لتحاول هذه المؤسسات تقدیم مجموعة من الخدمات كون الوالیة تعتبر . من إجمالي المؤسسات 6,78%

عات األخرى والتي تنشط فیها لتأتي بعد ذلك باقي القطا. نقطة مرور للتجار والزبائن وحتى السیاح

من إجمالي المؤسسات، وهي  ) %5,11 –%0,05 (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنسبة تتراوح ما بین 

  :والجدول التالي یوضح ذلك. نسبة ضعیفة مقارنة بباقي القطاعات

  )2013-2006( فترةخالل  ة تبسةبوالی تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط: 9.4الجدول رقم 

  

 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  قطاع النشاط

 1695 1549  1465  1373  1222  1072  937  873  العمومیة واألشغالالبناء 

 199 183  169  160  152  152  119  108  الصناعة الغذائیة، تبغ وكبریت

 58 42  40  40  32  31  28  27  خدمات مقدمة للمؤسسات

 246 222  208  183  180  152  114  104  نقل واتصاالت وبرید

 12 9  8  8  7  7  6  5  كیمیاء، مطاط وبالستیك

 57 52  51  50  45  42  36  35  صناعة الخشب والورق والطباعة

 55 51  50  47  38  38  28  26  صناعة الصلب والمعادن والمیكانیك

 264 257  237  225  215  212  201  186  فندقة، مطاعم ومقاهي

 56 52  48  46  42  42  36  33  مواد البناء، الخزف والزجاج

 20 20  20  18  14  12  10  7  فالحة وصید بحري

 8 10  9  8  7  6  5  4  صناعة النسیج والخیاطة

 323 313  265  225  218  218  206  203  خدمات مقدمة للجماعات

 3 2  2  2  3  3  3  3  صناعة الجلود واألحذیة

 430 385  356  325  293  271  233  217  التجارة

 35 35  32  30  16  16  14  14  المناجم والمقالع

 15 14  12  12  9  9  7  6  صناعات مختلفة

 25 23  21  21  7  7  9  8  مؤسسات مالیة

 49 47  47  34  1  1  0  4  خدمات وأشغال عمومیة بترولیة

 2 2  2  2  0  0  1  1  محروقات

 2 2  2  2  2 2 2 2  طاقة ومیاه

 29 25  21  16  71  71  59  51  خدمات مقدمة لألسر

 13 16  14  13  11  11  10  8  أشغال عقاریة

 294 273  256  244  263  233  215  212  الصحة

 3890 3584  3335  3093  2848  2608  2279  2137  المجمــــــــــوع

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر

        .طة وترقية االستثمار لوالية تبسةمديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسنشرية  -          
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  الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة تبسة. ثانیا

على مستوى  ال شك أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها مكانة حقیقیة في دفع عجلة التنمیة المحلیة

، إضافة إلى مساهمتها في یةاعمن خالل تقلیص نسبة البطالة وتحسین الظروف االجتموذلك ، والیة تبسة

هذا فضال . رفع العوائد الجبائیة التي تتحصل علیها الجماعات المحلیة والتي تتمثل في الرسوم والضرائب

  .الخ...عن دورها البارز في تنشیط مختلف المجاالت كالفالحة، السیاحة، 

  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل بوالیة تبسة -

المتوسطة بشكل كبیر في توفیر مناصب العمل، والتقلیل من نسبة اع المؤسسات الصغیرة و یساهم قط

  :ویمكن توضیح هذا الدور من خالل الجدول اآلتيالبطالة وتحسین الظروف االجتماعیة في والیة تبسة، 

-2007(فترة ال خالل بوالیة تبسة تطور مناصب الشغل في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 10.4الجدول رقم 

2013(  

  نسبة التغیر  قیمة التغیر  عدد العمال  السنة

2007  24875  -  - 

2008  22783  - 2092  08,41% -  

2009  24770  1987  08,72% 

2010  26905  2135  08,61% 

2011  28363  1458  05,41% 

2012  29188  825 02,90% 

2013  28120  - 1068  03,65 - %      

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر     

  .مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار بوالية تبسة نشرية -                

والشكل اآلتي یوضح تطور عدد العمال على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة      

  ):2013- 2007(خالل الفترة 

  

  

  

 



 كآلیة لتفعیل دورھا التنموي في والیتي قالمة وتبسة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تعزیز القدرة التنافسیة: الرابعالفصل 
 

416 
 

  )2013- 2007(فترة سسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة خالل تطور عدد العمال على مستوى المؤ  :6.4 رقم الشكل

  

  
  .10.4من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول : المصدر

عدد المؤسسات الصغیرة عرف  2008سنة  من البیانات الواردة في الجدول أعاله، نجد أنه وفي

شخص لفئة العاطلین  2092 نضماماأي  .المقابل سجل معدل عمالة سالبوالمتوسطة زیادة طفیفة وب

باإلضافة تسریح العمال بالمؤسسات العامة،  إلىمؤسسة جدیدة، والسبب في ذلك راجع  329 إنشاءمقابل 

الصغیرة والمتوسطة وذلك تفادیا إلى توجه األفراد إلى إنشاء مؤسسات مصغرة بدال من المؤسسات 

 28120حوالي  2013غیر أن عدد العمال عاد لیرتفع مرة أخرى لیبلغ نهایة . للتعقیدات اإلداریة والتسییریة

حیث على الرغم من أن المؤسسات المنشأة أغلبها مؤسسات مصغرة ال یتعدى فیها عدد العمال . عامل

المساهمة الفعالة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في یبرز جلیا الدور و إال أنه  ،عمال) 9(تسعة 

األمر الذي یعكس نجاعة البرامج  .خلق مناصب شغل وتقلیص نسبة البطالة على مستوى والیة تبسة

والسیاسات الداعمة لتفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المحلیة من خالل 

ة، وما لها من انعكاس ایجابي على الجانب االقتصادي من خالل توفیر تقلیص نسبة البطالة في الوالی

مصادر دخل جدیدة، زیادة االستهالك، وكذلك على تحسین الجانب االجتماعي عن طریق تخفیض 

 .العملیات اإلجرامیة الناتجة باألساس عن البطالة
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  )2013-2008( للفترة بوالیة تبسة تطور العمالة حسب عدد المؤسسات: 11.4الجدول رقم 

متوسط عدد المناصب   تطور العمالة  تطور عدد المؤسسات  ـنةالسـ

:                    لكل مؤسسة

  )أ) / (ب(

  النسبي  )ب(المطلق  النسبي  )أ(المطلق 

2008  329  20,42  -2092   64,46- 6,35-  

2009  240  14,89  1987  61,23  8,27  

2010  245  15,20  2135  65,79  8,71  

2011  242  15,02  1458  44,94  6,02  

2012  249  15,46  825 25,42 3,31  

2013  306  19,01  1068- 32,92- 3,49-  

  16,47  100  3245  100  1611  ــــوعالمجمـ

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :المصدر     

  .ستثمار بوالية تبسةمديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اال نشرية -           

منصب  1647 حوالي مؤسسة منشأة وفرت 100أن كل  أعالهیتضح من خالل معطیات الجدول 

عدم التجانس بین طبیعة معدالت تطور المؤسسات  یتبین إذ. )2013-2008(عمل جدید كمتوسط للفترة 

  :وطبیعة حجم العمالة خالل كافة سنوات الدراسة حیث نالحظ ما یلي

  وذلك بنسبة  سجلت معدالت موجبة لتطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2008في سنة

شخص لفئة العاطلین عن العمل  2092أي انضمام  .في حین سجل معدل عمالة سالب، 20,42%

باإلضافة إلى أن معظم  ،مؤسسة جدیدة، والسبب في ذلك راجع إلى تسریح العمال 329مقابل إنشاء 

  .عمال )9(یعاب أكثر من مؤسسات مصغرة عاجزة عن استالمؤسسات المنشأة تعتبر 

  عن  %14,89زیادة معتبرة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بنسبة  2009عرفت سنة

مؤسسة، كما سجل معدل عمالة موجب، وذلك  240السنة السابقة إذ بلغ عدد المؤسسات المستحدثة 

 صب عمل جدید من 1987أي تم استحداث حوالي  % 61,23بنسبة 

 سجلت فیها هي األخرى معدالت موجبة في تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  2010 سنة

مؤسسة مستحدثة، أي  245 وتطور العمالة معا، إذ ارتفع عدد المؤسسات المنشأة في هذه السنة إلى

األخرى قدر كما سجلت معدالت تطور العمالة ارتفاعا هي  ،2009 عن سنة %15,20 بنسبة تقدر بـ
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منصب عمل جدید، وهو ما یوضح أن كل  2135 عن السنة الماضیة، أي تم استحداث %65,79 بـ

مناصب عمل جدیدة، األمر الذي یوحي بأن المؤسسات ) 9( تسعةمؤسسة منشأة خلقت تقریبا 

 .المستحدثة هي مؤسسات مصغرة

 یرة والمتوسطة بلغت نسبته تطورا ایجابیا في عدد المؤسسات الصغ 2012و 2011 وقد عرفت سنتي

مؤسسة صغیرة  242حوالي  2011حیث تم استحداث سنة ، على التوالي %15,46و 15,02%

وهو نفس األمر بالنسبة لتطور عدد . 2012مؤسسة سنة  249ومتوسطة، في حین استحدثت حوالي 

نة منصب س 825منصب عمل جدید و حوالي  1458حوالي  2011العمال، حیث تم استحداث سنة 

2012. 

  حیث %15,46عرفت زیادة في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنسبة بلغت حوالي  2013سنة ،

 ،%32,92مؤسسة جدیدة، بینما شهد معدل العمالة تطورا سالبا بلغت نسبته  306تم استحداث حوالي 

 .عامل 1068حیث تم تسریح حوالي 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى  من خالل هذه النتائج نلمس التطور الملحوظ في عدد

والیة تبسة، وذلك راجع إلى اهتمام السلطات الوالئیة بهذا القطاع والعمل على تطویره ودعمه خاصة 

مع الدور الكبیر الذي تلعبه هذه المؤسسات في التشغیل وتقلیص نسبة البطالة في الوالیة، باإلضافة 

د مخططات اإلنعاش االقتصادي الخاصة بالوالیة على إلى دور هذه المؤسسات في ترجمة وتجسی

  .أرض الواقع

  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجانب البیئي -

إن مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیة المستدامة في والیة تبسة ال یمكن أن 

ع المحروقات، كما أن عدد المؤسسات التي نمثلها في إحصائیات نظرا لغیاب المؤسسات العاملة في قطا

وهو عدد ال  ة،مؤسس )12( باثني عشرتعمل في قطاع المطاط والبالستیك والكیمیاء قلیل حیث قدرت 
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ولیس لها  للبیئة ةعتبر صدیقتأن باقي معظم المؤسسات  في حینیمكن أن یكون له أثر كبیر على البیئة، 

 .تأثیر كبیر في إحداث التلوث البیئي

  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم القطاع الفالحي لوالیة تبسة -

 تجسید ال ریب في أن القطاع الفالحي یعد من أبرز القطاعات األولیة الذي یلعب دورا استراتیجیا في

ة طبیعة المنطقة واإلمكانات المتاحة فیها من هذا الجانب، إذ استفادت والی وذلك راجع إلىالتنمیة المحلیة 

تبسة في هذا القطاع مؤخرا من دعم مختلف البرامج التنمویة، حیث وصل عدد المؤسسات الصغیرة 

إال  ،منصب عمل 298، لتوفر ما یقارب 2013مؤسسة سنة  20والمتوسطة على مستوى هذا القطاع إلى 

ى مستوى هائلة عل من إمكانات القطاع الفالحي یتوفر علیهأن هذه النسبة تعتبر ضئیلة مقارنة بما 

الوالیة، إذ نجد غیاب كبیر لسیاسات واضحة وفعالة تحافظ على الطابع الفالحي للمنطقة، األمر الذي 

جعل هذا القطاع عرضة لمخاطر طبیعیة عدیدة كاالنجراف والتصحر وتآكل التربة، فعلى الرغم من توفر 

تدعمه وتعمل على تطویره، یبقى  األغلفة المالیة الموجهة إلى هذا القطاع إال أنه وبغیاب برامج سلیمة

اهتمام  األمر الذي یستوجب عرضة للعدید من المخاطر التي تحد من دوره التنموي على مستوى الوالیة،

ومع ذلك . ر بهذا القطاع والعمل على تنمیته نظرا لمكانته السامیة في النهوض باقتصاد الوالیةبأكورعایة 

دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االرتقاء بالقطاع الفالحي وبالرغم من كل هذه النقائص فإنه یبرز 

وذلك من خالل الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تموین مختلف الصناعات التحویلیة وخاصة الغذائیة 

األمر الذي یتطلب من السلطات الوالئیة دعم ورعایة أكبر . الخ..بالمنتجات الفالحیة كالحبوب والطماطم 

  .1الصغیرة والمتوسطة الناشطة في هذا المجالللمؤسسات 

  مساهمتها في زیادة اإلیرادات الجبائیة -

دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المحلیة بوالیة تبسة، من خالل  إبرازكذلك یمكن 

وبما أن والیة  العوائد الجبائیة التي تتحصل علیها الجماعات المحلیة والتي تتمثل في الرسوم والضرائب،

                                                           
  .2013، مدیریة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار لوالیة تبسة. 1
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. عامل 28120مؤسسة متوسطة وصغیرة والتي تشغل  3890تمتلك حوالي  2013تبسة وٕالى غایة سنة 

لبلدیات الموجودة افإن هذه المؤسسات توفر إیرادات جبائیة تساهم في تدعیم میزانیة  كما سبق وأن رأینا

والذي یقوم بإنشاء المشاریع  ،ستثمارمما یتیح لهذه األخیرة تخصیص مبالغ أكبر لقسم التجهیز واال ،فیها

تمثل أهم هذه الخ، وت...االقتصادیة واالجتماعیة وتنمیة المنطقة بشكل یخدم متطلبات الحمایة البیئیة

الرسم على النشاط المهني، : عمال كل مؤسسة فیما یليأساسیة التي تقتطع من رقم الضرائب والرسوم األ

 .1لعقاري، الضریبة على أرباح الشركات، الضریبة على الدخلالرسم على القیمة المضافة، الرسم ا

  )2012- 2008(والجدول اآلتي یوضح اإلیرادات الجبائیة على مستوى والیة تبسة للفترة الممتدة ما بین 

  )2012- 2008(اإلیرادات الجبائیة الخاصة بوالیة تبسة خالل الفترة : 12.4الجدول رقم 

      ج د 2 10:الوحدة                                                                                                                       

  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

 8112848,19  7946766,40  9074866,41  8074241.26  7360995.88  اإلیرادات الجبائیة

    .2013، ائب لوالية تبسةمديرية الضر  نشرية: المصدر      

  دور ومساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنشیط السیاحة بوالیة تبسة -

األمر الذي یؤهلها ) الخ...مناطق أثریة، طبیعیة،(مكانات سیاحیة هائلة إ مننظرا لما تمتلكه والیة تبسة 

تتكامل فیما بینها لجعل والیة تبسة إلى خلق سلسلة من المؤسسات المتوسطة والصغیرة في هذا المجال 

 587وجود حوالي  2013قبلة سیاحیة تغذي عوائد الوالیة المادیة والمعنویة، إذ سجلت والیة تبسة سنة 

منصب عمل، كما ساهمت في رفع  2354توفر حوالي تنشط على مستوى القطاع السیاحي مؤسسة 

لكه تال أن هذا االستغالل یعتبر قلیل مقارنة بما تمالعوائد المالیة للوالیة من خالل الضرائب والرسوم، إ

وذلك عن طریق  ،من استغاللها أكثر للنهوض بالعوائد المالیة للوالیةیة من مناطق سیاحیة هائلة البد الوال

  .2تمارس نشاطها ضمن قطاع السیاحةالتشجیع على إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة جدیدة 

  

                                                           
   .2012 مدیریة الضرائب لوالیة تبسة،. 1
  .2014مدیریة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار لوالیة تبسة، . 2
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  وسطة في دعم الصناعات التقلیدیةمساهمة المؤسسات الصغیرة والمت -

یظهر جلیا ضعف دور قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم وتنمیة الصناعات التقلیدیة، حیث 

من طبیعة المنطقة الریفیة وما تتیحه من فرص لتسویق المنتجات التقلیدیة، وما تتوفر علیه وعلى الرغم 

من خالل صناعة الجلود والدباغة، فضال عن الصناعات  من إمكانیات تسمح لها بالنجاح في هذا المجال

فإن قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لم یستغل هذه اإلمكانات استغالال أمثال، إذ . النسیجیة وغیرها

 11نجد أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة تبسة والتي تنشط في هذا المجال قدر بحوالي 

ن عدد هذه المؤسسات ورغم ما ذكرناه من أهمیتها ودورها یبقى ضئیال جدا إال أ. 2013مؤسسة سنة 

مقارنة باإلمكانات التي تتمتع بها الوالیة، وذلك نتیجة إلهمال سكان الوالیة لهذا المجال وعدم وعیهم بدوره 

  . في تجسید عملیة التنمیة المحلیة

  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجاالت أخرى -

 دورهافة إلى مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في میدان تحقیق التنمیة المحلیة من خالل باإلضا

فضال عن تحسین  ،العوائد الجبائیة عن طریقتمویل میزانیة البلدیات و في التقلیل من معدالت البطالة، 

خرى والتي أمجاالت یتعدى ذلك إلى  التنمويفإن دورها  ،الفالحةو  ةالسیاحتطویر قطاع البیئي و  الجانب

  :نوجزها فیما یلي

 58تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا بارزا في خلق التكامل الصناعي بالوالیة حیث نجد أن  

مؤسسة ناشطة في  35مؤسسة من هذا النوع تنشط في مجال تقدیم خدمات للمؤسسات، باإلضافة إلى 

غیر . 2013لكهرباء والمیكانیك، وذلك سنة مؤسسة تعمل في مجال ا 55وقطاع المناجم والمحاجر، 

أنه ما یعاب على تقلص دور هذه المؤسسات في خلق فضاء متكامل بین مختلف المؤسسات هو 

غیاب العناقید الصناعیة على مستوى الوالیة وبالتالي انخفاض معدل المساهمة في تحقیق التنمیة 

 .وفق إستراتیجیة عمل منظمة ومنسقة المحلیة
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توفر نسبة معتبرة من خدمات  حیثالمؤسسات مكانة هامة في مجال الخدمات المحلیة تحتل هذه  

مؤسسة  294 كما نجد حوالي مؤسسة في هذا المجال، 246النقل والمواصالت، إذ تساهم حوالي 

مؤسسة تعمل في مجال تقدیم خدمات متنوعة للعائالت،  29باإلضافة إلى  ،في مجال الصحةتنشط 

 .ات الصغیرة والمتوسطة تلعب دورا أساسیا في مجال تغذیة المواطن بالخدماتوبالتالي فالمؤسس

تلعب هذه المؤسسات دورا بارزا في مجال إعمار الوالیة وتحسین البنیة التحتیة بها، إذ نجد حوالي  

مؤسسة تساهم بتوفیر مواد  56 حواليمؤسسة تعمل في مجال األشغال العمومیة والبناء، و  1695

حیث استفادت والیة تبسة من برامج للتنمیة المحلیة موجهة لتشیید الطرق،  .زف، الزجاجالبناء، الخ

األمر الذي جعل من  ).2014-2010(وانجاز السكنات المبرمجة ضمن المخطط الخماسي 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال تحتل مكانة هامة في تجسید برامج التنمیة 

مستوى الوالیة وذلك للوصول إلى التنمیة الوطنیة الشاملة والمتوازنة التي یهدف برنامج المحلیة على 

 .المخطط الخماسي تحقیقها

تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنمیة المحلیة على مستوى والیة تبسة من خالل  

جتماعیة لسكان الوالیة ترقیة  القطاع الصحي على مستوى الوالیة، وذلك بهدف تحسین الظروف اال

مؤسسة تنشط في القطاع الصحي،  294أن حوالي  2013وخاصة الصحیة منها، إذ نجد سنة 

مؤسسة سنة  212عامل، بعد أن كان عدد هذه المؤسسات ال یتجاوز  1574بمجموع عمال قدره 

صحي هذا التطور في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى القطاع ال. 2006

یدل على الدور والمكانة الكبیرة التي تحتلها هذه المؤسسات في تحسین الظروف الصحیة والعالجیة 

  .في والیة تبسة، وصوال إلى تجسید التنمیة المحلیة المنشودة

  وتبسة قالمة ؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیتيآلیات ترقیة وتطویر قطاع الم. 2.4

ضحت تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفترة األخیرة، نتیجة األهمیة البالغة التي أ

ومساهمتها األكیدة في االرتقاء بالمجتمعات المحلیة على كافة األصعدة والمجاالت، فقد بات من 
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على مستوى  الضروري بإمكان تأمین كافة الظروف واآللیات المساندة والمساعدة لتطویر هذا القطاع

لتشكیل اقتصاد محلي فعال یساهم في بناء وتجسید سعیا  ، وذلكمیة قدرته التنافسیةوتن والیتي قالمة وتبسة

  .تنمیة وطنیة شاملة

  جهود دعم وتنمیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة قالمة. 1.2.4

ل رغم األهمیة البالغة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فإنها تبقى في مواجهة جملة من العراقی

تستدعي تدخل الدولة للتقلیل منها، وذلك بتوفیر كل الدعم والمساندة لهذه المؤسسات عبر هیئات 

  .متخصصة تسعى لتفعیل دورها في تحقیق التنمیة المحلیة

والیات الوطن تتطلع والیة قالمة بسعي مستمر لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهدف  على غرارو 

ومن المؤكد أن المؤهالت الفالحیة والمنجمیة على الخصوص . المؤسسات خلق نسیج محكم ومتكامل من

التي تزخر بها الوالیة، ستؤهلها إلحداث تنمیة تتماشى وطبیعة المنطقة خاصة في مجال تطور 

الصناعات الغذائیة ومواد البناء والسیاحة وغیرها، فالمؤشرات االحصائیة التالیة تبرز هذا االهتمام حالیا 

التقدم الملحوظ في النتائج المحصل علیها نتیجة المساهمة الفعالة لهذا القطاع في الحركیة من خالل 

  :التنمویة وخلق فرص للشغل أكبر برأسمال أقل

باعتباره أكبر محفز إلنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخلق : في إطار توفير العقـار الصناعي 

وجودة بالوالیة، فقد استفادت هذه األخیرة من منطقة مناصب عمل، وعلى غرار الحافظة العقاریة الم

ببلدیة بن جراح والتي ستشهد انطالق الدراسة في أقرب اآلجال ) هكتار 140(صناعیة جدیدة 

باإلضافة إلى عمل اللجنة الوالئیة للمساعدة على تحدید الموقع لترقیة االستثمار وضبط العقار 

"CALPIREF"  مشروع استثماري، بما فیها أهمیة للوالیة  25على  2011التي وافقت إلى غایة سنة

والمنطقة كمشروع لصناعة األدویة ببلدیة النشمایة ووحدة إلنتاج الحلیب بواد فراغة، ووحدة مصبرات 

 .غذائیة ببلدیة الفجوج، باإلضافة إلى مشاریع في قطاع البناء والصناعات التحویلیة األخرى
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تفادت الوالیة من أربعة عملیات تأهیل لتهیئة مناطق النشاط من جهة أخرى اس :الجانب التجاري 

التجاري وتتعلق بكل من عین بن بیضاء، النشمایة، وادي الزناتي، وهذا ما یحفز المستثمرین على 

 .تجسید مشاریعهم بعد إتمام هذه العملیات

 :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية قـالمة  اآلليات والهياكل الداعمة 

تهجت الدولة الجزائریة سیاسة جدیدة لترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة بعد لقد ان

إدراكها بأهمیة هذا القطاع في دفع عجلة التنمیة الوطنیة، وهو ما جعلها تطلق هیئات وهیاكل جدیدة 

من هذه  تلعب دور تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل المساهمة في إنشاء المزید

وباعتبار . المؤسسات والعمل على متابعة مسارها والمحافظة علیها، بغیة تجسید التنمیة الوطنیة الشاملة

والیة قالمة جزء من هذه التنمیة، فقد سعت هي األخرى إلى االعتماد على هذه الهیئات في االرتقاء 

   :ئج اآلتیةبقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیتها، وهو ما توضحه النتا

  )ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب  :أوال

إلى غایة سنة  1997بوالیة قالمة، استقبلت منذ بدایة نشاطها سنة  هذه الوكالةفي إطار نشاط 

عدد المشاریع فیما یخص أما  ا،ملف 12792 منها وبلغ عدد الملفات المقبولة .ملف 15680، حوالي 2013

  :الجدول اآلتي فيویمكن توضیح حصیلة الوكالة  .مشروع 5594الممولة فقدر بـ 

  )2013- 1997(حصیلة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب لوالیة قالمة : 13.4الجدول رقم 

منذ بدایة النشاط إلى   البیان

31/12/2008  

2009  2010  2011  2012  2013  

  765  2224  1206  282  271  844  عدد المشاریع الممولة

  .إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية قاملة: المصدر               

  

  )ANGEM( الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر :ثانیا

فقد الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بوالیة قالمة، القیام به من قبل  المنتظرضمن النشاط 

تم قبول ملف،  10740، حوالي 2013ایة الثالثي األول لسنة إلى غ 2005استقبلت منذ بدایة نشاطها سنة 
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مشروع، ویمكن توضیح  8907 بـومن ثم یكون عدد المشاریع الممولة یقدر ملف،  9563ما یقارب 

  :الحصیلة من خالل الجداول اآلتیة

  دج 100.000.00 حتى: شراء مواد أولیة -

  قرض المصغر بوالیة قالمة بالنسبة لشراء المواد األولیةحصیلة الوكالة الوطنیة لتسییر ال: 14.4الجدول رقم 

  

  مناصب الشغل المستحدثة  عدد المشاریع الممولة  عدد الملفات المؤهلة  عدد الملفات المودعة

9761  8818  8568  8568  

 .إحصائيات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر لوالية قاملة: المصدر       

  دج 1.000.000.00 حتى: یعانجاز المشار  -

  حصیلة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بوالیة قالمة بالنسبة النجاز المشاریع: 15.4الجدول رقم 

  

  مناصب الشغل المستحدثة  عدد المشاریع الممولة  عدد الملفات المؤهلة  عدد الملفات المودعة

979  745  339  812  

  .الة الوطنية لتسيري القرض املصغر لوالية قاملةإحصائيات الوك: المصدر        

  )CNAC( الصندوق الوطني للتأمین على البطالة :ثالثا

في إطار نشاط الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بوالیة قالمة، استقبل الصندوق منذ بدایة 

، حوالي 2013سنة السداسي األول من إلى غایة  2004نشاطه لصالح الشباب حاملي المشاریع سنة 

مشروع،  2520ملف، أما عدد المشاریع الممولة فقدر بـ  5649ملف، وبلغ عدد الملفات المقبولة  7777

  :ویمكن توضیح حصیلة الصندوق من خالل الجدول اآلتي

  )2013- 2005( حصیلة الصندوق الوطني للتأمین على البطالة لوالیة قالمة: 16.4الجدول رقم 

إلى  منذ بدایة النشاط  البیان

31/12/2008  

2009  2010  2011  2012  *2013  

  783  1556  2833  464  338  1803  عدد الملفات المودعة

  692  1372  1878  279  134  1294  عدد الملفات المقبولة

  420  956  460  141  165  378  عدد المشاریع الممولة

  .لةإحصائيات الصندوق الوطين للتأمني على البطا: المصدر        

  .2013السداسي األول من سنة  *                
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  )FGAR( الصندوق الوطني لضمان القروض: رابعا

فقد استفادت هذه  على مستوى والیة قالمة، والمتوسطةیة المؤسسات الصغیرة دائما ومن أجل دعم وتنم

فادت مؤسستین فقط المؤسسات من الخدمات التي یقدمها الصندوق الوطني لضمان القروض، حیث است

في شكل ، وذلك القروض التي تحصلت علیها من تمویل نسبة تولیه عملیة من هذا الصندوق من خالل

  .ضمان

إلى  بوالیة قالمة صندوق الوطني لضمان القروضالوالمتوسطة المنخرطة في المؤسسات الصغیرة : 17.4الجدول رقم 

   2013 غایة دیسمبر

  مة القرض دجقی  نسبة الضمان   العدد  النشاط

  69.000.000,00  60  1  البناء واألشغال العمومیة

  220.033.000,00  22  1  الصناعة

  289.033.000,00  /  2  المجموع

  .2014، بيانات مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار بوالية قاملة :المصدر            

ؤسستان اللتان استفادتا من الصندوق تنشطان في قطاعي البناء الم نالحظ من الجدول السابق أن

 واألشغال العمومیة وقطاع الصناعة، وقد بلغت قیمة الضمان المقدم لهاتین المؤسستین حوالي

والمالحظ من هذه القیمة أنها تعتبر ضئیلة جدا وال تلبي حاجیات المؤسسات، . دج 289.033.000,00

، وبالتالي ي یواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتمثل في مشكل التمویلوأن التحدي األكبر الذ ةخاص

البد من تكثیف التوجه نحو هذا الصندوق لتجاوز العراقیل والتحدیات التي تحد من تنمیة وتطویر قطاع 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى الوالیة وتفعیل دورها التنموي

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة البرنامج الوطني لتأهیل: خامسا

تأهیل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ل الوطني برنامجال استفادت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من

 20وقد انخرطت فیه حوالي . والذي یعتبر حافزا لها من أجل دینامیكیة تسییر اإلنتاج وتطویر تنافسیتها

مؤسسة، لیصل عدد المؤسسات  11نها حوالي أهلت م، 2011مؤسسة قدمت ملفها خالل نهایة سنة 

هذا ومن المتوقع أن یتم تأهیل ما یقارب . مؤسسة 14إلى حوالي  2013ا البرنامج سنة ذالمستفادة من ه
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، مع العلم وأن العملیة تشرف علیها الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات 2014مؤسسة مع نهایة  300

  .)ANDPME(الصغیرة والمتوسطة 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة قالمة المنخرطة في برنامج التأهیل: 18.4رقم الجدول 

 

  2013  2012  2011  النشاط

  10  4  6  البناء واألشغال العمومیة

  0  2  2  الخدمات

  4  0  3  الصناعة

  14  6      11  المجموع

  .2014، الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار لوالية قاملة مديرية الصناعة واملؤسسات: المصدر                       

  جهود دعم وتنمیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة تبسة .2.2.4

كل والعراقیل التي تقف حجر عثرة أمام تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة انظرا للمش

السلطات  عمدتنمیة المحلیة على مستوى والیة تبسة، فقد والمتوسطة وتفعیل دورها في دفع عجلة الت

نیة والوالئیة إلى بذل العدید من الجهود وتفعیل مجموعة من اآللیات لتهیئة البیئة المناسبة والظروف طالو 

  :ومن بین هذه الجهود نجد. المشجعة لعمل ونشاط هذه المؤسسات

  ANSEJ بسةالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب لوالیة ت. أوال

والیة  على مستوىالوكاالت الناشطة  أهمو  تمثل أبرزالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ال ریب في أن 

 إذ. تبسة، والتي لها دور بارز في دعم إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في تجاوز مختلف مشاكل الوالیة

مشروع  3996لت تمویل حوالي سج 2013وٕالى غایة السداسي األول من سنة الوكالة هذه ومنذ إنشاء 

  .من الملفات المقدمة للوكالة %29,63وذلك بنسبة 

في  2013ویمكن توضیح عدد المشاریع الممولة من طرف الوكالة إلى غایة السداسي األول من سنة 

 :الجدول اآلتي
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  لوالیة تبسة تطور المشاریع الممولة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : 19.4 الجدول رقم

 السنة عدد المشاریع الممولة من طرف الوكالة قیمة التغیر نسبة التغیر

- - 825 2005 

13,09% 108 933 2006 

11,46% 107 1040 2007 

10,48% 109 1149 2008  

23,93% 275 1424 2009  

15,87% 226 1650 2010  

44,66% 737 2387 2011  

33,30% 795 3182 2012  

السداسي األول   3996  814 25,58%

2013  

  .معلومات مستقاة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية تبسة: المصدر             

نالحظ من خالل بیانات الجدول أعاله أن الوكالة تولت عملیة تمویل المشاریع والمؤسسات المصغرة، 

ویعود هذا العدد القلیل من المشاریع مقارنة بما هو مشروعا مصغرا،  825حوالي  2005حیث مولت سنة 

ممول في الفترة األخیرة، إلى قلة الوعي بهذه الهیاكل المساعدة والمرافقة للشباب، غیر أنه ومع مرور 

الوقت بدأت الوكالة تؤدي دورها أكثر، حیث تطور عدد المشاریع الممولة بصفة ملحوظة لیصل خالل 

منصب  7374مشروع ممول، ساهم في توفیر حوالي  3996إلى حوالي  2013السداسي األول من سنة 

  .عمل

 فيتلعب دورا بارزا وفعاال  الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة أن نالحظ السابقة المعطیات خالل من

 إلنشائها الالزم والمعنوي المالي الدعم تقدیم من خالل تنمیتها فرص وتدعیم المصغرة المؤسسات إنشاء

وذلك من  تبسة، والیةعلى مستوى  المحلیة التنمیة تجسید في المنتظر منها الدور تؤدي حتى مراریتهاواست

خالل ترقیة مختلف القطاعات التي تشكل الدعامة الرئیسیة إلرساء التنمیة المحلیة سواء كانت قطاعات 

  .الخ...فالحیة، صناعیة، الخدمات، البناء واألشغال العمومیة، 

الدور الوظیفي لهذه الوكالة من خالل استحداث المؤسسات الممولة من طرف الوكالة  إبرازویمكن 

مناصب الشغل لعدد معتبر من مناصب العمل، حیث وصل عدد  )ANSEJ(الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 
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وذلك إلى غایة السداسي األول من  منصب عمل 7374المستحدثة من طرف هذه المؤسسات إلى حوالي 

تؤكد بذلك هذه اإلحصائیات الدور الكبیر والفعال الذي تلعبه الوكالة في تقلیص نسبة ، ل2013سنة 

، من 2005منصب عمل آخر سنة  2479البطالة، حیث وبعد أن ساهمت هذه الوكالة في توفیر حوالي 

 2006خالل المؤسسات التي تمولها، تطور عدد المناصب التي توفرها هذه المؤسسات لیصل آخر سنة 

منصب عمل، لیستمر عدد المناصب في االرتفاع حتى بلغ آخر السداسي األول لسنة  2722والي إلى ح

     .  منصب عمل 7374حوالي  2013

الوكالة الوطنیة ویمكن توضیح تطور العمالة التي تم استحداثها من طرف المؤسسات الممولة عن طریق 

  :في الجدول اآلتي) ANSEJ( لدعم تشغیل الشباب

  بوالیة تبسة ANSEJبالنسبة للمشاریع الممولة من طرف  تطور العمالة :20.4م الجدول رق

 السنة عدد العمال  قیمة التغیر نسبة التغیر

-  -  2479  2005  

9.80 243 2722 2006 

9,66  263 2985 2007 

9,48 283 3268 2008 

21,81 713 3981 2009  

12,76 508 4489 2010  

24,17 1085 5574 2011  

17,06 951 6525 2012  

  2013السداسي األول   7374  849  13,01

  .معلومات مستقاة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية تبسة: المصدر          

   ANGEM الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر. ثانیا

ب، حیث تتولى تخصیص قروض تساهم هذه الوكالة في خلق مشاریع ومؤسسات مصغرة لفائدة الشبا

مصغرة في شكل سلفة، موجهة إما لخلق وٕانشاء مؤسسات جدیدة، أو تمویل شراء مواد أولیة لمشاریع 

والیة تبسة على مستوى  )ANGEM(ویمكن توضیح حصیلة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر . قائمة

  :في الجدول اآلتي 2013منذ نشأتها وٕالى غایة سنة 
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 لوالیة تبسة )ANGEM( حصیلة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر:  21.4 دول رقمالج

  البرنامــج

  عدد الملفات الممولة  عدد الملفات المقبولة للتمویل  عدد الملفات

في 

طریق 

  الدراسة

  مقبول  مرفوض
من طرف 

  الوكالة

من طرف 

  البنك
  )دج(كلفة المشاریع 

من 

طرف 

  الوكالة

من طرف 

  البنك

شروع ثنائي التمویل م

شراء مواد أولیة 

) المستفید- الوكالة(

 27.000إلى غایة 

   دج

/  672  3260  2578  /  69.415.797,36  2578  /  

مشروع ثنائي التمویل 

شراء مواد أولیة 

) المستفید- الوكالة(

 100.000 إلى غایة

  دج

/  285  7228  6939  /  460.098.918,44  6700  /  

  مشروع ثالثي التمویل

- الوكالة-كالبن( 

  )المستفید

488  720  3374  3374  3374  512.307.346,60  371  273  

  273  9649  1.042.222.062,40  34 12891  13862  1677  488  المجمـــوع

  .لوالية تبسة ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر : المصدر

ییر القرض المصغر كان لها دور فعال الجدول السابق، أن الوكالة الوطنیة لتس بیانات نالحظ من خالل

في تمویل شراء مواد أولیة لعدد كبیر من المشاریع، سواء كان هذا التمویل ثنائي بین الوكالة والمستفید، 

  :سجلت ما یلي 2013غایة سنة  ىحیث ومنذ نشأة الوكالة وٕال .أو ثالثي بین الوكالة والبنك والمستفید

  فقد تم دج 27.000إلى غایة ) المستفید- الوكالة(شراء مواد أولیة ل التمویل ةثنائی للمشاریعبالنسبة ،

مشروع، في حین تم تمویل  3260ملف بینما قبل تمویل حوالي  672ملف، رفض منها  3932تقدیم 

 .دج 69.415.797,36مشروع بكلفة إجمالیة قدرت بـ  2578فعال حوالي 

   دج 100.000إلى غایة ) المستفید- الوكالة(یة شراء مواد أوللالتمویل  ةثنائی للمشاریعبالنسبة  
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 7228ملف، بینما تم قبول تمویل حوالي  285ملف، رفض منها  7513فقد طرح على مستوى الوكالة 

مشروع بتكلفة إجمالیة بلغت   6700تم تمویل فعال حوالي  2013مشروع، غیر أنه وٕالى غایة 

  .دج 460.098.918,44

  ملف على  4582، فقد تم تقدیم حوالي )المستفید-الوكالة- البنك(ویل التم ةثالثی للمشاریعبالنسبة

ملف  488ملف، في حین ال زال حوالي  3374ملف، بینما قبل  720مستوى الوكالة، حیث تم رفض 

مشروع بكلفة إجمالیة  3374قید الدراسة، وقد تم تمویل فعال كل المشاریع المقبولة أي مول حوالي 

 .جد 512.307.346,60بلغت 

نالحظ من هذه البیانات السابقة أنه وبصفة إجمالیة ساهمت الوكالة في تمویل عدد من المشاریع 

مشروع بكلفة إجمالیة بلغت قیمتها حوالي  12891حوالي  2013وصل عددها إلى غایة 

وهو ما یدل على الدور الكبیر والفعال الذي تلعبه الوكالة الوطنیة لتسییر ، دج 1.042.222.062,40

و ما یساعد على هفي تمویل مختلف المشاریع على مستوى والیة تبسة، و ) ANGEM( لقرض المصغرا

، ومكافحة المساهمة في تحقیق تنمیة محلیة من خالل تنشیط العملیات االستثماریة، وتقلیص نسبة البطالة

  .مختلف التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة التي تشهدها الوالیة

  )CNAC( ني للتأمین على البطالةالصندوق الوط. ثالثا

 مدروس مشروع 2996 من مشروع 2492 قبول تم أنه إلى اإلشارة تجدر الصندوق هذا نشاط إطار في

 دج 6.032.172.626,00 بلغت قیمته حوالي إجمالي بمبلغ 2013منذ نشأة هذا الصندوق وٕالى غایة سنة 

 الموافقة تم مشروع 1572 إجمالي من بنكي دعم على مشروع 1544 حضي شغل، منصب 3791 توفر

ویمكن توضیح عدد المشاریع المقبولة من الصندوق والممولة من  .البنوك هذه طرف من تمویله على

  :في والیة تبسة في الجدول اآلتي 2013البنوك إلى غایة سنة 
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 في والیة تبسة 2013عدد المشاریع المقبولة من الصندوق والممولة من البنوك إلى غایة سنة  :22.4 الجدول رقم

عدد 

المشاریع 

  المسجلة

عدد 

المشاریع 

  المقبولة

  كلفة المشاریع المقبولة

عدد مناصب 

الشغل التي 

  توفرها

عدد المشاریع 

المقبولة من 

  طرف البنوك

المشاریع التي 

تم تمویلها من 

  طرف البنوك

2996  2492  6.032.172.626,00  3791  1572  1544  

  ).CNAC(وكالة الوطنية للتأمني على البطالة ال: المصدر      

  )ANDI( االستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر . رابعا

بعض الصعوبات والعراقیل التي تعترض أصحاب المشاریع  ومحاولة لتجاوزفي مجال ترقیة االستثمار 

ة الوطنیة لتطویر ، فقد تولت الوكالاستقطاب وتوطین االستثمارات الوطنیة واألجنبیةوبغرض االستثماریة 

االستثمار االعتناء بخدمة المستثمرین المحلیین واألجانب، وقد أسفرت حصیلة الوكالة الوطنیة لتطویر 

  :  على البیانات الواضحة في الجدول اآلتي 2013االستثمار الجهویة لعنابة فیما یتعلق بوالیة تبسة لسنة 

  بالنسبة لوالیة تبسة  لتطویر االستثمارحصیلة برنامج الوكالة الوطنیة :  23.4 رقم الجدول

  قطاع النشاط
  31/12/2013إلى غایة 

  مناصب العمل  )ملیون دج(القیمة   %  عدد المشاریع

  55  21  0,17  1  الفالحة

  2063  11258  18,23  109  بناء، األشغال العمومیة والري

  3376  18842  16,22  97  الصناعة

  17  54  0,5  3  الصحة

  2090  8871  57,02  341  النقل

  139  596  0,5  3  السیاحة

  531  2476  7,36  44  الخدمات

  8271  42118  100  598  المجموع

  www.andi.dz :المصدر    

نجد أن كل من قطاعي البناء واألشغال العمومیة وقطاع النقل استحوذا  السابق الجدول خالل من

مشروع إذ یعود ذلك لعدة  450ن المشاریع الممولة من طرف الوكالة، أي ما یعادل م %75لوحدهما على 

 افیه هودلجا وقلة اوضمان نجاحهالمتعلقة بقطاع النقل  المشاریع من النوع هذا تكلفة انخفاضأسباب منها 

من المشاریع  أما فیما یخص قطاع البناء واألشغال العمومیة فإن توجه نسبة كبیرة العوائد، في الزیادة مع

http://www.andi.dz/
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في إطار المخطط الخماسي الجدید  والیةالتي تشهدها ال التحتیة اإلصالحات نحو هذا المجال یعود إلى

 وبالتالي اللمجا هذا في الكبیرة المؤسسات من قلة االستفادة من المستثمرین رغبة وبالتالي )2014- 2010(

- %0,17(فیها انحصرت بین  النسبف القطاعات باقي أما المضافة، القیمة من معدل كبرأ تحقیق

 رأس معدالت ارتفاعویعود السبب في ذلك إلى  ،وهي نسب ضعیفة مقارنة بالقطاعین السابقین) 16,22%

 الصناعي الطابع ذات المشاریع في وخاصة معدالت المخاطرة وارتفاع القطاعات هذه تتطلبها التي المال

  .اعاتالقط من النوع هذا عن یبتعد المستثمر یجعل مما

بصفة عامة نجد أن الوكالة الوطنیة لدعم االستثمار ساهمت بشكل واضح في استحداث مشاریع جدیدة 

مشروع بلغت قیمتها  598إلى حوالي  2013على مستوى والیة تبسة وصل عددها وٕالى غایة سنة 

  . منصب عمل 8271ملیون دج، مستحدثة بذلك ما یقارب  42118اإلجمالیة حوالي 

  :لة حسب قطاعات النشاط في الشكل التاليح توزیع المشاریع الممولة من طرف الوكاویمكن توضی

  بالنسبة لوالیة تبسة حسب قطاعات النشاط ANDIتوزیع المشاریع الممولة من طرف : 7.4 الشكل رقم

 

  
 .من إعداد الباحث :المصدر                          

  لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمارات وضبط العقار. ساخام

ٕالى و  منذ نشأتها قامت لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمارات وضبط العقار لوالیة تبسة

  :يكاآلتموزعة  بدراسة الملفات المقدمة وكانت نتائج الدراسة 2013 سنة غایة

 1557: عدد الملفات المدروسة  
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 744: عدد الملفات المقبولة  

 781: عدد الملفات المرفوضة  

 32: عدد الملفات المؤجلة 

  :ویمكن توضیح هذه النتائج أكثر في الجدول اآلتي

لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمارات وضبط العقار الملفات المدروسة من طرف : 24.4 الجدول رقم 

 لوالیة تبسة

عدد 

الملفات 

 مؤجلةال

عدد الملفات 

 المرفوضة

 الملفات المقبولة
عدد الملفات 

 المدروسة
 النشاط

 العدد )بالملیون دج(التكلفة  )بالهكتار(المساحة  العمال

 أشغال عمومیة 3 2 194.638 2,82651 48 1 -

 فالحة 307 167 18.372.879 204,94099 5107 140 -

 صناعة 448 225 29.961.616 959,48701 12406 221 2

 خدمات 349 146 26.530.086 91,564902 5172 189 14

 مواد البناء 292 162 56.307.083 278,39547 7476 130 -

 ري 8 3 300.000,87 1,8673 87 5 -

 تجارة 66 7 6.834.936,5 2,205 303 58 1

 سیاحة 70 30 4.715.439,7 63,205617 1145 25 15

 أخرى 14 2 2.951,645 0,72922 4 12 -

 المجموع 1557 744 143.219,631 1.605,222 31748 781 32

  .2013مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار لوالية تبسة، : المصدر

 لجنة طرف ظ من خالل بیانات الجدول السابق أن عدد الملفات المدروسة والمقبولة من نالح

ملف من أصل  744بلغ  موقع وترقیة االستثمارات وضبط العقار لوالیة تبسةالمساعدة على تحدید ال

من العدد اإلجمالي للملفات  %47ملف مدروس، أي بلغت نسبة الملفات المقبولة حوالي  1557

ملیون دج، ومساحة إجمالیة للمشاریع  143.219,631المدروسة، وذلك بتكلفة إجمالیة بلغت حوالي 

  .منصب عمل 31748كتار، مستحدثة ما یقارب ه 1.605,222وصلت إلى 

  للملفات  من العدد اإلجمالي %50ملف، أي ما نسبته  781بلغ عدد الملفات المرفوضة حوالي

ملف أجل الفصل فیها حول ما إذا كانت  32، في حین بلغ عدد الملفات المؤجلة حوالي المدروسة

  .مرفوضة أو مقبولة
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  ا مؤسسات مصغرة حیث نهأن كل المشاریع تقریبا تتعدى كو  لیایتضح لنا جمن خالل الجدول السابق

ا تتطلب تغطیة مالیة كبیرة نهنجد أ ىعمال هذا من ناحیة ومن ناحیة أخر  10توظف كلها أكبر من 

  دج،  143.219,631مشروع بلغت قیمته  744بدلیل أن إجمالي 

  لي المشاریع الممولة بما من إجما% 30 ـعلى أكبر نسبة قدرت ب الصناعةنالحظ استحواذ قطاع

 162مشروع، وقطاع مواد البناء بـ  167لتلیها بعد ذلك كل من قطاع الفالحة بـ  مشروع 225یعادل 

 .مشروع بباقي القطاعات 44 و، %19مشروع أي بنسبة  146مشروع، كما استفاد قطاع الخدمات من 

ى تحدید الموقع وترقیة االستثمارات لجنة المساعدة علویمكن توضیح توزیع الملفات المدروسة من طرف 

  :في الشكل التالي حسب النشاط وضبط العقار لوالیة تبسة

لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمارات وضبط توزیع الملفات المدروسة من طرف : 8.4 الشكل رقم

  العقار لوالیة تبسة

  

  .من إعداد الباحث :المصدر          

  )ANDPME( رنامج الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةب. سادسا

استفادت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة تبسة من البرنامج الوطني لتطویر 

، وقد ةجوانبها التسییریة والتنظیمیة واإلنتاجیمختلف والمتوسطة، وذلك بغرض تأهیل  ةالمؤسسات الصغیر 

ویمكن  .ملف 72د المؤسسات التي قدمت ملفات بغرض االستفادة من برنامج التأهیل حوالي بلغ عد
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في الجدول ANDPME   حصیلة برنامج الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتوضیح 

  :اآلتي

  لوالیة تبسة حصیلة برنامج الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 25.4 الجدول رقم

  مؤجل  غیر مؤهل  مؤهل  عدد المؤسسات  قطاع النشاط

  19  10  27  56  البناء، األشغال العمومیة والري

  04  05  02  11  الصناعة

  00  02  00  02  خدمات

  00  00  01  01  النقل

  00  01  00  01  الفالحة

  00  01  00  01  أخرى

  23  19  30  72  المجموع

  - عنابة  –ة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوكالة الوطني :المصدر    

التي قدمت ملفات بغرض االستفادة من برنامج  الجدول السابق أن عدد المؤسساتنالحظ من خالل 

في البرنامج الوطني  االنخراطنالحظ أن أكثر المؤسسات الراغبة في مؤسسة، حیث  72التأهیل بلغت 

مؤسسة،  56إذ بلغت  .شط في قطاع البناء واألشغال العمومیةلتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تن

   .من الملفات المقدمة %77أي ما نسبته 

من إجمالي الملفات، في حین تم رفض حوالي  %41بنسبة  ملفا لالستفادة من التأهیل أي 30وقد تم قبول 

   .ملفا إلى وقت الحق لعدة أسباب 23ملف، وأجل  19

قطاعات النشاط في  ات المقدمة لالستفادة من البرنامج الوطني للتأهیل حسبیمكن أن نوضح توزیع الملف

  :الشكل التالي
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حسب قطاعات فیما یخص والیة تبسة توزیع الملفات المقدمة لالستفادة من البرنامج الوطني للتأهیل : 9.4 الشكل رقم

  النشاط

  

  
  .من إعداد الباحث :المصدر    

  )FGAR( قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةصندوق ضمان ال. سابعا

انجازا حقیقیا لترقیة المؤسسات الصغیرة  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةیعتبر 

والمتوسطة كونه یعالج أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والمتمثلة في الضمانات الضروریة 

من المؤسسات الناشطة على مستوى الوطن، فقد استفادت للحصول على القروض البنكیة، وكغیرها 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة تبسة من هذا الصندوق ویمكن توضیح 

  :في والیة تبسة في الجدول اآلتي صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةحصیلة 

  بوالیة تبسة لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةصندوق ضمان القروض لحصیلة : 26.4 الجدول رقم

  صندوق ضمان القروض م ص م  نوعیة الضمان

  15  عدد الضمانات الممنوحة

  دج 1.127.518.336  الكلفة اإلجمالیة للمشاریع

  دج 742.251.752  قیمة القروض المطلوبة

  % 66  المعدل المتوسط للتمویل المطلوب

 جد 325.175.884  قیمة الضمانات الممنوحة

  % 44  المعدل المتوسط للضمان الممنوح

  دج 21.678.392  معدل قیمة الضمان

  386  عدد مناصب الشغل

  .صندوق ضمان القروض لوالية تبسة :المصدر
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أن عدد الضمانات التي منحها الصندوق للمؤسسات للحصول  یتبین من خالل بیانات الجدول السابق

بقیمة إجمالیة بلغت  2013وحا، وذلك إلى غایة سنة ضمانا ممن 15على التمویل الالزم بلغ 

ونالحظ أن المشاریع . دج 1.127.518.336، في حین بلغت الكلفة اإلجمالیة للمشاریع دج 325.175.884

ویمكن أن نوضح  .منصب شغل 386 أو المؤسسات المستفادة من الصندوق قد استحدثت حوالي

  :دة من الصندوق في الجدول اآلتيالقطاعات التي تنشط فیها المشاریع المستفی

  والیة تبسة على مستوى توزیع ملفات الضمانات حسب قطاعات النشاط: 27.4الجدول رقم 

  %  عدد مناصب الشغل  %  )دج(قیمة الضمان   % عدد المشاریع  قطاع النشاط

  64  246  71  230.708.284  66  10  صناعة

  35  137  27  89.553.600  27  4  بناء وأشغال عمومیة

  1  3  2  4.914.000  7  1  نقــل

  100  386  100  325.175.884  100  15  المجمـــوع

  .صندوق ضمان القروض لوالية تبسة: المصدر   

  :نالحظ أن المؤسسات المستفیدة من صندوق ضمان القروض تتوزع على ثالث قطاعات كاآلتي

 مؤسسات من  10یث استفادت تحتل المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة المرتبة األولى، ح

علیها  المتحصلمن المشاریع المستفادة، وقد بلغت قیم الضمانات  %66الصندوق، وذلك بنسبة 

من  %71أي بنسبة  دج 325.175.884 هذه المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة مبلغ بالنسبة ل

  .عامل 246قیمة الضمان اإلجمالي، كما أن هذه المؤسسات المستفیدة توظف حوالي 

  استفادت أربعة مؤسسات تنشط في قطاع البناء واألشغال العمومیة من الضمانات التي یقدمها

من إجمالي  %27صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهو ما یمثل حوالي 

الضمانات التي قدمها الصندوق، حیث بلغت قیمة الضمانات المقدمة لهذه المؤسسات حوالي 

 .عامل 137 في حین بلغ عدد العمال الذین توظفهم هذه المؤسسات حوالي، دج 89.553.600

  دج، 89.553.600لم تتحصل المؤسسات الناشطة بقطاع النقل سوى من ضمان واحد قدم بقیمة 

 .عمال 3لمؤسسة توظف 
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  والشكل اآلتي یوضح توزیع المشاریع المستفادة من تمویل الصندوق حسب قطاعات النشاط

بالنسبة لوالیة  توزیع المشاریع المستفادة من تمویل صندوق ضمان القروض حسب قطاعات النشاط: 10.4 لشكل رقما

  تبسة

  

  
  .من إعداد الباحث :المصدر             

  

  :EL-DjazaÏr Istithmar-SPA حصیلة شركة الجزائر استثمار. ثامنا

إنتاج المیاه المعدنیة بتكلفة مالیة كة الجزائر استثمار إلنشاء وحدة لب شراكة لدى شر تم إیداع ملف ط

   .وهو قید الدراسة منصب شغل 25من شأنها خلق ملیون دج  350قدرها 
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  القسم العملي. 3.4

كنا قد تطرقنا في الجزء النظري من الدراسة إلى األدبیات المتعلقة بالقدرة التنافسیة والمؤسسات الصغیرة 

  .على مستوى االقتصاد الجزائري والمتوسطة ودورها التنموي

سطة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتو  مختلف عوامل تعزیزوسنحاول في هذا الجزء دراسة 

بهدف اختبار فرضیات  وأهمیتها في تفعیل دورها التنموي الناشطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة

الدراسة تؤید أو تعارض العالقات التي تم إثباتها هذه الدراسة، إضافة لمحاولة إیجاد عالقات بین متغیرات 

  .في الدراسات السابقة

، والتي تزاول ن المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوسیتم ذلك من خالل دراسة وتحلیل إجابات عینة م

نشاطها على مستوى والیتي قالمة وتبسة على أسئلة االستبیان، وباالعتماد على عدد من األدوات 

  .SPSSاإلحصائیة التي یوفرها البرنامج اإلحصائي 
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  توزیع االستبیان. 1.3.4

على عینة من المؤسسات الصغیرة " سؤاال سة وعشرونخم"لقد تم توزیع قائمة استبیان التي تحوي 

بحكم اعتقادنا بأن ما ینطبق على عینة الدراسة ینطبق وذلك ، والیتي قالمة وتبسةب الناشطةوالمتوسطة 

على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة في هاتین الوالیتین، وهو مماثل تقریبا لما ینطبق على بقیة 

حیث تم توزیع لجزائر، كون المشكالت وظروف العمل التي تعیش فیها متماثلة، المؤسسات العاملة في ا

مستجوبا، كما تم استرداد جمیع االستمارات  160هذه االستبیانة على جمیع أفراد العینة والتي بلغ حجمها 

  . %100أي نسبة 

  :وقد تم توزیع االستبیان على هذه المؤسسات كما هو موضح في الجدولین التالیین

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة: أوال

استبیانة ) 80( بلغ عدد االستبیانات العائدة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة بوالیة قالمة

  :موزعة كما في الجدول اآلتي

  لعاملة بوالیة قالمةالعائدة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة اعدد االستبیانات : 28.4 الجدول رقم

  عدد االستبیانات  اسم المؤسسة  الرقم

  5  شركة فنجال للمشروبات الغازیة  01

  8  ملبنة بني فوغال  02

  4  شركة التضامن اإلخوة بوكبو  03

  8  مجموعة عبیديمطحنة   04

  9  مطاحن الصافیة  05

  2  مؤسسة دراجي عبد العالي لصناعة المكنسات  06

  2  وتغلیف المواد الغذائیة مؤسسة الریان لتوضیب  07

  4  شركة البسباسة للمیاه  08

  2  وكالة الماسة تور  09

  12  شركة الجنوب لحفظ المواد الغذائیة  10

  9  ملبنة كافاك  11

  4  شركة لوزا منال لعصر الزیتون  12

  8  شركة نفیدسة للدهون  13

  3  لصناعة الخشب 24شركة أبواب   14

  80  المجموع
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  لصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسةالمؤسسات ا: ثانیا

  . بوالیة تبسة الناشطة عدد االستبیانات العائدة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التاليیوضح الجدول 

  عدد االستبیانات العائدة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة :29.4 الجدول رقم

  عدد االستبیانات  اسم المؤسسة  الرقم

  6  سة جنیال للمشروبات الغازیةمؤس  01

  4  مطاحن الوردة البیضاء  02

  6  ملبنة میلك  03

  4  شركة جودي للمشروبات  04

  4  مطاحن الصفاء  05

  16  شركة یوكوس للمیاه  06

  10  الحمامات للمیاه  07

  7  شركة مروى للمشروبات الغازیة  08

  13  شركة تیفاست للمیاه  09

  5  مطاحن المرجان  10

  3  للدهون سولیتاكمؤسسة   11

  2  وكالة یوكوس تور للسیاحة واألسفار  12

  80  المجموع

  

  أداة الدراسة .2.3.4

الدور التنموي  وتعظیم تفعیل فيعوامل تعزیز القدرة التنافسیة  دور وأهمیةستبیان لقیاس هذا االتم إعداد 

جزائریة في ترقیة وتطویر القدرة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة، وما مدى فعالیة دور الحكومة ال

  .التنافسیة لهذه المؤسسات

  :وقد قسم هذا االستبیان إلى أربعة محاور كاآلتي

  .عوامل تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المحور األول

  ها التنمويأهمیة تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تفعیل دور  :المحور الثاني

لعوامل تعزیز القدرة ) تبسة/قالمة(مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة  :المحور الثالث

  .التنافسیة
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فعالیة دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعیل  :المحور الرابع

  .دورها التنموي

موضح  هو لمبحوثین لفقرات االستبیان فقد استخدم مقیاس لیكارت الخماسي، كماولقیاس مدى استجابة ا

  :في الجدول

  مقیاس لیكارت الخماسي :30.4 الجدول رقم

  على اإلطالقغیر موافق   غیر موافق  ال أدري  موافق  موافق بشدة  التصنیف

  5  4  3  2  1  الدرجة

  .416، ص 2010، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن، SPSSحصائي للبيانات باستخدام برجمة حممد خري سليم أبو زيد، التحليل اإل: المصدر          

  صدق وثبات الدراسة. 3.3.4

یقصد بصدق االستبیان أن یعطي االستبیان نفس النتیجة لو تم إعادة توزیعه أكثر من مرة تحت نفس 

  .الظروف والشروط

دم تغیر هذه النتائج بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعه أما ثبات االستبیان یعني استقرار في نتائجه وع

   .على أفراد العینة عدة مرات خالل فترة زمنیة معینة

ولقد تم قیاس ثبات وصدق االستبیان باستخدام طریقة ألفا كرونباخ، وكانت النتائج كما هي مبینة في 

  :الجدول

  بیانمعامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االست: 31.4 الجدول رقم

 *الصدق  ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  

  0,88  0,787  25  جمیع الفقرات

  .SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات  :المصدر                                

  حیث أن الصدق هو الجذر التربیعي لمعامل ألف كرونباخ *                       

بالنسبة لالستبیان أعاله أن قیمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة  وتبین النتائج الموضحة في الجدول

وهي قیمة عالیة تدل على تمیز  %78,7: حیث بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ لالستبیان ككل ككل

 .%88االستبیان بدرجة ثبات عالیة، كما كانت قیمة الصدق مرتفعة كذلك حیث بلغت 



زیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كآلیة لتفعیل دورھا التنموي في والیتي قالمة وتبسةتع: الفصل الرابع  

 

444 

 

  ئیةاألسالیب والمعالجة اإلحصا .4.3.4

وتم استخدام االختبارات " SPSS.20" تم القیام بتفریغ وتحلیل االستبیان باالعتماد على برنامج إحصائي

  :اإلحصائیة التالیة

 النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري. 

 فقرات االستبیان تاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبا. 

 اختبار ستودنت لعینة واحدة. 

 اختبار معامل االرتباط سبیرمان. 

 اختبار االنحدار الخطي البسیط.  

  اختبار الفرضیات. أوال

والترویج، التكنولوجیا  تعتبر كل من جودة المنتجات، والدعایة :اختبار صحة الفرضیة األولى. 1

علومات فعال نظام مامتالك تبني االستراتیجیات التنافسیة المناسبة، تطویر العنصر البشري، و و  المتقدمة،

  .أبرز عوامل تعزیز وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  :كاآلتي انبثقت عن هذه الفرضیة ست فرضیات فرعیة، سنعرض اختبار كل واحدة منها ونناقشهاوقد 

تنافسیة لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة لجودة المنتجات على تعزیز القدرة ال: الفرضیة الفرعیة األولى

  .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 لعامل جودة المنتجات علىالبسیط  الخطي الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار

  .تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ومستوى  )ت(، )ف(وقیمتي  معامل االنحدار، والجدول التالي یبین معامل االرتباط، مربع االرتباط،

  .الداللة
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  نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط ألثر جودة المنتجات على تعزیز القدرة التنافسیة : 32.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

معامل 

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          -0,478      الثابتقیمة 

  رفض  0,000  7,500  56,246 1,247  0,263  0,512  جودة المنتجات

  .SPSS20 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر    

وهو ما یفسر أن قوة العالقة بین ) 0,512(بناءا على نتائج الجدول أعاله فقد بلغ معامل االرتباط قیمة 

  . %51,2المتغیرین هي 

قد "  جودة المنتجات "أي أن المتغیر المستقل  0,263تباط هي أن قیمة مربع االر  الجدولكما یوضح 

  ."القدرة التنافسیة "من التباین الحاصل في المتغیر التابع  %26,3استطاع تفسیر ما مقداره 

حیث ) 0,05(وتبین من االختبار اإلحصائي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

وهو أقل من المستوى ) 0,000(، ومستوى الداللة یساوي 56,246): ف(ي بلغت قیمة االختبار اإلحصائ

وهو ) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  7,500): ت(، كما بلغت قیمة االختبار اإلحصائي )0,05(المقبول 

  ).0,05(أقل من المستوى المقبول 

هناك أثر : رضیة البدیلة القائلةلذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الف

  .ذو داللة إحصائیة لجودة المنتجات على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ویمكن تفسیر ذلك بأن االهتمام بجودة المنتجات هو أحد العوامل التي تساهم في تعزیز القدرة التنافسیة 

ف هذه المؤسسات إلى االهتمام بجودة المنتجات لتعزیز للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لذلك تسعى مختل

  .قدراتها التنافسیة

لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة لعاملي الدعایة والترویج على تعزیز القدرة : الفرضیة الفرعیة الثانیة

  .التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

طي البسیط لعاملي الدعایة والترویج على الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار الخ

  .تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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ومستوى  )ت(، )ف(وقیمتي  معامل االنحدار، والجدول التالي یبین معامل االرتباط، مربع االرتباط،

  .الداللة

  رویج على تعزیز القدرة التنافسیةنتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط ألثر الدعایة والت: 33.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

معامل 

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          -0,480      الثابتقیمة 

  رفض  0,000  8,009  64,143  1,346  0,289  0,537  الدعایة والترویج

  .SPSS20 على نتائج برنامج من إعداد الباحث باالعتماد :المصدر      

وهو ما یفسر أن قوة العالقة بین ) 0,537(بناءا على نتائج الجدول أعاله فقد بلغ معامل االرتباط قیمة 

  . %53,7المتغیرین هي 

قد "  الدعایة والترویج "أي أن المتغیر المستقل  0,289أن قیمة مربع االرتباط هي  الجدولكما یوضح 

  ."القدرة التنافسیة "من التباین الحاصل في المتغیر التابع  %28,9ره استطاع تفسیر ما مقدا

حیث ) 0,05(وتبین من االختبار اإلحصائي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

وهو أقل من المستوى ) 0,000(، ومستوى الداللة یساوي 64,143): ف(بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 

وهو ) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  8,009): ت(، كما بلغت قیمة االختبار اإلحصائي )0,05(المقبول 

  ).0,05(أقل من المستوى المقبول 

هناك أثر : لذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الفرضیة البدیلة القائلة

  .عزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةذو داللة إحصائیة لعاملي الدعایة والترویج على ت

وعلیه یمكن تفسیر ذلك بأن عاملي الدعایة والترویج یعتبران عنصران أساسیان لدعم وتعزیز القدرة 

التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كون أن اهتمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعنصري 

اهم في تنمیة مبیعاتها والتعریف بمنتجاتها محلیا وخارجیا، وهو ما یرفع الدعایة والترویج من شأنه أن یس

  .من نسبة أرباحها ویساهم في تعزیز قدراتها التنافسیة
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المتقدمة على تعزیز القدرة  التكنولوجیالیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل : الفرضیة الفرعیة الثالثة

  .التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط لعامل التكنولوجیا المتقدمة على 

  .تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ومستوى  )ت(، )ف(وقیمتي  معامل االنحدار، والجدول التالي یبین معامل االرتباط، مربع االرتباط،

  .الداللة

  على تعزیز القدرة التنافسیة نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط ألثر التكنولوجیا المتقدمة: 34.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

معامل 

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          0,318      الثابتقیمة 

  رفض  0,000  5,039  25,394  0,744  0,138  0,372  التكنولوجیا المتقدمة

  .SPSS20 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر   

وهو ما یفسر أن قوة العالقة بین ) 0,372(بناءا على نتائج الجدول أعاله فقد بلغ معامل االرتباط قیمة 

  . %37,2المتغیرین هي 

قد "  التكنولوجیا المتقدمة "المتغیر المستقل أي أن  0,138أن قیمة مربع االرتباط هي  الجدولكما یوضح 

  ." القدرة التنافسیة "من التباین الحاصل في المتغیر التابع  %13,8استطاع تفسیر ما مقداره 

حیث ) 0,05(وتبین من االختبار اإلحصائي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

وهو أقل من المستوى ) 0,000(، ومستوى الداللة یساوي 25,394): ف(بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 

وهو ) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  5,039): ت(، كما بلغت قیمة االختبار اإلحصائي )0,05(المقبول 

  ).0,05(أقل من المستوى المقبول 

هناك أثر : القائلة لذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الفرضیة البدیلة

  .ذو داللة إحصائیة لعامل التكنولوجیا المتقدمة على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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وهو ما یعني أن التطور التكنولوجي له دور كبیر في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة 

سات نجاحا وتفوقا ملموسا على منافسیها، في إكساب هذه المؤسوالمتوسطة، وذلك من خالل مساهمته 

وقدرة على اختراق األسواق وفتح أسواق جدیدة، وبالتالي فإن تحصیل هذه المؤسسات للتقدم والتطور 

التكنولوجي یمثل أحد محددات األداء المرتفع واستغالله بالشكل األمثل یساعدها وبشكل كبیر في تمیز 

  .أداءها ورفع قدرتها التنافسیة

لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل تبني االستراتیجیات التنافسیة المناسبة : یة الفرعیة الرابعةالفرض

  .على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط لعامل تبني االستراتیجیات 

  .على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتنافسیة المناسبة 

ومستوى  )ت(، )ف(وقیمتي  معامل االنحدار، والجدول التالي یبین معامل االرتباط، مربع االرتباط،

  .الداللة

  فسیةنتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط ألثر االستراتیجیات التنافسیة على تعزیز القدرة التنا: 35.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

معامل 

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          0,202      الثابتقیمة 

  رفض  0,000  5,458  29,787  0,907  0,159  0,398  االستراتیجیات التنافسیة

  .SPSS20 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر   

وهو ما یفسر أن قوة العالقة بین ) 0,398(بناءا على نتائج الجدول أعاله فقد بلغ معامل االرتباط قیمة 

  . %39,8المتغیرین هي 

"  االستراتیجیات التنافسیة "أي أن المتغیر المستقل  0,159أن قیمة مربع االرتباط هي  الجدولكما یوضح 

  ."القدرة التنافسیة  "ین الحاصل في المتغیر التابع من التبا %15,9قد استطاع تفسیر ما مقداره 

حیث ) 0,05(وتبین من االختبار اإلحصائي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

وهو أقل من المستوى ) 0,000(، ومستوى الداللة یساوي 29,787): ف(بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 
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وهو ) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  5,458): ت(االختبار اإلحصائي ، كما بلغت قیمة )0,05(المقبول 

  ).0,05(أقل من المستوى المقبول 

هناك أثر : لذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الفرضیة البدیلة القائلة

لى تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات ذو داللة إحصائیة لعامل تبني االستراتیجیات التنافسیة المناسبة ع

  .الصغیرة والمتوسطة

ها من شأنه أن یحدد أهداف وموقف هاالمناسبة لوضع التنافسیة لإلستراتیجیةوبالتالي فإن اختیار المؤسسة 

وعلیه فإن إحراز أي تفوق ة وفق ما تتمتع به من قدرات وٕامكانیات مادیة وبشریة وفنیة، المؤسس هذه

  . األسواق هو نتیجة االختیار المناسب الستراتیجیات التنافس في األسواقتنافسي قوي في 

األمر الذي یجعل من تبني االستراتیجیات التنافسیة المناسبة عامال هاما یساهم في بناء وتعزیز القدرة 

  .لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةلالتنافسیة 

لعامل تطویر أداء العنصر البشري على  لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة: الفرضیة الفرعیة الخامسة

  .تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط لعامل تطویر أداء العنصر 

  .البشري على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ومستوى  )ت(، )ف(وقیمتي  معامل االنحدار، معامل االرتباط، مربع االرتباط،والجدول التالي یبین 

  .الداللة

  نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط ألثر تطویر أداء العنصر البشري على تعزیز القدرة التنافسیة: 36.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

معامل 

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          0,402      الثابتقیمة 

  رفض  0,000  5,230  27,351  0,820  0,148  0,384  تطویر أداء العنصر البشري

  .SPSS20 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر 
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فسر أن قوة العالقة بین وهو ما ی) 0,384(بناءا على نتائج الجدول أعاله فقد بلغ معامل االرتباط قیمة 

  . %38,4المتغیرین هي 

تطویر أداء العنصر  "أي أن المتغیر المستقل  0,148أن قیمة مربع االرتباط هي  الجدولكما یوضح 

  ." القدرة التنافسیة "من التباین الحاصل في المتغیر التابع  %14,8قد استطاع تفسیر ما مقداره "  البشري

حیث ) 0,05(ئي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من وتبین من االختبار اإلحصا

وهو أقل من المستوى ) 0,000(، ومستوى الداللة یساوي 27,351): ف(بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 

وهو ) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  5,230): ت(، كما بلغت قیمة االختبار اإلحصائي )0,05(المقبول 

  ).0,05(وى المقبول أقل من المست

هناك أثر : لذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الفرضیة البدیلة القائلة

ذو داللة إحصائیة لعامل تطویر أداء العنصر البشري على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة 

  .والمتوسطة

یر العنصر البشري یمثل أحد العناصر التي تساهم في تعزیز القدرة ویمكن تفسیر ذلك بأن االهتمام بتطو 

التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لذلك تحاول مختلف هذه المؤسسات العمل على تدریب وتطویر 

  . مواردها البشریة، وٕاكسابها مهارات وقدرات عالیة بغیة زیادة إنتاجیتها وبالتالي استنهاض قدراتها التنافسیة

لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل امتالك نظام معلومات فعال على : الفرضیة الفرعیة السادسة

  .تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط لعامل امتالك نظام معلومات 

  .افسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةفعال على تعزیز القدرة التن

ومستوى  )ت(، )ف(وقیمتي  معامل االنحدار، والجدول التالي یبین معامل االرتباط، مربع االرتباط،

  .الداللة
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  نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط ألثر تطویر نظام المعلومات على تعزیز القدرة التنافسیة: 37.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

امل مع

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          0,036      الثابتقیمة 

  رفض  0,000  6,350  40,316  0,935  0,203  0,451  نظام المعلومات

  .SPSS20 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر     

وهو ما یفسر أن قوة العالقة بین ) 0,451(فقد بلغ معامل االرتباط قیمة  بناءا على نتائج الجدول أعاله

  . %45,1المتغیرین هي 

"  تطویر نظام المعلومات "أي أن المتغیر المستقل  0,203أن قیمة مربع االرتباط هي  الجدولكما یوضح 

  ." درة التنافسیةالق "من التباین الحاصل في المتغیر التابع  %20,3قد استطاع تفسیر ما مقداره 

حیث ) 0,05(وتبین من االختبار اإلحصائي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

وهو أقل من المستوى ) 0,000(، ومستوى الداللة یساوي 40,316): ف(بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 

  )0,05(المقبول 

وهو أقل من المستوى ) 0,000(ى الداللة یساوي ومستو  6,350): ت(كما بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 

  ).0,05(المقبول 

هناك أثر : لذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الفرضیة البدیلة القائلة

ذو داللة إحصائیة لعامل امتالك نظام معلومات فعال على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة 

  .توسطةوالم

وبالتالي فإن تبني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لنظام معلومات قوي وفعال یعد مدخال استراتیجیا 

لتطویر وتعزیز قدرتها التنافسیة، ومواجهة إستراتیجیات المنافسین، حیث أن نظام المعلومات یصمم لیلعب 

القیمة التي یتسلمها العمالء عن دورا رئیسیا في تحقیق القدرة التنافسیة من خالل مساهمته في زیادة 

طریق تزویدهم بالمعلومات عن السلع والخدمات، هذا من ناحیة، وتحصین المؤسسة من مخاطر 

  .المنافسین وٕاستراتیجیاتهم المختلفة من ناحیة أخرى
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 جودة المنتجات، والدعایة والترویج، التكنولوجیا المتقدمة،(وٕاجماال فإن مختلف هذه العوامل والعناصر 

تؤثر ) وتبني االستراتیجیات التنافسیة المناسبة، تطویر العنصر البشري، وامتالك نظام معلومات فعال

  .على القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتساهم في تعزیزها وتطویرها

  :الثانیةالفرضیة صحة اختبار . 2

توسطة لیس لها دور وأهمیة في تفعیل وتعظیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والم: الفرضیة الصفریة

  .الدور التنموي لهذه المؤسسات

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها دور وأهمیة كبیرة في تفعیل وتعظیم : الفرضیة البدیلة

  .الدور التنموي لهذه المؤسسات

والنتائج ) 0,05(ة عند مستوى معنویة الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار ستودنت لعینة واحد

  :التالي الجدولمبینة في 

  نتائج اختبار ستودنت للفرضیة الثانیة: 38.4 الجدول رقم

  Sig Tc  Tt  درجة الحریة

159  0,000  -20,959  1,960  

  .SPSS 20 من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر                                

ودرجات الحریة ) 20,959-= (Tcالمحسوبة ) ت(من نتائج الجدول السابق أن قیمة یتضح 

df=159  وقیمةsig =)0,000(وبما أن قیمة ، Tc أكبر من قیمة  Tt  1,960| > |20,959-|حیث أن| 

ُترفض الفرضیة الصفریة، وتُقبل الفرضیة  ومنه α =0,05أصغر من  باإلضافة إلى أن مستوى المعنویة

أي أن القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها دور وأهمیة كبیرة في تفعیل وتعظیم  البدیلة

  .الدور التنموي لهذه المؤسسات

فالمؤسسات ذات القدرة التنافسیة العالیة بإمكانها المساهمة وبأكثر فعالیة في دفع عجلة التنمیة، بمختلف 

  .أبعادها االقتصادیة واالجتماعیة
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  :ار صحة الفرضیة الثالثةاختب. 3

تمتلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الناشطة على : الفرضیة الصفریة

  .مستوى والیة قالمة وتبسة بصفة خاصة معظم عوامل وعناصر تعزیز القدرة التنافسیة

صفة عامة والمؤسسات الناشطة ال تمتلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة ب :الفرضیة البدیلة

  .على مستوى والیة قالمة وتبسة بصفة خاصة معظم عوامل وعناصر تعزیز القدرة التنافسیة

والنتائج ) 0,05(الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار ستودنت لعینة واحدة عند مستوى معنویة 

  :التالي الجدولمبینة في 

  الثالثةتودنت للفرضیة نتائج اختبار س: 39.4 رقم الجدول

  Sig Tc  Tt  درجة الحریة

159  0,000  18,275  1,960  

  .SPSS 20 من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر                               

 df=159 ودرجات الحریة) 18,275( =Tcالمحسوبة ) ت(یتضح من نتائج الجدول السابق أن قیمة        

باإلضافة إلى ) 1,960( >)18,275(حیث أن  Tt  أكبر من قیمة Tcوبما أن قیمة  ،)sig =)0,000وقیمة 

 .وتُقبل الفرضیة البدیلةوبالتالي ُترفض الفرضیة الصفریة،  α =0,05أصغر من  أن مستوى المعنویة

ستوى والیة أي ال تمتلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الناشطة على م

  .قالمة وتبسة بصفة خاصة معظم عوامل وعناصر تعزیز القدرة التنافسیة

إذ ال تزال معظم هذه المؤسسات تبحث عن الحلول والمناهج التي تضمن لها االستمراریة في بیئة تشهد 

  .تنافسا حادا وانفتاحا واسعا، خاصة مع تنوع وتعدد العراقیل والصعوبات التي تواجهها

  : صحة الفرضیة الرابعة اختبار. 4

لیس هناك عالقة بین مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة لعوامل : الفرضیة العدمیة

وعناصر تعزیز القدرة التنافسیة وأهمیة القدرة التنافسیة في تفعیل الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة 

  .والمتوسطة
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متالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة لعوامل وعناصر هناك عالقة بین مدى ا: الفرضیة البدیلة

  .تعزیز القدرة التنافسیة وأهمیة القدرة التنافسیة في تفعیل الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

. الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار ارتباط سبیرمان لمعرفة إمكانیة وجود العالقة وقوتها

  :التالي یوضح نتائج اختبار معامل ارتباط سبیرمان بالنسبة للفرضیة الرابعةوالجدول 

  معامل االرتباط بین المحور الثاني والمحور الثالث: 40.4 الجدول رقم

  المحور الثالث  المحور الثاني  

  0,417  1  معامل االرتباط  المحور الثاني

sig   0,000  

  1  0,417  معامل االرتباط  المحور الثالث

sig 0,000    

  160  160  حجم العینة

  .SPSS 20 من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر                        

وهي  )0,000(وقیمة مستوى الداللة  %41,7یتضح من الجدول أن قیمة معامل االرتباط سبیرمان تساوي 

یا، لذلك نرفض الفرضیة العدمیة، وتقبل دالة إحصائطردیة ، مما یعني وجود عالقة )0,05(أقل من 

هناك عالقة بین مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة لعوامل  :الفرضیة البدیلة القائلة

وعناصر تعزیز القدرة التنافسیة وأهمیة القدرة التنافسیة في تفعیل الدور التنموي للمؤسسات الصغیرة 

  .والمتوسطة

  :لخامسةاختبار الفرضیة ا. 5

یعتبر دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة : الفرضیة العدمیة

  .ذو فعالیة كافیة لتعظیم تنافسیتها وتفعیل دورها التنموي

ذو  یعتبر دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفرضیة البدیلة

  .فعالیة ضعیفة ومحدودة لتعظیم تنافسیتها وتفعیل دورها التنموي

عند مستوى ) اختبار العینة األحادیة(الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار ستودنت لعینة واحدة 

  :التالي الجدولوالنتائج مبینة في ) 0,05(معنویة 
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  مسةالخانتائج اختبار ستودنت للفرضیة : 41.4 الجدول رقم

  sig Tc  Tt  درجة الحریة

159  0,000  9,615  1,960  

  .SPSS 20 من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر                               

 df=159 ودرجات الحریة) 9,615( =Tcالمحسوبة ) ت(یتضح من نتائج الجدول السابق أن قیمة 

باإلضافة إلى أن ) 1,960( >)9,615(حیث أن  Tt  أكبر من قیمة Tcوبما أن قیمة  ،)sig =)0,000وقیمة 

 .وتُقبل الفرضیة البدیلةوبالتالي ُترفض الفرضیة الصفریة،  α =0,05أصغر من  مستوى المعنویة

یعتبر دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذو فعالیة ضعیفة أي 

  .ظیم تنافسیتها وتفعیل دورها التنمويومحدودة لتع

هذا  أنحیث وعلى الرغم من الدور الحكومي لترقیة وتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إال 

  .الدور یبقى محدودا في ظل العراقیل التي تشهدها البیئة المحیطة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  : اختبار الفرضیة السادسة. 6

دور الحكومة الجزائریة في تعزیز القدرة لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة لفعالیة  :العدمیةالفرضیة 

مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة  على التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

عزیز بصفة عامة والمؤسسات الناشطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة لعناصر وعوامل ت

  .القدرة التنافسیة

دور الحكومة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة هناك أثر ذو داللة إحصائیة لفعالیة : الفرضیة البدیلة

مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة  على للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ة بصفة خاصة لعناصر وعوامل تعزیز القدرة والمؤسسات الناشطة على مستوى والیتي قالمة وتبس

  .التنافسیة

الختبار صحة هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار البسیط لدراسة العالقة السببیة بین المتغیر 

والمتغیر  دور الحكومة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةفعالیة  :المستقل
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تالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الناشطة على مدى ام :التابع

  .مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة لعناصر وعوامل تعزیز القدرة التنافسیة

ومستوى  )ت( ،)ف(وقیمتي معامل االنحدار، ، مربع االرتباط، یبین معامل االرتباط والجدول التالي

  .الداللة

  نتائج تحلیل االنحدار البسیط للفرضیة السادسة: 42.4 الجدول رقم

معامل   

  االرتباط

معامل 

 R2التحدید 

معامل 

  االنحدار

  مستوى   قیمة ت  قیمة ف

  الداللة

نتیجة الفرضیة 

  العدمیة

          0,86      الثابتقیمة 

  دور الحكومة الجزائریةفعالیة 

في تعزیز القدرة التنافسیة 

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  رفض  0,000  10,219  104,414  0,679  0,398  0,631

  .SPSS20 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر

وهو ما یفسر أن قوة العالقة بین ) 0,631(بلغ معامل االرتباط قیمة بناءا على نتائج الجدول أعاله فقد 

   .%63,1المتغیرین هي 

دور الحكومة الجزائریة  "أي أن المتغیر المستقل  0,398اط هي أن قیمة مربع االرتب الجدولكما یوضح 

من  %39,8قد استطاع تفسیر ما مقداره "  في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة  "التباین الحاصل في المتغیر التابع 

طة على مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة لعناصر وعوامل تعزیز القدرة والمؤسسات الناش

  ."التنافسیة

حیث ) 0,05(وتبین من االختبار اإلحصائي أن هذه النسبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

 وهو أقل من المستوى) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  104,434): ف(بلغت قیمة االختبار اإلحصائي 

وهو ) 0,000(ومستوى الداللة یساوي  10,219): ت(كما بلغت قیمة االختبار اإلحصائي  )0,05(المقبول 

  ).0,05(أقل من المستوى المقبول 
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هناك أثر : لذلك وبناءا على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضیة العدمیة وتُقبل الفرضیة البدیلة القائلة

حكومة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة دور الذو داللة إحصائیة لفعالیة 

مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الناشطة  على والمتوسطة

  .على مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة لعناصر وعوامل تعزیز القدرة التنافسیة

لها دور فعال وكبیر في النهوض بالقدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة معنى ذلك أن الحكومة الجزائریة 

والمتوسطة، وذلك من خالل توفیر البیئة المناسبة لعمل هذه المؤسسات، وتقلیص العقبات التي تواجهها 

  .والعمل على دعمها ومساعدتها مالیا وفنیا

  تحلیل بیانات الدراسة. ثانیا

 :تحلیل خصائص العینة .1

  )متعلم، ثانوي، جامعي: (لعلميالمؤهل ا. أ

النسب المئویة للمؤهل العلمي بالنسبة لعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ) 43.4( یوضح الجدول رقم

   .على مستوى والیتي قالمة وتبسة

  تحلیل المؤهل العلمي: 43.4 الجدول رقم

  جامعي  ثانوي  متعلم  البیان  

المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة بوالیة 

  قالمة

  35  30  15 العدد

  %43,75  %37,5  %18,75  عینة الوالیة النسبة ضمن

  %21,87  18,75  %9,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة بوالیة

  تبسة 

  33  29  18 العدد

  %41,25  %36,25  %22,5  عینة الوالیة النسبة ضمن

  %20,63  %18,12  %11,25  العینة إجمالي النسبة ضمن

  

  المجموع

    

  68  59  33 العدد

  %42,5  %36,87  %20,62  النسبة ضمن إجمالي العینة

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر       
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حیث یتضح من الجدول السابق، أن نسبة الجامعیین والثانویین على مستوى عینة المؤسسات الصغیرة 

، بینما على مستوى عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة %81,25المة بلغت والمتوسطة الناشطة بوالیة ق

، وٕاجماال فقد بلغت نسبة الجامعیین والثانویین المكونین %77,5الناشطة بوالیة تبسة فقد بلغت هذه النسبة 

أن النسبة العظمى من المجیبین على مستوى  وهي نسبة مرتفعة تدل على %79,37: لعینة الدراسة

تین هي ذات مستویات تعلیمیة عالیة، وهذا ما یجعلهم أكثر قدرة على فهم واستیعاب أسئلة االستبیان الوالی

  . وأكثر دقة في اإلجابة علیها

  .صناف التي تنتجها المؤسسةاأل: عدد األصناف. ب

النسب المئویة لألصناف التي تتعامل بها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ) 44.4(یوضح الجدول رقم 

  .عاملة بوالیتي قالمة وتبسةال

  األصنافتحلیل : 44.4 الجدول رقم

  ثالثة فأكثر  صنفان  صنف واحد  البیان  

المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة بوالیة 

  قالمة

  9  2  3 العدد

 %64,28  %14,30 %21,42  عینة الوالیة النسبة ضمن

 %34,61  %7,7 %11,54  العینة إجمالي ضمنالنسبة 

ة المؤسسات الصغیر 

  والمتوسطة بوالیة

  تبسة 

  8  3  1 العدد

 %66,66  %25 %8,33  عینة الوالیة النسبة ضمن

  %30,77  %11,53  %3,85  العینة إجمالي النسبة ضمن

  

  المجموع

    

  17  5  4 العدد

  %65,38  %19,23  %15,39  النسبة ضمن العینة

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر       

یتضح من الجدول أعاله أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتعامل مع ثالثة أصناف أو أكثر 

، وقد بلغت هذه النسبة فیما یخص عینة %64,28بالنسبة لعینة المؤسسات الناشطة بوالیة قالمة بلغت 

  .%66,66المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة 
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في كال الوالیتین تتعامل مع ثالثة أصناف  %65,38العظمى من هذه المؤسسات  مما یدل على أن النسبة

  .أو أكثر، وهو ما یجعلها قادرة على المنافسة بشكل أكبر، ویمكنها اختراق أسواق جدیدة

  محلیة، خارجیة، محلیة خارجیة: السوق. جـ

  .فیه المؤسسات عینة الدراسةالسوق الذي تتنافس ) نوع(النسب المئویة لحجم ) 45.4(یوضح الجدول رقم 

  السوقتحلیل : 45.4 الجدول رقم

  محلیة خارجیة  خارجیة  محلیة  البیان  

المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة بوالیة 

  قالمة

  0  0  14 العدد

  %0  %0  %100  عینة الوالیة النسبة ضمن

  %0  %0  %53,84  العینة إجمالي النسبة ضمن

المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة بوالیة

  تبسة 

  0  0  12 العدد

  %0  %0  %100  عینة الوالیة النسبة ضمن

  %0  %0  %46,16  العینة إجمالي النسبة ضمن

  

  المجموع

    

  0  0  24 العدد

  %0  %0  %100  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          

كل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیتي قالمة وتبسة  حیث یتضح من الجدول أعاله أن

والمعنیة بالدراسة تمارس نشاطها على مستوى السوق المحلي بالجزائر دون التوجه نحو األسواق 

  .الخارجیة، وهو ما یعني دراسة قدرة هذه المؤسسات على المنافسة في األسواق المحلیة فقط

 عرض وتحلیل نتائج الدراسة .2

یتم خالل هذه المرحلة تحدید اتجاهات آراء أفراد العینة وذلك من خالل دراسة قیم المتوسطات  سوف

  .الحسابیة

لإلجابة على أسئلة الدراسة حسب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري، فقد تم تحدید رتب هذه 

  :المتوسطات ومجاالتها حسب المعیار التالي
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، )4/5= 0,8(حیث  0,8إلى خمسة فئات متساویة الطول، أي بطول ) 5- 1(تم تقسیم مدى االستجابة 

  :وبذلك فقد

  1,79 -  1[اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه موافق بشدة إذا كان ضمن المجال.[ 

  2,59 – 1,8[اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه موافق إذا كان ضمن المجال.[ 

 3,3 – 2,6[ن ضمن المجال اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه ال أدري إذا كا.[ 

  4,1 – 3,4[اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه غیر موافق إذا كان ضمن المجال.[ 

  5 - 4,2[اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه غیر موافق على اإلطالق إذا كان ضمن المجال[  

  :وفیما یلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها

  عوامل تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة :األولتحلیل نتائج المحور . أ

جودة المنتجات تعتبر عامال رئیسیا في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة  :السؤال األول

  والمتوسطة

  النسب المئویة إلجابات السؤال األول 46.4یوضح الجدول رقم 

   1نتائج السؤال رقم : 46.4الجدول 

موافق   البیان  طقةالمن

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  4  8  0  40 28  العدد  قالمة

 %5 %10 %0 %50 %35  النسبة ضمن عینة المنطقة

 %2,5 %5 %0 %25 %17,5  العینة إجمالي النسبة ضمن

  6  13  1  36  24  العدد  تبسة

 %7,5  16,25 %1,25 %45 %30  النسبة ضمن عینة المنطقة

 %3,75 %8,12 %0,62 %22,5 %15  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر        
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على مستوى عینة المؤسسات الصغیرة  بموافق بشدة وموافقیتضح من الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، وأن هذه النسبة فیما یخص عینة )%50+%35) (%85(والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%45+%30) (%75(المؤسسات الناشطة بوالیة تبسة هي 

إذ یتبین من خالل هذه النسب أن جودة المنتجات تعتبر عامال رئیسیا في تعزیز ودعم القدرة التنافسیة 

هاما من عناصر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ویمكن أن نرجع ذلك إلى أن الجودة تعد عنصرا 

وعوامل تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أنها أصبحت أداة تسییر فعالة 

تساهم في نجاح واستمرار هذه المؤسسات، وذلك من خالل دفعها نحو االحترافیة والصرامة في اإلنتاج 

الحرص على بلوغ مستوى معین من  للحصول على نوعیة ال یقبل الطعن فیها وٕارضاء الزبائن، لذا علیها

الجودة تمكن منتجاتها من احتالل موقع في السوق ضمن المنتجات المعروضة بانتظام والمعروفة، 

فتحقیق الجودة المطلوبة لجمیع عملیات اإلنتاج من شأنه أن یتیح الفرص الكتشاف األخطاء وتجنبها 

لیة الخاصة بالمنتوج وهو ما سیؤدي إلى جذب لتفادي كلفة إضافیة، وبالتالي تخفیض التكالیف اإلجما

أكبر عدد من المستهلكین وبالتالي زیادة الحصة السوقیة وزیادة ربحیة المؤسسة، إذ یتضح أن الجودة 

تمثل إحدى العوامل األساسیة التي تساهم في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

رسم صورة وسمعة طیبة عن المؤسسة مما یحسن من مركزها  وضمان نجاحها من خالل مساهمتها في

التنافسي، ویقنع العمالء بمستوى جودة منتجاتها الرفیعة، وهو ما یكسبها أرباح عالیة تضمن لها اختراق 

  .أسواق جدیدة

الدعایة والترویج یعتبران عنصران أساسیان لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة : السؤال الثاني

  .والمتوسطة

  النسب المئویة إلجابات السؤال الثاني 47.4یوضح الجدول رقم 
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  نتائج السؤال الثاني: 47.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  5  14  3  40 18  العدد  قالمة

 %6,25 %17,5 %3,75 %50 %22,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

 %3,12 %8,75 %1,87 %25 %11,25  العینة إجمالي النسبة ضمن

  5  15  5  31  24  العدد  تبسة

  %6,25 %18,75 %6,25 %38,75 %30  النسبة ضمن عینة المنطقة

 %3,12 %9,37 %3,12 %19,37 %15  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر       

بالنسبة لعینة المؤسسات الصغیرة  بموافق بشدة وموافقیتضح من الجدول أعاله أن نسبة المجیبین 

، وبالنسبة لعینة المؤسسات )%50+%22,5) (%72,5(والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة قالمة بلغت 

  ).%38,75+%30) (%68,75: (الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة فقد بلغت النسبة

إذ نجد مما سبق أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ملزمة باالهتمام بالدعایة والترویج باعتبارهما أحد أهم 

عوامل تعزیز قدرتها على المنافسة، حیث أن الترویج من خالل أسالیبه المختلفة كاإلعالن والترویج 

ي تنمیة مبیعات هذه المؤسسات سواء یمكن أن یؤدي دورا هاما ف" المعارض، المراكز التجاریة"للمبیعات 

محلیا "محلیا أو حتى دولیا، وذلك من خالل الدور الهام الذي یؤدیه الترویج في تعریف المستهلكین 

بمنتجات المؤسسة ومزایاها وجودتها، باإلضافة إلى ضرورة التزام هذه المؤسسات بالمواصفات " ودولیا

عند دخولها ألسواق جدیدة وٕاحداث هیاكل إداریة تراعي  الدولیة للجودة وٕاجراء بحوث تسویقیة علمیة

الوظائف والوصف الوظیفي وتقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حیث أن القدرة العقلیة 

  .تعد من أبرز عوامل تعزیز القدرة التنافسیة في الوقت الحاضر
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دور كبیر في زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسات  للتكنولوجیا المتقدمة والتجدید التكنولوجي: السؤال الثالث

  الصغیرة والمتوسطة 

  النسب المئویة إلجابات السؤال الثالث 48.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال الثالث: 48.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  0  10  1  39 30  العدد  قالمة

 %0 %12,5 %1,25 %48,75 %37,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

 %0 %6,25 %0,62 %24,37 %18,75  العینة إجمالي النسبة ضمن

  1  9  3  32  35  العدد  تبسة

 %1,25 %11,25 %3,75 %40 %43,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

 %0,62 %5,62 %1,87 %20 %21,8  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :صدرالم       

على مستوى عینة المؤسسات  بموافق بشدة وموافقفكما یبدو من الجدول السابق، فإن نسبة المجیبین 

، وعلى مستوى والیة )%48,75+%37,5) (%86,25: (الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

  ).%40+%43,75) (%83,75: (تبسة بلغت هذه النسبة

ویتضح من خالل هذه النسب الخاصة بعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیتي 

قالمة وتبسة أن للتكنولوجیا المتقدمة والتجدید التكنولوجي دورا كبیرا في زیادة القدرة التنافسیة، ویمكن أن 

ر من الوقت ویؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة وخفض التكالیف، نرجع ذلك إلى أن التطور التكنولوجي یوفر الكثی

ویمكن أیضا أن یطور في عملیات التغلیف والتعلیب والحفظ والنقل، وهذه وكما هو معلوم كلها عوامل 

  .تساعد على تعزیز القدرة التنافسیة للمنتجات
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رة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة وانطالقا من الدور الكبیر الذي تلعبه التكنولوجیا المتقدمة في زیادة القد

والمتوسطة، یتضح أنه یجب على مؤسساتنا الصغیرة والمتوسطة المحلیة أن تقوم بشكل مستمر باإلطالع 

على التقنیات الحدیثة والتطویر الفني لآلالت وطرق اإلنتاج وٕاجراء الدورات التدریبیة والتأهیلیة لعمالها 

فاءة عالیة حیث أن التطور التكنولوجي یجب أن یرافقه بشكل دائم لیتمكنوا من استخدام هذه التقنیات بك

  . تطویر في الخبرات والمهارات الموجودة لكي تكون دائما عند مستوى هذا التطور

تحدید واختیار اإلستراتیجیة التنافسیة المناسبة یؤثر على القدرة التنافسیة للمؤسسات : السؤال الرابع

  الصغیرة والمتوسطة 

  النسب المئویة إلجابات السؤال الرابع 49.4جدول رقم یوضح ال

  نتائج السؤال الرابع: 49.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  2  15  6  30 27  العدد  قالمة

  %2,5  %18,75  %7,5  %37,5 %33,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,25  %9,4  %3,75  %18,75 %16,87  العینة ماليإج النسبة ضمن

  0  12  8  29  31  العدد  تبسة

 %0  %15 %10 %36,25 %38,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %7,5  %5  %18,12  %19,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر       

فیما یخص عینة المؤسسات الصغیرة  بموافق بشدة وموافقابق أن نسبة المجیبین یوضح لنا الجدول الس

، في حین وبالنسبة )%38,75+%33,75) (%72,5: (والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة قالمة بلغت

) %75: (لعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة، فقد بلغت هذه النسبة

)38,75%+36,25%.(  
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ویمكن أن نرجع ذلك إلى أن إحراز أي تفوق تنافسي قوي في األسواق هو نتیجة االختیار المناسب 

الستراتیجیات التنافس في األسواق، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تمتلك إستراتیجیة تنافسیة 

ر المناسب من مناسبة تستطیع أن تنافس وبكفاءة والعكس صحیح بالنسبة للمؤسسات التي تفتقر لالختیا

بین هذه اإلستراتیجیات، إذ یعود تدهور القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تبني هذه 

المؤسسات للمفهوم البیعي في ممارسة أنشطتها التسویقیة دون إعطاء أهمیة لحاجات العمالء ورغباتهم، 

عوامل التي تؤدي إلى نجاح المؤسسات الصغیرة كما یعد اختیار اإلستراتیجیة التنافسیة المناسبة من أهم ال

والمتوسطة وتدعیم قدرتها التنافسیة في األسواق التي تنافس فیها، إال أن اختیار اإلستراتیجیة التنافسیة 

المالئمة ال یكفي لتحقیق التفوق الملموس، بل یتطلب األمر ضرورة توفیر المعلومات حول كافة 

لمراد استهدافها حتى یتم اختیار إستراتیجیة تنافسیة تتالءم وطبیعة هذه المتغیرات المتعلقة باألسواق ا

  .  األسواق وظروف المنافسة فیها

االهتمام بتطویر أداء العنصر البشري یؤثر على القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة  :الخامسالسؤال 

  امسالنسب المئویة إلجابات السؤال الخ 50.4یوضح الجدول رقم  .والمتوسطة

  نتائج السؤال الخامس: 50.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  0  13  5  35 27  العدد  قالمة

  %0  %16,25  %6,25  %43,75 %33,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %8,12  %3,12  %21,87 %16,87  العینة إجمالي النسبة ضمن

  0  15  8  34  23  العدد  تبسة

 %0  %18,75 %10 %42,5 %28,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %9,37  %5  %21,25  %14,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر       
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بالنسبة لعینة المؤسسات  وموافقبموافق بشدة نالحظ من خالل بیانات الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، أما بالنسبة لعینة )%43,75+%33,75) (%77,5: (الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

) %71,25: (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة تبسة فقد بلغت النسبة

)28,75%+42,5%.(  

فحسب، إنما أصبح یعد استثمارا  م یعد أحد عوامل اإلنتاجوهو ما یؤكد أن العنصر أو المورد البشري ل

حالیا ومستقبلیا، ویتزاید اهتمام اإلدارة بالموارد البشریة والعمل على اكتشاف أفضل السبل الستثمار 

  .طاقاتها وتوظیفها بالشكل المناسب الكتساب تفوق تنافسي لهذه المؤسسات

لكفاءة العالیة شرطا ضروریا لتحقیق التفوق التنافسي من فأضحى توفر الموارد البشریة المؤهلة وذات ا

خالل زیادة اإلنتاجیة وتقلیل التكالیف، وتكتسب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قدرتها التنافسیة من خالل 

إحداث تغییر فرید في قدرات ومهارات أفرادها حینما تمدهم بالتدریب الالزم بشكل متواصل مع األخذ بعین 

  .دى توافق الفرد مع أدوات وأسالیب التدریباالعتبار م

ویعمل التدریب على خلق عالقة إیجابیة بین المؤسسة وأفرادها مما یؤدي إلى دمج مصالحهم في قالب 

  .واحد، األمر الذي یؤدي إلى تعزیز القدرة التنافسیة

ریة ذات كفاءة ویكمن التحدي التنافسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مدى توفرها على موارد بش

ومهارة عالیة باعتبارها مصدر اإلبداع والتمیز، حیث تعد التنافسیة من الظواهر البارزة والمرافقة للعولمة 

والتي یغذیها ویعززها حریة الحركة التجاریة ورؤوس األموال واألفراد نتیجة لالتفاقیات المختلفة التي أبرمت 

ها االقتصادیة ألجل تحریر األعمال والتجارة من القیود وال زالت تبرم بین الدول على اختالف أوضاع

  .والحواجز

وبالتالي تعتمد القدرة التنافسیة ألي مؤسسة على نجاحها في جذب األفراد ذوي المهارات والحفاظ علیهم 

  .للوصول إلى التنافسیة
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وسطة یعزز امتالك نظام معلومات قوي وفعال على مستوى المؤسسات الصغیرة والمت: السادسالسؤال 

  .من قدرتها التنافسیة

  النسب المئویة إلجابات السؤال السادس 51.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال السادس: 51.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  2  8  6  39 25  العدد  قالمة

  %2,5  %10  %7,5  %48,75 %31,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,25  %5  %3,75  %24,37 %15,62  العینة إجمالي النسبة ضمن

  0  12  3  34  31  العدد  تبسة

 %0  %15 %3,75 %42,5 %38,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %7,5  %1,87  %21,25  %19,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS ماد على خمرجات برنامجمن إعداد الباحث باالعت :المصدر        

فیما یخص عینة  بموافق بشدة وموافقیتضح من خالل نسب الجدول أعاله، أن نسبة المجیبین 

، وبالنسبة لعینة )%48,75+%31,25) (%80(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

) %81,25: (سبةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیة تبسة فقد بلغت هذه الن

)38,75%+42,5% .(  

وتؤكد هذه النسب أهمیة نظام المعلومات على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك باعتبار أن 

نظام المعلومات هو نظام یخدم مختلف المستویات اإلداریة والوظیفیة في المؤسسة، حیث یحدث تغییرات 

اتها وعالقاتها الخارجیة ومنها عالقتها بالزبائن والموردین جوهریة في أهدافها وعملیاتها ومنتجاتها وخدم

والمنافسین، فهو یمتلك تأثیرات تساهم في تغییر توجهات أعمال المؤسسة، وبما یمكنها من الحصول على 
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موقع ممیز في بیئة المنافسة اإلستراتیجیة، وتكون لنظام المعلومات تأثیرات قویة في المؤسسات الصغیرة 

  .  وفي قدرتها على تحقیق میزات إستراتیجیة وتنافسیةوالمتوسطة 

وبالتالي فإن تبني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لنظام معلومات قوي وفعال یعد بمثابة أحد المداخل 

الحدیثة لخلق ودعم قدرتها التنافسیة، ومواجهة إستراتیجیات المنافسین، حیث أن نظام المعلومات یصمم 

تحقیق القدرة التنافسیة من خالل مساهمته في زیادة القیمة التي یتسلمها العمالء  لیلعب دورا رئیسیا في

عن طریق تزویدهم بالمعلومات عن السلع والخدمات، هذا من ناحیة، وتحصین المؤسسة من مخاطر 

  .  المنافسین وٕاستراتیجیاتهم المختلفة من ناحیة أخرى

الجودة، التكنولوجیا المتقدمة، (العوامل والعناصر  نستخلص من تحلیل األسئلة السابقة أن مختلف هذه

لها تأثیر كبیر ) ، اإلستراتیجیة التنافسیة، الدعایة والترویجتطویر أداء العنصر البشرينظام المعلومات، 

ودور واضح في  دعم وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو ما أكدته نسب عینة 

ق األمر بوالیة قالمة أو تبسة، كما نعتقد أن ما ینطبق على عینة الدراسة ینطبق على الدراسة، سواء تعل

بقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة في هاتین الوالیتین وهو مماثل تماما لما ینطبق على بقیة 

مالیة المؤسسات الناشطة في الجزائر، كون أن مؤسسات هذا القطاع تعمل في ظروف وبیئة اقتصادیة و 

التكنولوجیا : وقانونیة متشابهة، ولكل عنصر تأثیر بدرجة ونسبة معینة، ولعل أبرز هذه العناصر نجد

المتقدمة التي تحتل المرتبة األولى حسب أراء العینة المستجوبة وذلك من حیث درجة تأثیرها على القدرة 

من العینة  %85لموافقین بشدة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إذ بلغت نسبة الموافقین وا

لتلیها الجودة ، %80,62 في حین جاء أداء نظام المعلومات في المرتبة الثانیة بنسبة، اإلجمالیة للدراسة

لتأتي بعدها االستراتیجیات التنافسیة بنسبة ، %74,37بنسبة  تطویر العنصر البشريثم ، %80بنسبة 

الدراسة عبر اإلجابة بموافق وموافق بشدة على أهمیة  من عینة %70,7، وفي األخیر أكدت نسبة 73,2%

    .   الدعایة والترویج في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  :وبإمكاننا تبیان اتجاهات المجیبین فیما یتعلق بأسئلة المحور األول في الجدول اآلتي
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  ة بأسئلة المحور األولیوضح اتجاه اإلجابات المتعلق :52.4 الجدول رقم

غیر موافق   غیر موافق  ال أدري  موافق  موافق بشدة  

  على اإلطالق

  

المتوسط 

  المرجح

  

االنحراف 

  المعیاري

  

  االتجاه

  
 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

  موافق  1,18  2,13  6,3  10  13,1  21  0,6  1  47,5  76  32,5  52  السؤال األول

  موافق  1,22  2,33  6,3  10  18,1  29  5  8  44,4  71  26,3  42  السؤال الثاني

  موافق  0,97  1,87  0,6  1  11,9  19  2,5  4  44,4  71  40,6  65  السؤال الثالث

  موافق  1,11  2,1  1,3  2  16,9  27  8,8  14  36,9  59  36,3  58  السؤال الرابع

  موافق  1,04  2,11  0  0  17,5  28  8,1  13  43,1  69  31,3  50  السؤال الخامس

  موافق  1,01  1,99  1,3  2  12,5  20  5,6  9  45,6  73  35  56  لسادسالسؤال ا

  موافق  0,48  2,09                      المحور األول

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  :وجود موافقة على ما یلي نالحظ من خالل هذا الجدول

 ؛التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة جودة المنتجات تعتبر عامال رئیسیا في تعزیز القدرة   

 ؛الدعایة والترویج یعتبران عنصران أساسیان لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   

 للمؤسسات الصغیرة  للتكنولوجیا المتقدمة والتجدید التكنولوجي دور كبیر في زیادة القدرة التنافسیة

   والمتوسطة؛

 تراتیجیة التنافسیة المناسبة یؤثر على القدرة التنافسیة  للمؤسسات الصغیرة تحدید واختیار اإلس

   ؛والمتوسطة

  ؛یؤثر على القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتطویر أداء العنصر البشرياالهتمام   

  امتالك نظام معلومات قوي وفعال على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعزز من قدرتها

   .التنافسیة

هناك موافقة على أن مختلف هذه العناصر والعوامل لها تأثير على  كما یتضح من الجدول السابق إجمالیا أن 

  .تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  تعزیز أهمیة :تحلیل نتائج المحور الثاني. ب

  ورها التنمويتفعیل د

  .قدرتها التنمویة یرفع منامتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لقدرة تنافسیة : السابعالسؤال 

  النسب المئویة إلجابات السؤال السابع  53.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال السابع: 53.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  2  6  0  38 34  العدد  قالمة

  %2,5  %7,5  %0  %47,5 %42,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,25  %3,75  %0  %23,75 %21,25  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  1  8  3  30  38  العدد  تبسة

 %1,25  %10 %3,75 %37,5 %47,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0,62  %5  %1,87  %18,75  %23,75  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر        

فیما یخص عینة المؤسسات الصغیرة  بموافق بشدة وموافقیتضح من الجدول السابق، أن نسبة المجیبین 

ین بلغت هذه النسبة ، في ح)%47,5+%42,5) (%90: (والمتوسطة التي تزاول عملها بوالیة قالمة بلغت

  ).%37,5+%47,5) (%85: (فیما یتعلق بعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة

قدرتها دورها و  یرفع منإذ تؤكد هذه النسب أن امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لقدرة تنافسیة 

لعالیة تتمتع بجملة من القدرات واإلمكانات التنمویة، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسیة ا

التي تسمح لها بالنجاح وضمان استمراریتها، فهي عادة ما تمتلك مجموعة من العوامل التي تعزز 

تنافسیتها سواء كانت عوامل خاصة بالجودة أو بالتطور التكنولوجي أو بالقدرة المالیة، وهو ما یضمن لها 

ذات جودة عالیة ومن جهة أخرى سهولة كسب حصص سوقیة ) سلع وخدمات(من جهة تقدیم منتجات 
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أكبر من خالل تبنیها إلستراتیجیات تنافسیة مالئمة وفعالة، األمر الذي یدفعها ألداء دورها بشكل فعال 

على المستوى المحلي في تقلیص حدة البطالة إضافة إلى تلبیة مختلف حاجات السكان في المنطقة، 

رة والمتوسطة الناجحة تضمن إیرادات جبائیة منتظمة تستفید منها الدولة في كذلك فإن المؤسسات الصغی

جهة أخرى فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسیة العالیة من . رفع إیراداتها العامة

من خالل مساهمة ) الوطني(یتعدى دورها التنموي المستوى المحلي، لیصل إلى المستوى الكلي 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التنافسیة في رفع مستوى القیمة المضافة ومستوى الناتج الداخلي إضافة 

ة في تحسین المیزان التجاري سواء من خالل إحالل الواردات بمنتجات ذات مقاییس إلى المساهم

ومواصفات عالیة تحل محل المنتجات المستوردة أو من خالل المساهمة في تشجیع الصادرات عن طریق 

  .  تقدیم منتجات تتمتع بالمواصفات والمقاییس الدولیة

نافسیة في تكوین قطاع مؤسسات صغیرة ومتوسطة تنافسي تساهم عوامل تعزیز القدرة الت: الثامنالسؤال 

  وفعال

  النسب المئویة إلجابات السؤال الثامن 54.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال الثامن: 54.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  1  12  4  35 28  العدد  قالمة

  %1,25  %15  %5  %43,75 %35  ضمن عینة المنطقةالنسبة 

  %0,62  %7,5  %2,5  %21,87 %17,5  العینة إجمالي النسبة ضمن

  0  10  5  36  29  العدد  تبسة

 %0  %12,5 %6,25 %45 %36,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %6,25  %3,12  %22,5  %18,12  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS عداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامجمن إ :المصدر        
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فیما یخص عینة المؤسسات  بموافق بشدة وموافقیتبین من بیانات الجدول أعاله، أن نسبة المجیبین 

، في حین بلغت )%43,75+%35) (%78,75: (الصغیرة والمتوسطة التي تزاول عملها بوالیة قالمة بلغت

) %81,25: (سسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسةهذه النسبة فیما یتعلق بعینة المؤ 

)36,25%+45%.(  

إذ تؤكد النسب أعاله أن مختلف عوامل تعزیز القدرة التنافسیة السابقة تساهم في تكوین قطاع مؤسسات 

صغیرة ومتوسطة تنافسي وفعال، حیث إذا ما توفرت لدى المؤسسة قدرة على امتالك أنظمة جودة عالیة 

معلومات قوي وفعال، وكذلك القدرة على تبني التكنولوجیا المتطورة والموارد البشریة المؤهلة ونظام 

والمدربة، وكانت لها كامل الدرایة واإللمام باإلستراتیجیات التنافسیة المناسبة والمالئمة، فضال عن تجسید 

تمكنها من كسب حصة سوقیة أنشطة البحث والتطویر، فإنه من المؤكد سوف تكون لها قدرة إنتاجیة قویة 

هامة، بل وتساعدها على تشكیل قوة تنافسیة تتجاوز بها مختلف المنافسین، غیر أن جهود المؤسسة 

وحدها ال تكفي ألن تسمح لها بتشكیل قوة تنافسیة عالیة، إذ البد من تفعیل الجهود الحكومیة في دعم هذا 

) الخ...محیط القانوني، الجبائي، المالي، ال(القطاع من خالل تحسین المحیط الخارجي للمؤسسة 

لتتضافر كافة الجهود سواء على مستوى المؤسسة أو الحكومیة بهدف تعزیز القدرة التنافسیة لمؤسسات 

  .  هذا القطاع

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل عامال مهما في تحسین أدائها : التاسعالسؤال 

  .ریتها لترقیة االقتصاد الوطنيوالمحافظة على استمرا

  النسب المئویة إلجابات السؤال التاسع 55.4یوضح الجدول رقم 
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  نتائج السؤال التاسع: 55.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  4  16  0  33 27  العدد  قالمة

  %5  %20  %0  %41,25 %33,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %2,5  %10  %0  %20,62 %16,87  العینة إجمالي النسبة ضمن

  3  12  4  28  33  العدد  تبسة

 %3,75  %15 %5 %35 %41,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,87  %7,5  %2,5  %17,5  %20,62  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS جات برنامجمن إعداد الباحث باالعتماد على خمر  :المصدر        

على مستوى عینة المؤسسات  بموافق بشدة وموافقفكما یبدو من الجدول السابق، فإن نسبة المجیبین 

، وعلى مستوى والیة تبسة )%41,25+%33,75) (%75: (الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

  ).%35+%41,25) (%76,25: (بلغت هذه النسبة

ن القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل عامال مهما في تحسین إذ توضح هذه النسب، أ

، ویعود ذلك إلى أن القدرة التنافسیة هي ومن ثم ترقیة االقتصاد الوطني أدائها والمحافظة على استمراریتها

وفیق بین قدرة المؤسسة على تقدیم المنتجات بقیم أعلى وسعر مساو، أو بقیم مساویة وتكلفة أقل أو الت

هذین العنصرین مقارنة بمنافسیها والحصول على مواقع تنافسیة جیدة، تسمح لها بتحقیق أداءات 

اقتصادیة عالیة لمدة أطول، من جهة أخرى وفي ظل شروط السوق الحرة المفتوحة وكذا تعدیل المنافسة 

العالمیة وتسمح لها بتحقیق تتجسد القدرة التنافسیة في القدرة على إنتاج منتجات تمر باختیار األسواق 

وترقیة المردودیة لمدة أطول، لذلك تنبع أهمیة القدرة التنافسیة من كونها تعمل على توفیر البیئة التنافسیة 

المالئمة لتحقیق كفاءة تخصیص الموارد واستخدامها وتشجیع اإلبداع واالبتكار بما یؤدي إلى تحسین 

توسطة وتعزیزه واالرتقاء بمستوى اإلنتاج ورفع مستوى األداء المركز التنافسي للمؤسسات الصغیرة والم
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وتحسین مستوى معیشة المستهلكین عن طریق خفض التكالیف واألسعار وتحسین جودة المنتجات هذا 

باإلضافة إلى أن القدرة التنافسیة تساعد في القضاء على أبرز عقبة تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المحلي التي تحول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبیر، وهو ما یضمن  وهي عقبة ضیق السوق

  .  ، وبالتالي المساهمة الفعالة في ترقیة وتطویر االقتصاد الوطنينجاح واستمراریة هذه المؤسسات

تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسیة إستراتیجیة فعالة لتجسید : العاشرالسؤال 

  .یة المحلیةالتنم

  النسب المئویة إلجابات السؤال العاشر 56.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال العاشر: 56.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  2  15  4  37 22  العدد  قالمة

  %2,5  %18,75  %5  %46,25 %27,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,25  %9,37  %2,5  %23,12 %13,75  العینة إجمالي النسبة ضمن

  0  13  6  31  30  العدد  تبسة

 %0  %16,25 %7,5 %38,75 %37,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %8,12  %3,75  %19,37  %18,75  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS جات برنامجمن إعداد الباحث باالعتماد على خمر  :المصدر       

على مستوى عینة المؤسسات  بموافق بشدة وموافقیتضح من نسب الجدول السابق، أن نسبة المجیبین 

، وعلى مستوى والیة )%46,25+%27,5) (%73,75: (الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

  ).%38,75+%37,5) (%76,25: (تبسة بلغت هذه النسبة

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسیة العالیة تشكل إستراتیجیة  إذ تؤكد هذه النسب،

فعالة لتجسید التنمیة المحلیة، فكما هو معلوم فإن أسس ومرتكزات التنمیة المحلیة یجب أن تتضمن 
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اركة العدالة من خالل استراتیجیات فعالة لمعالجة الفقر، فضال عن ضمان االستمراریة وتجسید مبدأ المش

الشعبیة، حیث تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التنافسیة دورا بارزا في تجسید التنمیة المحلیة، إذ 

تعتبر هذه المؤسسات بعدا إستراتیجیا لتحقیق العدالة بین األفراد من خالل تمكین الفقراء لكي یصبحوا 

سطة وخاصة التي تتمتع بقدرة تنافسیة قادرین على تلبیة احتیاجاتهم بأنفسهم، فالمؤسسات الصغیرة والمتو 

عالیة، تعمل على معالجة الفقر من خالل إیجاد فرص عمل، كما تمكن األفراد من تعبئة مواردهم 

المحلیة، بحیث یصبح الفرد عضوا مساهما وفاعال في مجتمعه المحلي وبالتالي تخلق شعور المشاركة في 

التنمیة المحلیة نجد االستمراریة، وهو ما تجسده المؤسسات دفع عجلة التنمیة المحلیة، كما أنه من مبادئ 

الصغیرة والمتوسطة التنافسیة، من خالل قدرتها على المحافظة على نجاحها وضمان استمراریتها، األمر 

  .استخداما دقیقا وأمثال) بشریة، مالیة، تقنیة(الذي یمكنها من استخدام مختلف الموارد المتاحة 

  .المؤسسات غیر التنافسیة ال یمكنها تأدیة دورها التنموي بشكل فعال :الحادي عشرالسؤال 

  النسب المئویة إلجابات السؤال الحادي عشر 57.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال الحادي عشر: 57الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  4  15  3  33 25  العدد  قالمة

  %5  %18,75  %3,75  %41,25 %31,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %2,5  %9,37  %1,87  %20,62 %15,62  العینة إجمالي النسبة ضمن

  4  15  5  29  27  العدد  تبسة

 %5  %18,75 %6,25 %36,25 %33,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %2,5  %9,37  %3,12  %18,12  %16,87  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر       
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فیما یخص عینة المؤسسات الصغیرة  بموافق بشدة وموافقیتضح من الجدول السابق، أن نسبة المجیبین 

، في حین بلغت هذه )%41,25+%31,25) (%72,5: (والمتوسطة التي تزاول عملها بوالیة قالمة بلغت

) %70: (سبة فیما یتعلق بعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسةالن

)33,75%+36,25%.(  

تؤكد النسب الخاصة بعینة الدراسة أن المؤسسات غیر التنافسیة ال یمكنها تأدیة دورها التنموي بشكل 

عزیز القدرة التنافسیة، فعال، ویعود ذلك إلى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي ال تمتلك عوامل ت

فإنها تفتقر لجملة من القدرات واإلمكانات التي تضمن لها النجاح واالستمراریة سواء تعلق األمر بالعوامل 

الخ، وهو ما یصعب علیها من جهة تقدیم ...الخاصة بالجودة أو التطور التكنولوجي أو القدرة المالیة، 

كسب حصص سوقیة أكبر نتیجة الفتقارها تطبیق  منتجات ذات جودة كافیة ومن جهة أخرى صعوبة

األمر الذي یحول دون السماح لهذه المؤسسات من تأدیة دورها التنموي . إستراتیجیات تنافسیة فعالة

بالشكل الفعال، سواء كان ذلك على المستوى المحلي من خالل عدم قدرتها على تلبیة االحتیاجات 

ة نشاطها وهو ما یقلص دورها في تخفیض نسبة البطالة من الخاصة بالزبائن وعدم قدرتها على توسع

جهة، ومن جهة أخرى یضعف دورها في رفع اإلیرادات الجبائیة للمنطقة، أما على المستوى الوطني فإن 

المؤسسات التي تفتقد لقدرة تنافسیة عالیة ال یمكنها تحسین إنتاجیتها، وبالتالي المساهمة الضئیلة في 

ي قیمة الناتج المحلي اإلجمالي، كما أن افتقاد منتجات هذه المؤسسات للمقاییس القیمة المضافة وف

  . والمواصفات الدولیة یقلص من دورها في تشجیع الصادرات، وٕاحالل الواردات

 نفاذالقدرة التنافسیة العالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تضمن لها إمكانیة : الثاني عشرالسؤال 

  .الدورة االقتصادیةأسواق جدیدة وتنشیط 

  :النسب المئویة إلجابات السؤال الثاني عشر 58.4یوضح الجدول رقم 
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  نتائج السؤال الثاني عشر: 58.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  0  18  6  33 23  العدد  قالمة

  %0  %22,5  %7,5  %41,25 %28,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %0  %11,25  %3,75  %20,62 %14,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

  03  12  7  35    23  العدد  تبسة

 %3,75  %15 %8,75 %43,75 %28,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,87  %7,5  %4,37  %21,87  %14,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS احث باالعتماد على خمرجات برنامجمن إعداد الب :المصدر          

فیما یخص عینة المؤسسات الصغیرة  موافق بشدة وموافقیوضح لنا الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، أما فیما یخص عینة المؤسسات )%41,25+%28,75) (%70: (والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

  ).%43,75+%28,75) (%72,5(بلغت هذه النسبة الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة فقد 

إذ تؤكد هذه النسب أن امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمختلف عوامل تعزیز القدرة التنافسیة 

، حیث أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنشیط الدورة االقتصادیة أسواق جدیدة نفاذیضمن لها إمكانیة 

مكنها أن تنجح في عملیة إشباع حاجات العمالء الجدد من خالل المنتجات ذات القدرة التنافسیة العالیة ی

والخدمات التي تقدمها، وذلك عن طریق منح تلك المنتجات والخدمات درجة تفضیل أعلى عن مثیالتها 

في السوق، فضال عن أن عملیة االستجابة لرغبات العمیل ال تقتصر على تقدیم هذه المنتجات بالجودة 

قط، وٕانما تشمل االستجابة لرغبات العمیل بالسرعة المطلوبة من خالل تقصیر هذا الزمن إلى المرغوبة ف

كما  .أدنى درجة ممكنة، بحیث یتم تقدیم السلعة وتسلیمها أو أداء الخدمة بأفضل جودة وبأقل وقت ممكن

ة للسوق ومختلف أسواق جدیدة، تبني هذه المؤسسات إستراتیجیة علیا تكون نتاج دراسة مطول نفاذیتطلب 

العوامل المؤثرة فیه، تضعها وتسعى لتطبیقها بكل ما تملكه من موارد وٕامكانات، سواء كانت موارد بشریة 
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ودخول  نفاذالخ، وهو ما یمكنها من ...، یة، أنشطة بحث وتطویر، تكنولوجیاأو فنیة كأنظمة معلومات قو 

السوقیة وبالتالي زیادة حجم أرباحها، مما یمكن  أسواق جدیدة والمنافسة فیها ولما ال كسبها ورفع حصتها

هذه المؤسسات من تنشیط الدورة االقتصادیة وبعث االنتعاش االقتصادي الوطني هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى توسیع نشاطها وهو ما یعظم مساهمتها في القیمة المضافة والناتج الوطني، فضال عن تدعیم 

المحور الثاني في الجدول  إجاباتویمكن توضیح اتجاه . ي الذي تؤدیهاإلیرادات الجبائیة والدور الوظیف

  :التالي

  یوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الثاني: 59.4الجدول رقم 

غیر موافق   غیر موافق  ال أدري  موافق  موافق بشدة  

  على اإلطالق

المتوسط 

  المرجح

االنحراف 

  المعیاري

  االتجاه

  

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

  موافق  0,97  1,8  1,9  3  8,8  14  1,9  3  42,5  68  45  72  السابعالسؤال 

  موافق  1,01  1,99  0,6  1  13,8  22  5,6  9  44,4  71  35,6  57  الثامنالسؤال 

  موافق  1,21  2,13  4,4  7  17,5  28  2,5  4  38,1  61  37,5  60  التاسعالسؤال 

  موافق  1,09  2,12  1,3  2  17,5  28  6,3  10  42,5  68  32,5  52  العاشرالسؤال 

  موافق  1,23  2,25  5  8  18,8  30  5  8  38,8  62  32,5  52  الحادي عشرالسؤال 

  موافق  1,11  2,22  1,9  3  18,8  30  8,1  13  42,5  68  28,8  46  الثاني عشرالسؤال 

  موافق  0,55  2,08                      الثانيالمحور 

  .SPSS رجات برنامجمن إعداد الباحث باالعتماد على خم :المصدر

وجود موافقة على أن امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لقدرة  نالحظ من خالل هذا الجدول

وجدنا موافقة على أن مختلف عوامل تعزیز القدرة  قدقدرتها التنمویة، كما  یرفعتنافسیة من شأنه أن 

وكذلك . رة ومتوسطة تنافسي وفعالالتنافسیة السابقة بإمكانها أن تساهم في تكوین قطاع مؤسسات صغی

وجود موافقة على أن القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل عامال مهما في تحسین أدائها 

والمحافظة على استمراریتها ومن ثم ترقیة االقتصاد الوطني، من جهة أخرى الحظنا موافقة على أن 

نافسیة العالیة تشكل إستراتیجیة فعالة لتجسید التنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة الت

المحلیة، وموافقة على أن المؤسسات غیر التنافسیة ال یمكنها تأدیة دورها التنموي بشكل فعال، وأخیرا 
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یتضح من الجدول السابق وجود موافقة على أن القدرة التنافسیة العالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  .أسواق جدیدة وتنشیط الدورة االقتصادیة نفاذ تضمن لها إمكانیة

لها دور كبير وأهمية بارزة    القدرة التنافسية  أنهناك موافقة على   أن وٕاجماال فإنه یتبین من الجدول السابق

  .  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في تفعيل الدور التنموي

) تبسة/قالمة(ة والمتوسطة الجزائریة مدى امتالك المؤسسات الصغیر  :تحلیل نتائج المحور الثالث. جـ 

  لعوامل تعزیز القدرة التنافسیة

تتوافر كافة عوامل تعزیز القدرة التنافسیة لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  :الثالث عشرالسؤال 

  الجزائریة

  النسب المئویة إلجابات السؤال الثالث عشر 60.4یوضح الجدول رقم 

  ج السؤال الثالث عشرنتائ: 60.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  34  38  0  8 0  العدد  قالمة

  %42,5  %47,5  %0  %10 %0  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %21,25  %23,75  %0  %5 %0  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  34  34  4  8  0  العدد  تبسة

 %42,5  %42,5 %5 %10 %0  المنطقة النسبة ضمن عینة

  %21,25  %21,25  %2,5  %5  %0  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          

على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیتضح من الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، وقد بلغت هذه النسبة على )%42,5+%47,5) (%90(ت الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت المؤسسا

  ).%42,5+%42,5) (%85: (مستوى عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة
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إذ یتضح بناءا على هذه النسب، أنه ال تتوافر كافة عوامل تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة 

  .طة على مستوى والیتي قالمة وتبسةوالمتوس

إذ أن عوامل تعزیز القدرة التنافسیة متعددة وال یتوفر إال بعضا منها فقط على مستوى المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة الناشطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة، إذ تفتقر مختلف هذه المؤسسات للتكنولوجیا 

لیة، وجهاز معلومات قوي وفعال، فضال عن قلة الوعي بتبني المتقدمة والجودة العالیة وفق مقاییس دو 

إستراتیجیة تنافسیة مناسبة، وقلة االهتمام الفعلي بأنشطة البحث والتطویر، إضافة إلى عدم االستغالل 

األمثل لمختلف قنوات الدعایة والترویج المتاحة، في حین تتوفر هذه المؤسسات على مجموعة أخرى من 

ها وفرة الید العاملة وٕامكانیة الحصول علیها لتشكل عامال مهما من عوامل تعزیز القدرة العوامل نجد أبرز 

التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیتي قالمة وتبسة، فهي ید عاملة ال تحتاج سوى للتأهیل عن 

  . طریق دورات تدریبیة محلیة أو خارجیة

غیرة والمتوسطة الجزائریة القدرة المالیة الكافیة لتجسید تمتلك كافة المؤسسات الص: الرابع عشرالسؤال 

  النسب المئویة إلجابات السؤال الرابع عشر 61.4ویوضح الجدول رقم . وتنمیة أنشطة البحث والتطویر

  نتائج السؤال الرابع عشر: 61.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  قاإلطال

  26  38  5  8 3  العدد  قالمة

  %32,5  %47,5  %6,25  %10 %3,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %16,25  %23,75  %3,12  %5 %1,87  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  27  40  6  7  0  العدد  تبسة

 %33,75  %50 %7,5 %8,75 %0  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %16,87  %25  %3,75  %4,37  %0  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          
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على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیتبین من الجدول أعاله، أن نسبة المجیبین 

نة ، وعلى مستوى عی)%32,5+%47,5) (%80(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%33,75+%50) (%83,75(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة بلغت هذه النسبة 

ویتضح من هذه النسب أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة ال تمتلك 

لتطویر، القدرة المالیة الكافیة، سواء لتوسیع نشاطها أو اختراق أسواق جدیدة أو تنمیة أنشطة البحث وا

ویمكن أن نرجع ذلك إلى عدم قدرة هذه المؤسسات الحصول على القروض الالزمة نتیجة عدم كفاءة 

  .الخدمات المصرفیة والمالیة

ولذلك نرى أنه یجب على هذه المؤسسات أن تسعى إلنشاء تحالفات مالیة فیما بینها لتتمكن من تطویر 

وتغطیة تكالیف مختلف األنشطة المتعلقة بالبحث والتطویر قدراتها المالیة التي تمكنها من توسیع نشاطها 

األمر الذي یتطلب من . ومن ثم تحسین إنتاجیتها وجودة منتجاتها وهو ما یساهم في زیادة قدرتها التنافسیة

الدولة تطویر النظام المصرفي وتسهیل عملیة الحصول على القروض التي تمكن هذه المؤسسات من 

  .تنمیة تنافسیتها

جودة منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة تضاهي جودة المنتجات : عشر الخامسؤال الس

  المستوردة 

  النسب المئویة إلجابات السؤال الخامس عشر 62.4یوضح الجدول رقم 
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  نتائج السؤال الخامس عشر: 62.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

ق مواف

على 

  اإلطالق

  31  35  0  10 4  العدد  قالمة

  %38,75  %43,75  %0  %12,5 %5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %19,37  %21,87  %0  %6,25 %2,5  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  25  35  5  13  2  العدد  تبسة

 %31,25  %43,75 %6,25 %16,25 %2,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  15,62  %21,87  %3,12  %8,12  %1,25  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر         

 بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقنالحظ من خالل بیانات الجدول السابق، أن نسبة المجیبین 

) %82,5: (ة بلغتبالنسبة لعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالم

، وبالنسبة لعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة فقد بلغت النسبة )38,75%+43,75%(

)75%) (43,75%+31,25%.(  

ویمكن أن نرجع ذلك إلى الصعوبات والعراقیل التي یلقاها المنتجون في تحقیق وبلوغ الجودة، كما أن 

لسوق المحلي وال تعتبر األسواق الخارجیة هدفا لجهة منتجات هذه المؤسسات وٕان لم نقل جلها مو 

  .لمنتجاتها

وبالتالي فإنه ومن أجل النهوض بجودة منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر عموما وعلى 

مستوى والیتي قالمة وتبسة خصوصا، یجب على هذه المؤسسات تطبیق مبادئ الجودة الشاملة التي 

مستمر في خصائص ومواصفات منتجاتها، وتحقیق رضا الزبائن وتلبیة مختلف ترتكز على التحسین ال

  .احتیاجاتهم ورغباتهم
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ولمواجهة المنافسة الخارجیة یمكن لهذه المؤسسات أن تلجأ إلى بعض أنواع التحالفات وتحلیل الظروف 

تطبیق إستراتیجیات واألوضاع التي تعیشها ومشكالتها التي تمنعها من تقدیم منتجاتها للسوق الدولیة، و 

  .  تسمح لها ببلوغ أهدافها

  معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة تمتلك تكنولوجیا متقدمة ومتطورة: عشر السادسالسؤال 

  النسب المئویة إلجابات السؤال السادس عشر 63.4یوضح الجدول رقم 

  نتائج السؤال السادس عشر: 63.4الجدول رقم 

فق موا  البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  32  37  1  10 0  العدد  قالمة

  %40  %46,25  %1,25  %12,5 %0  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %20  %23,12  %0,62  %6,25 %0  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  24  35  6  15  0  العدد  تبسة

  النسبة ضمن عینة المنطقة

  

0% 18,75% 7,5% 43,75%  30% 

  %15  %21,87  %3,75  %9,37  %0  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          

فیما یخص عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیبرز لنا الجدول أعاله أن نسبة المجیبین 

، أما فیما یخص )%40+%46,25) (%86,25(طة بوالیة قالمة بلغت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناش

) %73,75(عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة فقد بلغت هذه النسبة 

)43,75%+30%.(  

والمالحظ من هذه النسب أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المزاولة لعملها على مستوى والیتي قالمة 

  .سواء ال تمتلك تكنولوجیا متقدمة ومتطورةوتبسة على حد 
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على مستوى هذه المؤسسات ألهمیة التكنولوجیا ) اإلدارة(ویرجع ذلك إلى عدم إدراك أصحاب القرار 

المتقدمة والمتطورة ودورها في تعزیز القدرة التنافسیة لهذه المؤسسات، أو لعدم مصلحتهم في الحصول 

  .، أو نظرا لضعف القدرة المالیة لهذه المؤسسات في أحیانا أخرىعلى هذه التكنولوجیا في بعض األحیان

تمتلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة معرفة جیدة باإلستراتیجیات : عشر السابعالسؤال 

  .المختلفة للتنافس في السوق

  النسب المئویة إلجابات السؤال السابع عشر 64.4یوضح الجدول رقم 

  ئج السؤال السابع عشرنتا: 64.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  29  32  4  12 3  العدد  قالمة

  %36,25  %40  %5  %15 %3,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %18,12  %20  %2,5  %7,5 %1,87  العینة إجمالي النسبة ضمن

  19  32  9  15  5  العدد  تبسة

 %23,75  %40 %11,25 %18,75 %6,25  ضمن عینة المنطقة النسبة

  %11,87  %20  %5,62  %9,37  %3,12  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          

فیما یخص عینة  طالقبغیر موافق وغیر موافق على اإلتبین بیانات الجدول السابق، أن نسبة المجیبین 

  ).%36,25+%40) (%76,25: (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

: بینما بلغت هذه النسبة فیما یخص عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة تبسة

)63,75%) (40%+23,75%.(  

على مستوى والیتي قالمة وتبسة ال تمتلك معرفة جیدة  تؤكد هذه النسب أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

وواسعة بمختلف اإلستراتیجیات التنافسیة أو باألحرى ال تعیر اهتماما كبیرا لمختلف هذه اإلستراتیجیات 
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ضمن سیاساتها التسویقیة، وذلك یرجع لعدة اعتبارات أبرزها تبني المفهوم البیعي على مستوى مختلف 

إلى خصائص هذه المؤسسات التي تتمیز بالهیكل التنظیمي البسیط، وهو ما هذه المؤسسات إضافة 

یفقدها امتالك إطارات إداریة ذات كفاءة عالیة یمكنهم دراسة مختلف هذه اإلستراتیجیات واختیار 

اإلستراتیجیة األفضل والتي تتوافق وٕامكانات وأهداف المؤسسة، هذا فضال عن عدم تبني هذه المؤسسات 

ومات قوي وفعال یعمل على توفیر مختلف المعلومات المتعلقة باألسواق والعمالء المراد لنظام معل

  .استهدافهم، وذلك حتى یتم اختیار إستراتیجیة تنافسیة تتالءم وطبیعة هذه األسواق وظروف المنافسة فیها

ظام معلومات تتوافر معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة على جهاز ون: الثامن عشرالسؤال 

  .قوي وفعال

  النسب المئویة إلجابات السؤال الثامن عشر 65.4یوضح الجدول رقم 

  عشر الثامننتائج السؤال : 65.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  27  33  3  13 4  العدد  قالمة

  %33,75  %41,25  %3,75  %16,25 %5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %16,87  %20,62  %1,87  %8,12 %2,5  العینة إجمالي النسبة ضمن

  24  33  7  14  2  العدد  تبسة

 %30  %41,25 %8,75 %17,5 %2,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %15  %20,62  %4,37  %8,75  %1,25  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS حث باالعتماد على خمرجات برنامجمن إعداد البا :المصدر         

على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیتضح من الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، وقد بلغت هذه النسبة )%33,75+%41,25) (%75(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%30+%41,25) (%71,25: (والیة تبسةعلى مستوى عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب
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إذ تبین النسب أعاله، أن معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة، وخاصة تلك الناشطة بوالیتي 

حیث أن . قالمة وتبسة ال تتوفر على جهاز ونظام معلومات قوي وفعال، ویعود ذلك إلى عدة اعتبارات

ة للعینة، تعتبر المعلومات موردا إستراتیجیا من حیث أهمیتها أغلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المكون

كما أن . وهي من حیث مدلولها مجموعة بیانات فقط، وهذا یكشف عن تصور قاصر لمدلول المعلومة

المعلومات یتم احتكارها وحجزها من التداول بناءا على اعتقاد أن حیازة المعلومات واالنفراد بها یعزز من 

  .سلطة المسیر

ٕاذا كان توفر المؤسسة على أنظمة للمعلومات أمر ضروري لتفتحها على محیطها، فإن مساهمة هذه و 

األنظمة في تنمیة قدرتها التنافسیة مرهون بمدى فعالیتها وحسن استغاللها، وقد بینت نسب هذه الدراسة 

 تحوز منظومة أن معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى والیتي قالمة أو تبسة ال

متكاملة ألنظمة المعلومات، كما نلحظ غیاب شبه كلي للنظام الخبیر، وحتى في حاالت وجوده ال یعني 

استغالله في اتخاذ القرارات، فالمالحظ أن كل المؤسسات تطمح إلقامة أنظمة متكاملة للمعلومات، ولكن 

فع المحاكاة ومسایرة العصر، وال یعني الحقیقة هي أن حیازة الوسائل التكنولوجیة في الغالب یتم بدا

  .  بالضرورة حسن استغاللها واالستفادة من المزایا التي توفرها

معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة تأخذ بالدعایة والترویج كأساس : التاسع عشرالسؤال 

  للمنافسة

  النسب المئویة إلجابات السؤال التاسع عشر 66.4یوضح الجدول رقم 
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  عشر التاسعنتائج السؤال : 66.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  26  34  9  8 3  العدد  قالمة

  %32,5  %42,5  %11,25  %10  %3,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %16,25  %21,25  %5,62  %5 %1,87  العینة إجمالي النسبة ضمن

  21  36  6  16  1  العدد  تبسة

 %26,25  %45 %7,5 %20 %1,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %13,12  %22,5  %3,75  %10  %0,62  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر         

على مستوى  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالق فكما یتضح من الجدول السابق فإن نسبة المجیبین

، وعلى مستوى عینة )%32,5+%42,5) (%75(عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%26,25+%45) (%71,25(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة بلغت هذه النسبة 

بصفة عامة  سات الصغیرة والمتوسطة الجزائریةویمكن أن نرجع ذلك إلى عدم وعي أغلب أصحاب المؤس

  .والمؤسسات الناشطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة ألهمیة اإلعالن والترویج

ومما سبق نجد أنه یجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة االهتمام بالترویج باعتباره حیث 

یث أن الترویج من خالل أسالیبه المختلفة كاإلعالن وترویج أحد أهم عوامل تعزیز قدرتها على المنافسة ح

یمكن أن یؤدي دورا هاما في تشجیع الصادرات إلى الدول ) المعارض، المراكز التجاریة(المبیعات 

المختلفة وفي هذا المجال فإنه یؤدي دورا هاما في تعریف المستهلكین في تلك الدول بالسلع التي یمكن أن 

  .ة لسلع أخرى مستوردةتكون بدائل مناسب

باإلضافة إلى ضرورة التزام هذه المؤسسات بالمواصفات الدولیة للجودة وٕاجراء بحوث تسویقیة علمیة عند 

دخولها ألسواق جدیدة وٕاحداث هیاكل إداریة تراعي الوظائف والوصف الوظیفي وتقوم على وضع الرجل 
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د من أبرز عوامل تعزیز القدرة التنافسیة في المناسب في المكان المناسب، حیث أن القدرة العقلیة تع

  .الوقت الحاضر

  :ویمكن إبراز اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الثالث في الجدول اآلتي

  الثالث یوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور :67.4 الجدول رقم

غیر موافق   غیر موافق  ال أدري  موافق  موافق بشدة  

  على اإلطالق

لمتوسط ا

  المرجح

االنحراف 

  المعیاري

  االتجاه

  

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

غیر موافق   0,9  4,2  42,5  68  45  72  2,5  4  10  16  0  0  الثالث عشرالسؤال 

  على اإلطالق

  غیر موافق  0,97  4,01  33,1  53  48,8  78  6,9  11  9,4  15  1,9  3  الربع عشرالسؤال 

  غیر موافق  1,13  3,91  35  56  43,8  70  3,1  5  14,4  23  3,8  6  رالخامس عشالسؤال 

  غیر موافق  1,01  3,99  35  56  45  72  4,4  7  15,6  25  0  0  السادس عشرالسؤال 

  غیر موافق  1,20  3,73  30  48  40  64  8,1  13  16,9  27  5  8  السابع عشرالسؤال 

  غیر موافق  1,16  3,8  31,9  51  41,3  66  6,3  10  16,9  27  3,8  6  الثامن عشرالسؤال 

  غیر موافق  1,09  3,82  29,4  47  43,8  70  9,4  15  15  24  2,5  4  السؤال التاسع عشر

  غیر موافق  0,64  3,92                      المحور الثالث

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

ما یوضح أن هناك عدم  یتضح من بیانات الجدول السابق أن اإلجابات تتجه نحو غیر موافق، وهو

الجزائریة بصفة  موافقة على توافر كافة عوامل تعزیز القدرة التنافسیة لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

، وعدم موافقة على امتالك هذه عامة والمؤسسات الناشطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة

حث والتطویر، إضافة إلى عدم الموافقة على أن جودة المؤسسات للقدرة المالیة الكافیة لتجسید أنشطة الب

منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عینة الدراسة تضاهي جودة المنتجات المستوردة، وعدم الموافقة 

على امتالك هذه المؤسسات سواء لمعرفة معمقة وجیدة باإلستراتیجیات المختلفة للتنافس في السوق أو 

كما الحظنا عدم الموافقة على أن معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تأخذ نظام معلومات قوي وفعال، 

  .بالدعایة والترویج كأساس للمنافسة
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عدم الموافقة على امتالك  إجماال فقد اتجهت إجابات أسئلة المحور الثالث إلى غیر موافق، وهو ما یعني 

اليتي قـالمة وتبسة بصفة خاصة لعوامل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بصفة عامة وعلى مستوى و 

  .وعناصر تعزيز القدرة التنافسية

فعالیة دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  :المحور الرابع تحلیل نتائج. د

  الصغیرة والمتوسطة

ن قدرتها البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یساهم في تحسی: العشرونالسؤال 

  التنافسیة

  النسب المئویة إلجابات السؤال العشرون 68.4یوضح الجدول رقم 

  العشروننتائج السؤال : 68.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  20  39  8  12 1  العدد  قالمة

  %25  %48,75  %10  %15 %1,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %12,5  %24,37  %5  %7,5 %0,62  العینة إجمالي النسبة ضمن

  24  30  8  18  0  العدد  تبسة

 %30  %37,5 %10 %22,5 %0  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %15  %18,75  %5  %11,25  %0  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS امجمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برن :المصدر           

على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیتضح من الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، وقد بلغت هذه النسبة )%25+%48,75) (%73,75(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%30+%37,5) (%67,5: (على مستوى عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة
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تؤكد هذه النسب أن البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لم یحقق الدور المنتظر منه 

فیما یخص تحسین القدرة التنافسیة لهذه المؤسسات الناشطة بوالیتي قالمة وتبسة، إذ على الرغم من الدافع 

ن األهداف، لعل أبرزها تحسین تنافسیة الذي كان وراء تجسید هذا البرنامج والمتمثل في تحقیق جملة م

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل اعتماد أحدث الطرق في مجاالت التسییر والتنظیم التي تمكن 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من االستفادة المثلى من مواردها االقتصادیة بما یخفض التكالیف ویحقق 

اء عینة الدراسة فإن هذا البرنامج یبقى غیر ُمفعل بالشكل الكافي التمیز لهذه المؤسسات، إال أنه وحسب آر 

لیمكن مختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من االستفادة منه، فباإلضافة إلى عدم الترویج لهذا 

البرنامج بالشكل المطلوب، فإن عراقیل إداریة عدة تقف وراء عدم استفادة مختلف المؤسسات الصغیرة 

عامة، وبصفة خاصة تلك التي تنشط بوالیتي قالمة وتبسة من المزایا التي یوفرها هذا والمتوسطة بصفة 

البرنامج، إذ یحتاج هذا البرنامج إلى أكثر تفعیل من طرف السلطات والهیئات المسؤولة عن تنفیذه، 

على  ةوبالتالي فإن هذا البرنامج لم یمس بالشكل الكافي قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشط

مؤسسة بوالیة تبسة من  30مؤسسة بوالیة قالمة و  31مستوى الوالیتین، حیث استفادت حتى اآلن حوالي 

  .هذا البرنامج، وهو عدد غیر كاف یعكس عدم بلوغ هذا البرنامج أهدافه بعد

نافسیة برامج واستراتیجیات التحفیز الضریبي المعتمدة من شأنها رفع القدرة الت: الحادي والعشرونالسؤال 

  .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة

  النسب المئویة إلجابات السؤال الحادي والعشرون 69.4یوضح الجدول رقم 
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  الحادي والعشرون نتائج السؤال: 69.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  18  36  6  11 9  العدد  قالمة

  %22,5  %45  %7,5  %13,75 %11,25  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %11,25  %22,5  %3,75  %6,87 %5,62  العینة إجمالي النسبة ضمن

  26  36  0  16  2  العدد  تبسة

 %32,5  %45 %0 %20 %2,5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %16,25  %22,5  %0  %10  %1,25  العینة إجماليالنسبة ضمن 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          

على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیتضح من الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

، وقد بلغت هذه النسبة على )%22,5+%45) (%67,5(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%32,5+%45) (%77,5: (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة مستوى عینة

إذ تؤكد هذه النسب أن برامج وٕاستراتیجیات التحفیز الضریبي المعتمدة في الجزائر لم تصل بعد إلى 

  .المستوى المأمول والذي یمكنها من رفع القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لمتعلقة بتهیئة المحیط الجبائي الذي تزاول فیه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فرغم الجهود الحكومیة ا

على األرباح المعاد استثمارها وفق مجموعة من  %30نشاطها من خالل تخفیض نسبة الضریبة بـ 

الشروط، إضافة إلى استفادة األشخاص المستفیدین من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاجیة، الذي یسیره 

طني للتأمین على البطالة، والمستثمرین في النشاطات أو المشاریع المؤهلة لالستفادة من الصندوق الو 

إعانة الوكالة الوطنیة لدعم القرض المصغر، والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، فضال عن عدم 

یه فرض ضرائب على األرباح التي تقل أو تساوي قیمتها الحد األدنى لإلخضاع الضریبي المنصوص عل

وغیرها من اإلعفاءات األخرى، فإن سیاسة ) دج 12000(في جدول الضریبة على الدخل اإلجمالي 
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االمتیاز الضریبي المتبعة والمنتهجة في الجزائر ال زالت تعیق سیرورة وعمل المؤسسات الصغیرة 

جهة التكالیف والمتوسطة خاصة الحدیثة منها، كون هذه المؤسسات ال تملك القدرة المالیة الكافیة لموا

اإلضافیة المتعلقة بالضرائب، وهو ما یضعف من قدرتها على المنافسة ویقلص من دورها التنموي محلیا 

ووطنیا، األمر الذي یتطلب من الحكومة الجزائریة انتهاج سیاسة ضریبیة فعالة من أجل رفع تنافسیة 

والرسوم، خاصة بالنسبة للمنتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك عبر إعفائها من جمیع الضرائب 

  .الموجهة للتصدیر أو تلك التي تخضع لنسبة طلب مرتفعة

في تحسین القدرة التنافسیة دورا بارزا مشاتل وحاضنات األعمال التلعب : الثاني والعشرونالسؤال  

  .الجزائریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  سؤال الثاني والعشرونالنسب المئویة إلجابات ال 70.4یوضح الجدول رقم 

  الثاني والعشرون نتائج السؤال: 70.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  24  38  5  13 0  العدد  قالمة

  %30  %47,5  %6,25  %16,25 %0  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %15  %23,75  %3,12  %8,12 %0  العینة إجمالي النسبة ضمن

  20  34  4  18  4  العدد  تبسة

 %25  %42,5 %5 %22,5 %5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %12,5  %21,25  %2,5  %11,25  %2,5  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر           

على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقجیبین یتضح من الجدول السابق أن نسبة الم

، وقد بلغت هذه النسبة على )%30+%47,5) (%77,5(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%25+%42,5) (%67,5: (مستوى عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة
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دي الدور المنتظر منها في تحسین القدرة التنافسیة وتؤكد هذه النسب أن حاضنات األعمال لم تؤ 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة بوالیتي قالمة وتبسة، وهو ما ینطبق تقریبا على معظم المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، إذ على الرغم من اإلیمان بأن المشاتل وحاضنات األعمال تمثل آلیة من 

ورة في عالم الیوم، والتي تستطیع المساهمة بشكل فعال في القضاء على المشكالت اآللیات الهامة والمتط

االقتصادیة واالجتماعیة التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، وهو ما یمكنها من 

د تحسین قدراتها التنافسیة، إال أن هذه المشاتل والحاضنات بحاجة إلى تفعیل وتنشیط أكثر، حتى تستفی

منها مختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، األمر الذي یتطلب توسیع نطاق نشاط هذه المشاتل لتشمل 

والیتي قالمة وتبسة، حتى یتسنى للمؤسسات الناشطة بها االستفادة من خدماتها، هذا باإلضافة إلى 

ات الصغیرة ضرورة تبني حاضنات األعمال لألسلوب الحدیث في تنمیة القدرات التنافسیة للمؤسس

والمتوسطة وتبني خطط مستقبلیة محددة إلزالة العقبات التي تواجه هذه المؤسسات، سواء كانت عقبات 

داخلیة أو خارجیة، فضال عن إلزامیة تحقیق التكامل ما بین خدمات حاضنات األعمال ومختلف الهیاكل 

صغیرة والمتوسطة، هذا دون إغفال الحكومیة للتمویل، والجامعات وصوال إلى تدعیم تنافسیة المؤسسات ال

قلة الوعي والدرایة لدى أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیتي قالمة وتبسة بنشاط هذه 

  .الحاضنات وطرق االستفادة من خدماتها

لها  الجزائریة ستراتیجیة الوطنیة لترقیة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةاإل: الثالث والعشرونالسؤال 

  .ة هذه المؤسساتمختلف العقبات التي تحد من تنافسی عال في تذلیلدور ف

  النسب المئویة إلجابات السؤال الثالث والعشرون 71.4یوضح الجدول رقم 
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  الثالث والعشرون نتائج السؤال: 71.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  29  30  6  12 3  العدد  قالمة

  %36,25  %37,5  %7,5  %15 %3,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %18,12  %18,75  %3,75  %7,5 %1,87  العینة إجمالي النسبة ضمن

  24  34  8  10  4  العدد  تبسة

 %30  %42,5 %10 %12,5 %5  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %15  %21,25  %5  %6,25  %2,5  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر          

على مستوى عینة  بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقیتضح من الجدول السابق أن نسبة المجیبین 

ة ، وقد بلغت هذه النسب)%36,25+%37,5) (%73,75(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة قالمة بلغت 

  ).%30+%42,5) (%72,5: (على مستوى عینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة

، لم تنجح إلى ستراتیجیة الوطنیة لترقیة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةاإلإذ تبین هذه النسب، أن 

حد بعید في القضاء على مختلف المشاكل والمعوقات التي تحد من تنافسیة المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة في الجزائر، سواء تعلق األمر بالجانب المالي الذي ال یزال یمثل جوهر إشكالیة نمو وتنافسیة 

مختلف هذه المؤسسات، فالقطاع البنكي في الجزائر ال زال تهیمن علیه البنوك العمومیة، مما جعله یتسم 

ي الجزائر، فضال عن عدم تفعیل بنقص الفعالیة والكفاءة، فضال عن تدني مستوى وكفاءة السوق المالي ف

، كما أن البیئة الضریبیة والجبائیة الذي یتناسب وطبیعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمویل اإلسالمي

التي تعمل فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة الزالت تتسم بالصعوبة والتعقید بشكل یحمل هذه 

هذا إضافة إلى المشاكل التي . ص من أرباحها وتحد من تنافسیتهاالمؤسسات أعباءا وتكالیف إضافیة تقل

إلى حد اآلن في تقلیصها،  ستراتیجیة الوطنیة لترقیة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةاإللم تنجح 

سواء تعلق األمر بمشاكل العقار والعقار الصناعي أو البیروقراطیة اإلداریة، والتي تحتاج أكثر رقابة 
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رة تفعیل قوانین وتشریعات جدیدة تحسن البیئة االستثماریة الجزائریة وتسهل عمل المؤسسات وحزما وضرو 

  . الصغیرة والمتوسطة فیها

 في دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة تعتبر جهود الدولة: الرابع والعشرونالسؤال 

النسب المئویة إلجابات السؤال الرابع  72.4یوضح الجدول رقم و  .وحدها كافیة لتعزیز قدرتها التنافسیة

  والعشرون

  الرابع والعشرون نتائج السؤال: 72.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

على 

  اإلطالق

  29  36  0  8 7  العدد  قالمة

  %36,25  %45  %0  %10 %8,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %18,12  %22,5  %0  %5 %4,37  العینة إجمالي النسبة ضمن

  32  34  4  7  3  العدد  تبسة

 %40  %42,5 %5 %8,75 %3,75  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %20  %21,25  %2,5  %4,37  %1,87  ضمن العینة إجماليالنسبة 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر           

 بغیر موافق وغیر موافق على اإلطالقخالل بیانات الجدول السابق، أن نسبة المجیبین نالحظ من 

، )%36,25+%45) (%81,25: (بالنسبة لعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة قالمة بلغت

  ).%40+%42,5) (%82,5(وبالنسبة لعینة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة تبسة فقد بلغت النسبة 

توضح هذه النسب أن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائریة في دعم وتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة، وحدها ال تكفي بغیة تعزیز قدرتها التنافسیة، ویمكن أن یرجع ذلك إلى أن السیاسة الوطنیة 

ت صغیرة ومتوسطة لترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال یمكنها تجسید منظومة مؤسسا

تنافسیة، دون تبني هذه المؤسسات نفسها لوسائل وآلیات تتكامل وتتفاعل مع الجهود الحكومیة بهدف 

تحسین القدرة التنافسیة لهذه المؤسسات، وبالتالي البد على هذه المؤسسات امتالك مستویات عالیة من 
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لعوامل المساعدة على تحسین تنافسیتها، الكفاءة التنظیمیة والتسییریة، فضال عن محاولة تبني مختلف ا

الخ، وعلیه فإن إدراك السلطات المحلیة على مستوى والیتي ...كنظام جودة رفیع، تكنولوجیا متطورة، 

قالمة وتبسة ألهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسعیها لتوفیر كل الدعم والمساندة لها من جانب، 

تالك معظم آلیات وعناصر تعزیز تنافسیتها من جانب آخر، ومحاولة أصحاب تلك المؤسسات تبني وام

  .من شأنه أن یعزز من القدرة التنافسیة لهذه المؤسسات على مستوى هاتین الوالیتین

تدني القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة یعود جزء منه : الخامس والعشرونالسؤال 

  . هذه المؤسسات إلى عدم تفعیل دور الدولة في دعم

  النسب المئویة إلجابات السؤال الخامس والعشرون 73.4یوضح الجدول رقم 

  الخامس والعشرون نتائج السؤال: 73.4الجدول رقم 

موافق   البیان  المنطقة

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر موافق 

على 

  اإلطالق

  3  15  0  34 28  العدد  قالمة

  %3,75  %18,75  %0  %42,5 %35  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,87  %9,37  %0  %21,25 %17,5  العینة إجمالي النسبة ضمن

  2  14  3  29  32  العدد  تبسة

 %2,5  %17,5 %3,75 %36,25 %40  النسبة ضمن عینة المنطقة

  %1,25  %8,75  %1,87  %18,12  %20  العینة إجمالي النسبة ضمن

  .SPSS العتماد على خمرجات برنامجمن إعداد الباحث با :المصدر        

فیما یخص عینة المؤسسات الصغیرة  بموافق بشدة وموافقیوضح لنا الجدول أعاله أن نسبة المجیبین 

، في حین وبالنسبة لعینة )%42,5+%35) (%77,5(والمتوسطة الناشطة على مستوى والیة قالمة بلغت 

) %76,25: (فقد بلغت هذه النسبة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوالیة تبسة،

)40%+36,25%.(  
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والمالحظ من هذه النسب أن تدني القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعود جزء منه إلى عدم 

تفعیل دور الدولة في دعم هذه المؤسسات، حیث وعلى الرغم من اإلستراتیجیة الوطنیة الهادفة لدعم 

رة والمتوسطة في الجزائر، والذي شمل استحداث مجموعة من اآللیات وتطویر قطاع المؤسسات الصغی

والهیاكل الداعمة لهذه المؤسسات، فضال عن تجسید مجموعة من البرامج المساعدة ومحاولة خلق بیئة 

استثماریة مناسبة، إال أن الجهود الحكومیة لم ترق إلى المستوى الذي یمكنها من تأدیة دورها في تحسین 

تنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إذ ظلت هذه المؤسسات تزاول نشاطها داخل بیئة قانونیة القدرة ال

ومالیة وحتى جبائیة صعبة ومعقدة، األمر الذي یتطلب من الدولة الجزائریة العمل على تفعیل دورها 

والمتوسطة،  أكثر، وذلك عن طریق تدعیم كل األجهزة المساعدة على االستثمار في المؤسسات الصغیرة

وهذا عن طریق فتح المجال أمام الحركة الجمعویة المهتمة باإلدماج المهني والتشغیل للقیام بالدور 

اإلعالمي والتنشیطي في الوسط الشبابي، إضافة إلى تطبیق سیاسة رفع سقف القروض المسموح به 

ت القروض المقدمة من قبل للبنوك على مستوى فروعها ووكاالتها، والمعالجة السریعة والفعالة لملفا

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، واستحداث آلیات تمویل جدیدة تتماشى واحتیاجات المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة، إضافة إلى إقامة هیئة أو منظمة تسهر على قیادة نظام تكویني وتأهیلي لمسیري المؤسسات 

  .الحدیثة ومواجهة مختلف متغیرات المحیط الصغیرة والمتوسطة یمكنهم من التحكم في أدوات التسییر

  :ولنا أن نوضح اتجاهات اإلجابات الخاصة بأسئلة المحور الرابع في الجدول التالي
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  الرابع یوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور: 74.4الجدول رقم 

على غیر موافق   غیر موافق  ال أدري  موافق  موافق بشدة  

  اإلطالق

 المتوسط

  المرجح

االنحراف 

  المعیاري

  االتجاه

  

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

السؤال 

  العشرون

  غیر موافق  1,06  3,78  27,5  44  43,1  69  10  16  18,8  30  0,6  1

الحادي السؤال 

  والعشرون

  غیر موافق  1,23  3,69  27,5  44  45  72  3,8  6  16,9  27  6,9  11

الثاني السؤال 

  والعشرون

  غیر موافق  1,13  3,75  27,5  44  45  72  5,6  9  19,4  31  2,5  4

الثالث السؤال 

  والعشرون

  غیر موافق  1,15  3,83  33,1  53  40  64  8,8  14  13,8  22  4,4  7

الرابع السؤال 

  والعشرون

  غیر موافق  1,16  3,98  38,1  61  43,8  70  2,5  4  9,4  15  6,3  10

الخامس السؤال 

  والعشرون

  موافق  1,18  2,1  3,1  5  18,1  29  1,9  3  39,4  63  37,5  60

  غیر موافق  0,69  3,52                      الرابعالمحور 

  .SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

فسیة یتضح من الجدول السابق أن هناك عدم موافقة على فعالیة دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنا

سواء فیما یخص البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  وسطةللمؤسسات الصغیرة والمت

أو برامج التحفیز الضریبي المعتمدة أو حتى المشاتل وحاضنات األعمال، كما وجدنا عدم موافقة على أن 

تي اإلستراتیجیة الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها دور فعال في تذلیل مختلف العقبات ال

والحظنا عدم موافقة كذلك على أن جهود الدولة لوحدها كافیة لتعزیز . تحد من تنافسیة هذه المؤسسات

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في حین وجدنا موافقة على أن تدني القدرة التنافسیة 

  .ي دعم هذه المؤسساتللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعود جزء منه إلى عدم تفعیل دور الحكومة ف

عدم موافقة على أن جهود ودور الدولة الجزائرية له فعالية في تعزيز القدرة التنافسية  إجماال فقد الحظنا 

  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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  :نتائج الدراسة العملیةملخص 

تم التوصل إلى  بناءا على ما تم من جمع وتحلیل البیانات الخاصة بهذه الدراسة، وبعد اختبار الفرضیات

أن تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعتبر ضرورة لتفعیل الدور التنموي لهذه 

  :المؤسسات وطنیا ومحلیا، والنتائج هي كاآلتي

تعتبر كل من جودة المنتجات، والدعایة والترویج، التكنولوجیا المتقدمة، وتبني االستراتیجیات التنافسیة . 1

نظام معلومات فعال أبرز عوامل تعزیز وتطویر القدرة امتالك بة، تطویر العنصر البشري، و المناس

  :، حیثالتنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  جودة المنتجاتهناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل

 .الصغیرة والمتوسطة

 على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  الدعایة والترویج يلهناك أثر ذو داللة إحصائیة لعام

 .الصغیرة والمتوسطة

  على تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  التكنولوجیا المتقدمةهناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل

 .الصغیرة والمتوسطة

  قدرة التنافسیة على تعزیز ال تبني اإلستراتیجیات التنافسیةهناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل

 .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  هناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل تطویر أداء العنصر البشري على تعزیز القدرة التنافسیة

 .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  على تعزیز القدرة التنافسیة  امتالك نظام معلومات فعالهناك أثر ذو داللة إحصائیة لعامل

 .والمتوسطةللمؤسسات الصغیرة 

دور وأهمیة كبیرة امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لعوامل وعناصر تعزیز القدرة التنافسیة له . 2

سواء كان وطنیا أو محلیا، وذلك من خالل أهمیة هذه  .في تفعیل وتعظیم الدور التنموي لهذه المؤسسات
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وفعال له القدرة على تنشیط الدورة  العناصر والعوامل في تكوین قطاع مؤسسات صغیرة ومتوسطة تنافسي

االقتصادیة، وترقیة االقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمیة المحلیة وصوال إلى تجسید تنمیة وطنیة شاملة 

   .ومتوازنة

الجزائریة بصفة إن عوامل تعزیز القدرة التنافسیة المتوافرة على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . 3

ال تمكن هذه المؤسسات من قالمة وتبسة بصفة خاصة  اشطة على مستوى والیتيالمؤسسات النعامة و 

أداء دورها التنموي بشكل ریادي وفعال، فهي تفتقر إلى أبرز العوامل المساهمة في تعزیز وتطویر القدرة 

 إذ ال تزال معظم هذه المؤسسات تبحث عن الحلول والمناهج التي تضمن لها االستمراریة في .التنافسیة

  .بیئة تشهد تنافسا حادا وانفتاحا واسعا، خاصة مع تنوع وتعدد العراقیل والصعوبات التي تواجهها

یعتبر دور الدولة الجزائریة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذو فعالیة ضعیفة . 4

لدور الحكومي لترقیة وتطویر حیث وعلى الرغم من ا .ومحدودة لتعظیم تنافسیتها وتفعیل دورها التنموي

قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إال أن هذا الدور یبقى محدودا في ظل العراقیل التي تشهدها البیئة 

  .المحیطة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ومة تدني القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعود جزء مهم منه إلى عدم تفعیل دور الحك. 5

  .في دعم وترقیة مؤسسات هذا القطاع

ال تعتبر جهود الدولة في دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وحدها كافیة للنهوض بالقدرة . 6

التنافسیة لهذه المؤسسات، بل البد من تضافر جهود كافة األطراف سواء تعلق األمر بالحكومة، 

ول والعمل على االرتقاء بالمستوى التنافسي للمؤسسات لصیاغة الحلوذلك المؤسسات نفسها، األفراد، 

  .الصغیرة والمتوسطة

الجزائریة بصفة عامة والناشطة على مستوى  محدودیة دور وأهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 7

في دعم ودفع عجلة التنمیة المحلیة، یعود باألساس إلى عدم امتالك  والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة

ها في تعزیز قدراتها التنافسیة، األمر الذي یجعل سسات لمعظم العوامل والعناصر التي تساعدهذه المؤ 
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من هذه المؤسسات تنتج لتبقى فقط، وال تمارس دورا ریادیا وفعاال في النهوض باالقتصاد المحلي 

  .والوطني
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  خالصة الفصل

في  على مستوى والیتي قالمة وتبسة المتوسطةتبین جلیا دور ومساهمة المؤسسات الصغیرة و لقد 

االرتقاء بمستوى التنمیة المحلیة فیها، وذلك نتیجة دورها البارز في التشغیل وامتصاص البطالة، وفعالیتها 

في تغطیة االحتیاجات المحلیة للوالیتین ورفع اإلیرادات الجبائیة لمختلف البلدیات، فضال عن دورها في 

  .فالحیة والصناعیة والسیاحیةالنهوض بالقطاعات ال

اكل والعراقیل التي تحد من التنموي لم یكن بالشكل الكافي والمنتظر، وذلك نتیجة المش هذا الدورإال أن 

دة وتقلص من دورها، فضال عن البیئة التي تنشط فیها والتي تمتاز بشراسة وحِ  أداء هذه المؤسسات

كل هذه نضمام الجزائر المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة، المنافسة، خاصة في ظل االنفتاح االقتصادي وا

الحزم واالستفاقة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وٕاتاحة كافة  تستدعي ضرورة الظروف

والعمل على توفیر كافة العوامل والعناصر التي تساهم في بناء وتعزیز القدرة التنافسیة  الوسائل لتنمیته،

یرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة وعلى مستوى والیتي قالمة وتبسة بصفة خاصة، للمؤسسات الصغ

   .وذلك لضمان استمراریتها من جهة، ومن جهة أخرى تعظیم وتفعیل دورها ومساهمتها التنمویة

ضرورة تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى توصلت الدراسة المیدانیة  وقد

من أجل تفعیل دورها التنموي، خاصة في ظل افتقار معظم هذه المؤسسات ألبرز العناصر  الجزائریة

 وترقیة للحكومة الجزائریة في تطویرل فعالمالمؤثرة على القدرة التنافسیة، فضال عن الدور المحدود وغیر 

  .القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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  الخاتمة

الدراسة كما هو معلوم توضیح وٕابراز آلیات تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  لقد حاولت هذه

الصغیرة والمتوسطة الجزائریة كضرورة لتفعیل دورها التنموي وطنیا ومحلیا على مستوى والیتي قالمة 

 وتبسة، فبعد تحدید األطر النظریة والتطرق لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل التعرف على

الخصائص والممیزات ومختلف أشكال هذه المؤسسات، وأبرز أهدافها، فضال عن التطرق لمصادر 

وأسالیب تمویل هذه المؤسسات والكشف عن أهم التحدیات والصعوبات التي تواجهها، مبرزین واقع هذه 

كمصر، تونس، ، ومنها ما هي نامیة المؤسسات في العدید من الدول منها ما هي متقدمة كالیابان وٕایطالیا

اإللمام باإلطار النظري  وذلك عبر تم التطرق من خالل هذه الدراسة إلى القدرة التنافسیة، فقد الهند،

للمنافسة باعتبارها الدافع الرئیسي وراء محاولة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تبني مختلف عوامل تعزیز 

تطرق إلى مفهومها وأهمیتها فضال عن محدداتها تنافسیتها، ثم تحدید ماهیة القدرة التنافسیة من خالل ال

  .وأبرز متطلباتها وصوال إلى توضیح أسس تطویر ودعم القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

بالتنمیة المحلیة، بدءا بالتطرق إلى التنمیة  ریة المتعلقةثم حاولت الدراسة تقدیم مختلف الجوانب النظ

على ماهیة التنمیة المحلیة من خالل تحدید مفهومها وأبرز خصائصها، فضال  وأبرز أهدافها، ثم التعرف

  .ركائز وآفاق سیاسة التنمیة المحلیة ومصادر تمویلهاتحدید أهم عن 

التنمیة المحلیة في الجزائر ضمن البرامج التنمویة خالل الفترة  وقد كان لزاما إبراز واقع إستراتیجیة

والتطرق إلى واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في التنمیة المحلیة " 2014- 2001"

 تنشیطمعدالت الشغل والقیمة المضافة و  رفععلى مستوى البعدین االقتصادي واالجتماعي، من خالل 

سسات المبادالت التجاریة، كما تطرقت الدراسة إلى توضیح اإلستراتیجیة الوطنیة لترقیة قطاع المؤ 

الصغیرة والمتوسطة ودعم قدرته التنافسیة وتفعیل دوره في التنمیة في الجزائر، من خالل إبراز واقع القدرة 

التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة وأبرز معوقاتها، ثم تبیان الجهود الحكومیة لترقیة 
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اإلشارة  ت، وفي األخیر تمل دورها التنمويوتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتفعی

محلیا دورها التنموي  إبرازالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة مع  إلى واقع

لنختتم هذه الدراسة  ،وعلى مستوى مختلف األصعدة، وتوضیح آلیات تنمیتها وتعزیز قدرتها التنافسیة

على توزیع استبیانة على عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  بدراسة میدانیة تم االعتماد فیها

الناشطة على مستوى الوالیتین، محاولین إسقاط هذه الدراسة على الواقع الفعلي لقطاع المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة في الجزائر باعتبار أن ما ینطبق على هذه العینة فهو ینطبق على معظم المؤسسات الصغیرة 

  .في الجزائر والمتوسطة

وعلیه فإنه وبالرغم من حداثة نشأة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، وعدم وصولها 

، إال إلى المستوى المأمول منها، نظرا الصطدامها في الواقع االقتصادي بمجموعة من التحدیات والعراقیل

بر بناء مؤسسات اقتصادیة قویة أن التوجه نحوها نابع من اإلدراك بأن تشیید اقتصاد قوي یمر حتما ع

تقاس بالمعاییر الدولیة، ألن االعتماد على اقتصاد مبني على الریوع النفطیة مآله الزوال، وبالتالي فبلوغ 

هذا المسعى یقع وال ریب على خیار إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي یعني إخراج االقتصاد 

إلى تعدد الكفاءة اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة في عالم ) وقاتالمحر (من اعتماده على مصدر واحد للدخل 

سریع التطور، لذلك فقد بذلت مجهودات جبارة لترقیة االستثمار وتنوع إنشاء المؤسسات ال سیما في قطاع 

الصناعات الصغیرة والمتوسطة، بدءا بتفاقم العسر المالي وغیاب اإلدارة الرشیدة، التي تعوزها الحوافز 

یلیة وذلك لالفتقار إلى كار وٕاهمال عملیة التأهیل والتأهیة للمنافسة الحرة والرغبة في التجدید واالبتالحقیق

التي تقف حجر عثرة في طریق المؤسسات الصغیرة  هذه المعارف التقنیة، ولتجاوز هذه المعوقات

والمتوسطة، فإنه یتوجب صیاغة حلول إلشكالیات هذه المؤسسات التي تحتاج لقوة مساندة ودعم  كبیر 

من شأنه أن یعطیها شحنة تحفیزیة وتشجیعیة في تطورها وترقیة قدرتها التنافسیة، وذلك انطالقا من إیجاد 

  .المشروعات مؤیدة ومدعمة بقوانین وتشریعات واضحة وسلیمةمؤسسات لترقیة وتمویل هذه 
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وبالرجوع إلى والیتي قالمة وتبسة، فقد تبین جلیا دور ومساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

في االرتقاء بمستوى التنمیة المحلیة فیها، وذلك نتیجة دورها البارز في التشغیل وامتصاص البطالة، 

تیاجات المحلیة للوالیة ورفع اإلیرادات الجبائیة لمختلف البلدیات، فضال عن وفعالیتها في تغطیة االح

إال أن هذه المساهمة لم ترق إلى المستوى . دورها في النهوض بالقطاعات الفالحیة والصناعیة والسیاحیة

تعزیز تنمویة فعالة، نظرا الفتقادها مختلف عوامل بناء و  إستراتیجیةالذي یجعل من هذه المؤسسات تمثل 

األمر الذي یستدعي من السلطات الوالئیة الحزم واالستفاقة للنهوض بقطاع المؤسسات  قدرتها التنافسیة،

، وذلك من خالل االستفادة من وتطویر قدرته التنافسیة الصغیرة والمتوسطة وٕاتاحة كافة الوسائل لتنمیته

ؤسسات، وهذا من أجل إتاحة الفرص إمكانیات الدعم والمساندة التي سخرتها الحكومة لترقیة هذه الم

القدرة التنافسیة للمؤسسات  االستثماریة المناسبة، والعمل على تجاوز التحدیات والعراقیل التي تقلص من

وعرقلة جهود  تینفي تسریع وتیرة التنمیة المحلیة على مستوى الوالی هادور  الصغیرة والمتوسطة وتحد من

  .تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة

  :نتائجال

  :میدانیة لهذا الموضوع وجدنا ما یليالل دراستنا للجوانب النظریة والمن خ

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحتل مكانة هامة داخل نسیج االقتصادیات المتقدمة والنامیة، وذلك لما  - 

تكثیف األنسجة الصناعیة  لها من أهمیة جوهریة في تنشیط االقتصاد وتحقیق التطور الهیكلي، عن طریق

المحافظة على الموارد المتاحة، كما یعتبر هذا النوع من المؤسسات إضافة إلى وتنشیط الحركة التجاریة 

، ناهیك عن دورها الذي ال ینكر في مجال توفیر مناصب الشغل ومن ثم طبا للمستثمرین الخواصمستق

  .بر شریحة من هرم العمالة في البلدان الكبرىمحاربة البطالة، ولیس أدل على ذلك من كونها تشكل أك

تعتبر التنمیة المحلیة القاعدة األساسیة لبناء التنمیة الوطنیة الشاملة، إذ تمثل الوسیلة األنسب لتحقیق  - 

التنمیة الشاملة على المستوى القطري، فالجهود الذاتیة والمشاركة الشعبیة ال تقل أهمیة عن الجهود 
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التنمیة عبر مساهمة السكان في وضع وتنفیذ مشروعات التنمیة، مما یستوجب الحكومیة في تحقیق 

تضافر الجهود المحلیة الذاتیة والجهود الحكومیة لتحسین نوعیة الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

من  قاعديوالحضاریة للمجتمعات المحلیة وٕادماجها في التنمیة القطریة، فالتنمیة المحلیة عملیة تتم بشكل 

األسفل إلى األعلى، تعطي األولویة لحاجات المجتمع المحلي وتتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف 

الموارد المحلیة وكل ذلك في سبیل الوصول إلى رفع مستویات المعیشة واالندماج والشراكة والحركیة، 

الموارد والمؤهالت المحلیة وتعتمد في ذلك على استغالل مختلف موارد المجتمع المحلي باعتبار هذه 

اإلنسان المحلي، فهي إذن عملیة تكاملیة  إشراكفاعال مهما في صناعة التغییر وضمان استمراریته مع 

   .إلحداث تفاعل بین الطاقة المجتمعیة والطاقة التنمویة للمجتمع

وج من تبعیة تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر جدوى لالقتصاد الجزائري ككل، وذلك للخر  - 

للریوع النفطیة، نظرا لما تمتاز به هذه المؤسسات من قدرة على خلق فرص العمل  االقتصاد الوطني

وتوزیع أكثر عدال للدخول بین مختلف المناطق، فضال عن رفع إنتاجیة االقتصاد الوطني وتحسین القیمة 

  .المضافة لالقتصاد

من خالل دورها یتجلى دور ومكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمیة بالجزائر  - 

فضال عن  المحلي اإلجمالي،إضافة إلى مساهمتها في القیمة المضافة والناتج  ،البارز في مجال التشغیل

یتي قالمة وتبسة من بینما یتجلى دورها في تجسید التنمیة المحلیة بوال. دورها في المبادالت الخارجیة

كما قامت هذه المؤسسات بدور بارز  خالل مساهمتها في توفیر مناصب الشغل والقضاء على البطالة،

تلبیة االحتیاجات المحلیة للسكان عن طریق توفیر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، إضافة  في

الجبائیة للمنطقة، هذا فضال عن مساهمتها إلى دورها في توفیر الموارد المالیة من خالل رفع اإلیرادات 

وعلى الرغم من أن هذا الدور . الخ...في تحسین وتطویر بقیة المجاالت االقتصادیة كالفالحة، السیاحة،

التنموي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیتي قالمة وتبسة لم یرق إلى المستوى المنشود، 
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ل تتكامل فیما بینها تساعد على رفع قدرتها التنافسیة، إال أنه ال یمكن وذلك الفتقار هذه المؤسسات لعوام

إقصاء دورها التنموي بشكل نهائي باعتبار أن دورها یعد مقبوال في ظل حداثة هذا القطاع وتأخر االهتمام 

  .   الفعلي به

سمح لها بتفعیل كافة المجاالت تمؤسسات صغیرة ومتوسطة  منظومةیتوفر لدى والیتي قالمة وتبسة  - 

الصناعیة واإلنتاجیة بشكل متوازن ومتكامل، وذلك نظرا لما تمتلكانه من إمكانات هائلة في جمیع 

تزاول نشاطها في  2013مؤسسة صغیرة ومتوسطة سنة  3890المجاالت، إذ تم تسجیل بوالیة تبسة حوالي 

لى إوهذا التطور یعود باألساس . لنفس السنة مؤسسة 5595 حوالي بینما سجلت والیة قالمة، المنطقة

بشكل  الوطني مستوىالاالهتمام الكبیر الذي أصبحت تحظى به هذه المؤسسات في السنوات األخیرة على 

دراك األهمیة والدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في إبعد  شكل خاص،تبسة بو  تي قالمةوالیو  عام

تهیئة كل الظروف المناسبة بهدف مساعدة  إلىالسلطات الوالئیة بذي دفع دعم االقتصاد المحلي، األمر ال

وذلك من خالل وضع مجموعة من اآللیات والهیاكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،هذا القطاع

غیر أنه . األخیرة اآلونةوهو ما یبرر الزیادة المعتبرة في عدد هذه المؤسسات في  تینوالیالعلى مستوى 

وبالرغم من التطور والنمو الذي یشهده قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى الوالیتین، فإنه 

نظرا لتدني القدرة  لم یصل بعد إلى المستویات المرجوة منه كمدخل هام لتجسید التنمیة المحلیة، وذلك

تحقیق التوازن الجهوي  مفضال عن عد التنافسیة لهذه المؤسسات والتي تحد وتقلص من دورها التنموي،

في تمركز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إضافة إلى عدم االستغالل العقالني والرشید لكافة اإلمكانات 

   .   من طرف مؤسسات هذا القطاع البشریة التي تتوفر علیها الوالیتینالفالحیة والسیاحیة وحتى 

لها أثر على القدرة التنافسیة للمؤسسات  هذه الدراسة إلى وجود مجموعة من العوامل التي خلصت - 

االهتمام بالمنتجات من حیث الجودة، التطور التكنولوجي، : الصغیرة والمتوسطة، لعل أبرزها یتمثل في

امتالك العنصر البشري للكفاءات المحوریة وزیادة إنتاجیته بالتدریب والتحفیز، البحث والتطویر، تبني 



الخاتمة العامة   
 

509 
 

سبة، تبني نظام معلومات قوي وفعال، اعتماد سیاسة دعائیة وترویجیة اإلستراتیجیات التنافسیة المنا

ناجحة وفعالة، حیث أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في بناء وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة 

  .والمتوسطة بدرجة كبیرة

من عدة  خصوصاتعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر عموما، ووالیتي قالمة وتبسة  - 

مشاكل هامة وجوهریة، ناتجة عن عوامل داخلیة وخارجیة مختلفة، ویمكن تصنیفها إلى مشاكل إنتاجیة، 

تمویلیة، تسویقیة، ومشاكل البحث والتطویر ومشكالت ثقافیة، فضال عن قیود وعراقیل جبائیة وقانونیة 

  .تعرقل تطور ونمو هذه المؤسسات وتحد من ترقیة قدرتها التنافسیة

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائریة في االرتقاء بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إال  - 

راریتها وأداء دورها ملم تصل بعد إلى تحسین الدرجة التنافسیة لهذه المؤسسات بغیة ضمان است أنها

  :نافسیة، إذ نجدالتنموي بشكل فعال، وذلك نظرا الفتقارها أبرز عوامل تعزیز القدرة الت

  أنظمة الجودة المتبعة على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة ككل ووالیتي قالمة وتبسة

بصفة خاصة، ال تمكن هذه المؤسسات من إنتاج منتجات ذات جودة عالیة تتوافق مع المقاییس 

ل غالبیة هذه المؤسسات الدولیة للجودة، مما یضعف من قدرة هذه المنتجات على المنافسة، إذ تعم

 .على تلبیة السوق المحلیة التي ال تتطلب المنافسة فیها جودة عالیة

  إن عدم اهتمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بإحداث هیاكل إداریة تراعي الوظائف والوصف

بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب،  لمألهاالوظیفي الشاغر في وظائف معینة واالستعداد 

یحول دون إمكانیة إبراز قدراتها العقلیة على تحقیق المیزة التنافسیة في هذا العصر، من حیث ابتكار 

 .طرق تفكیر حدیثة، واكتساب مهارات أساسیة جدیدة

 سة، حیث أن ال تعتمد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على فعالیة الدعایة والترویج كمعیار للمناف

 .بحمالت إعالنیة مدروسة لترویج منتجاتها معظمها ال یقوم
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  إن معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تمتلك تكنولوجیا متقدمة ومتطورة بسبب ضعف إمكاناتها

شراء اآلالت  بعملیةالمالیة من جهة، وبسبب طول وتعقید اإلجراءات الروتینیة الالزمة للقیام 

 .والتجهیزات من جهة أخرى، وهو ما یضعف من قدرة هذه المؤسسات على المنافسة

  عدم إیالء أي أهمیة من قبل معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیتي قالمة وتبسة، وفي

 الجزائر عموما للبحث والتطویر، كأحد عوامل تعزیز القدرة التنافسیة، حیث نادرا ما نجد مؤسسة

محلیة تعتمد على تفعیل دور البحث في استحداث منتج جدید أو تطویر منتج قدیم أو دراسة أسالیب 

 .تسویقیة حدیثة، وهذا ما من شأنه أن یقلل من فرصة التنافس مع المؤسسات المماثلة

  وقلة تبني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة وعلى مستوى والیتي قالمة وتبسة  إتباععدم

جد وفق اة خاصة، إلستراتیجیة تنافسیة مناسبة وفق أسس ومعاییر علمیة تساعدها على التو بصف

تسویقیة فعالة تضمن لها كسب حصة سوقیة هامة، وذلك نظرا لعدم أو قلة وعي  ٕاستراتیجیةسیاسة و 

افسیة التنافسیة المناسبة في رفع القدرة التن اإلستراتیجیةأصحاب هذه المؤسسات بدور وأهمیة اختیار 

لهذه المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى نظرا الرتفاع تكالیف تبني إستراتیجیة تنافسیة محددة 

 .ومناسبة

  عدم امتالك معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة على مستوى قالمة وتبسة لنظام معلومات

ى، وذلك یعود في األغلب فعال وقوي، ویضمن لها المنافسة ضمن بیئة تنافسیة یكون البقاء فیها لألقو 

الرتفاع التكالیف الخاصة بتبني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تعاني مالیا لنظام معلومات 

  . استراتیجي

یعود جزء منه  تدني القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مستوى والیتي قالمة وتبسةإن  - 

  :إلى عدم تفعیل دور الدولة من خالل

 وضوح وشفافیة القوانین والتشریعات المنظمة للبیئة االستثماریة المشجعة عدم. 
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  وتقنیة وضریبیة متوازنة ومترابطة وٕاجراءات إداریة مرنة ومنفتحة سیاسات مالیة إتباععدم. 

 فقدان الدراسات الالزمة لألسواق ومكوناتها وقطاعاتها وعوامل نجاح المنافسة فیها. 

 ي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما یضعف من قدرتها التنافسیة وعدم ارتفاع تكالیف اإلنتاج ف

 .وضع البدائل والطرق الالزمة لتحقیق هذه التكالیف

نتیجة للمشاكل والعراقیل التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، فقد قامت  - 

ت التنظیمیة التي من شأنها دعم وترقیة الحكومة ومن خالل الوزارة الوصیة بوضع مجموعة من اإلجراءا

هذه المؤسسات، بهدف تحسین محیط االستثمار الداخلي واألجنبي المباشر، ففي ظل سعي الحكومة 

الحثیث لدعم وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، قامت باستحداث العدید من 

سعت الحكومة وبهدف تمكین المؤسسات الصغیرة التشریعات والقوانین المنظمة لهذا القطاع، كما و 

والمتوسطة الجزائریة من مسایرة التطورات الحاصلة في المیدان االقتصادي، وحتى تصبح منافسة 

لنظیرتها في العالم، إلى إعداد برنامجا وطنیا لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ونظرا لمشاكل 

یرة والمتوسطة، دفع إلى العمل على استحداث آلیات وهیاكل التمویل التي تعاني منها المؤسسات الصغ

  .تتالءم وخصوصیة هذه المؤسسات

استقاللیة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة التام، سواء على مستوى والیة قالمة أو تبسة أو  بینت الدراسة - 

حتى على مستوى الجزائر، وعدم رغبتها في أي شكل من أشكال التعاون أو التنسیق مع الصناعات 

  . المماثلة لها، مما أدى إلى عدم وجود عناقید صناعیة بالمفهوم االقتصادي

الوطنیة وسلسلة اإلجراءات المتخذة من طرف الدولة بهدف  اإلستراتیجیةاسة أن لقد أكدت هذه الدر  - 

ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تكفي لوحدها في تكوین مؤسسات صغیرة ومتوسطة ذات 

تنافسیة عالیة، بل وجب على المؤسسات نفسها وعلى مستوى والیتي قالمة وتبسة االهتمام بمختلف عوامل 

ز القدرة التنافسیة والعمل على امتالك معظمها، كون أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة تعزی
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فعالة وناجعة في بلوغ التنمیة المحلیة من جهة والمحافظة على  إستراتیجیةالتنافسیة العالیة تمثل 

  .  استمراریتها واختراق أسواق جدیدة من جهة أخرى

إمكانیة تحقیق تنمیة محلیة متوازنة وبین تكامل عوامل تعزیز القدرة هناك عالقة بین معنى ذلك أن 

  .التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الهامة للخطط  على الرغم من أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اعتبرت في الفترة األخیرة أحد البنود - 

والبرامج التنمویة الجزائریة، إال أنها لم تلق في التطبیق العملي على أرض الواقع االهتمام الذي یتناسب 

   .مع أهمیتها ودورها االقتصادي

الصعوبات  مختلف، تبین لنا أن هذه الدراسةأن تعرفنا على النتائج التي خلصنا إلیها في  بعد

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة وبصفة التي كانت سببا في عدم رفع القدرة التنافسیة  والتحدیات

سواء تعلق األمر بالمؤسسات طراف مختلف األتقع على عاتق  ة،بسخاصة تلك الناشطة بوالیتي قالمة وت

قانونیة وغیرها من كواضعة للسیاسات المالیة والتجاریة وال الجزائریة الحكومة نفسها أو المستهلكین أو

  .المكونة للبیئة التي تمارس فیها هذه المؤسسات نشاطها السیاسات العامة

 عدم في المتسببة المشاكل وجود عن مسؤولة تعتبر التي للجهات موجهة فستكون توصیاتنا بخصوص أما

 واختالف أخرى لىإ جهة من مسؤولیتها نسبة اختالف من الرغم على عالیة لمستویات التنافسیة القدرة رفع

  :باآلتي توصیاتنا وتتلخص أیضا، المسؤولیة هذه صورة

 :الحكومة لىإ الموجهة التوصیات

 الخاصة الصحیحة القرارات وٕاصدار التشریعات وسن والمالیة التجاریة السیاسات وضع على العمل 

المؤسسات الصغیرة وقطاع  عام بشكل الجزائري االقتصاد وأداء كفاءة رفع شأنها من التي والمدروسة

  .خاص بشكل والمتوسطة
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 ات لها عالقة تخصص ضمنها من فیها جدیدة تخصصات وفتح المهني التدریب مراكز عدد زیادة

   .بخصائص وممیزات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 أصحاب والطالب الجامعات بأساتذة الممثلة األكادیمیة الخبرات من االستفادة على العمل 

 التكنولوجیا وكلیات الزراعة وكلیات اإلداریة والعلوم االقتصاد كلیات التحدید وجه وعلى االختصاص

 وٕاشراك العمل وورشات الندوات ترتیب خالل من ذلك ویأتي. منها الصناعیة وتحدیدا الهندسة وكلیات

 العمل في الطالب إشراك وكذلك األكادیمیة، استشاراتهم من واالستفادة فیها الجامعات أساتذة

 المجتمع خدمة ومساقات والبحثیة التدریبیة المساقات ضمن واإلداري والهندسي والزراعي الصناعي

 .المحلي

  تدعیم كل األجهزة المساعدة على االستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهذا عن طریق فتح

عالمي والتنشیطي ور اإلالمجال أمام الحركة الجمعویة المهتمة باإلدماج المهني والتشغیل للقیام بالد

  .الشبابيفي الوسط 

  خذ بالحسبان المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع األ واحتیاجاتاستحداث آلیات تمویل جدیدة تتماشى

 .عدم كفایة الضمانات التي تقدمها هذه المؤسسات

 رفع سقف القروض المسموح به للبنوك على مستوى فروعها ووكاالتها، والمعالجة  تطبیق سیاسة

 .السریعة والفعالة لملفات القروض المقدمة من قبل المشاریع الصغیرة والمتوسطة

 قامة هیئة أو منظمة تسهر على قیادة نظام تكویني وتأهیلي لمسیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إ

 .دوات التسییر الحدیثة ومواجهة متغیرات المحیطأیمكنهم من التحكم في 

  الوطنیة واألجنبیة بغرض جلب الخبرة والتقنیة واألموال في الوقت نفسهدعم المشاركة بین المنظمات. 
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  دعم عملیة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ووضع آلیات تعمل على ربط العالقة وتمتینها بین

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومراكز البحث، وكذا تطویر المقاولة الباطنیة بینها وبین المؤسسات 

 .ء األجنبیة أو الوطنیةالكبیرة سوا

  ضرورة االستفادة من األفكار واألسالیب والنماذج العربیة والعالمیة في التعامل مع القروض الصغیرة

 .والمصغرة، وفي تطویر آلیات تنمیة االستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 بقوانین وتشریعات یجاد مؤسسات مالیة لتنمیة وتمویل الصناعات الصغیرة والمتوسطة المؤیدةإ، 

لى هذه إوجذب صغار المدخرین . كإنشاء صنادیق استثمار تتولى تجمیع المساهمات المالیة الصغیرة

الصنادیق لتؤدي دور الوسیط بین أصحاب رؤوس األموال وأصحاب المشاریع، بعد قیامها بدراسة 

 . جدوى المشروع، ورأس المال المطلوب وهامش الربح المتوقع

  ق العقاري باالعتماد على أسلوب البیع بالمزاد العلني، مع اإلسراع في تسویة قضایا العقار ترقیة السو

 .العالقة بسبب عدم وضوح ملكیتها

  التخفیف من الرسوم الضریبیة والجمركیة وهذا حسب نشاط كل مؤسسة لتشجیع قیام هذه المؤسسات

 .في المجاالت الحیویة

 تجابة الحتیاجات التمویل للمؤسسات غیر المصنفة في العمل على بروز سوق مالي یهتم باالس

 .البورصة عن طریق تدخل مباشر من الدولة

  إیجاد صیغ التمویل المتالئمة مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مثل رأس المال المخاطر الذي

عرف رواجا كبیرا في الدول المتقدمة، حیث تكون المخاطرة متقاسمة بین المؤسسة والمقرض مع 

 .جود مرافقة جادة للمشاریع االستثماریة من قبل المقرضینو 

 لسیاسات االئتمانیة لبنك مراعاة االحتیاجات التمویلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند رسم ا

الجزائر، وذلك من خالل تخصیص نسب السقوف االئتمانیة لسداد احتیاجات هذه المؤسسات، وٕایجاد 
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مؤسسات المالیة على توفیر مثل هذه االحتیاجات كتخفیض تكالیف آلیات مناسبة تشجع البنوك وال

 .الخ...العملیات االقتراضیة،

  سلفا لتواكب الحداثة والمعاصرة، على غرار ما هو تطویر وتحدیث برامج ضمان القروض المعدة

 .معمول به في الدول المتقدمة واالستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال

 الحكومیة والخاصة على تقدیم الدعم والمساعدة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  تشجیع المؤسسات

كل في مجال اختصاصه، وحثها على جذب المساعدة المالیة والفنیة الدولیة الموجهة لهذه 

 .المؤسسات

  تشجیع إقامة مكاتب ائتمان بهدف التغطیة التدریجیة للمعلومات االئتمانیة للمؤسسات الصغیرة

والمتوسطة، إلى جانب خفض المستویات المشمولة بإدارة المخاطر االئتمانیة في بنك الجزائر لمبالغ 

   . القروض والتسهیالت الممنوحة لهذه المؤسسات

 لتقیات العلمیة والمهنیة وورشات العمل الهادفة لتنمیة الرغبة لدى التأكید على أهمیة عقد الندوات والم

راسات العلیا دخریجي الجامعات الجزائریة في إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتوجیه طلبة ال

في الجامعات ومراكز البحوث في إعداد الرسائل الجامعیة المتخصصة بشؤون هذه المؤسسات وآلیات 

 .نافسیةتحسین قدرتها الت

  العمل على تفعیل دور الدولة الجزائریة في رفع قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المنافسة من

 :خالل

 للبیئة االستثماریة المشجعة ةوضوح وشفافیة القوانین والتشریعات المنظم. 

 سیاسات اقتصادیة ومالیة وتقنیة وضریبیة متوازنة ومترابطة وٕاجراءات إداریة مرنة ومنفتحة إتباع. 

  إعادة النظر في نظام القروض والمنح المقدمة من الدولة، بحیث یصبح دور المصارف

 .المتخصصة أفضل
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  األقالیم تشجیع قیام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتوفیر البیئة المناسبة والمشجعة لذلك، في

 .والمناطق المختلفة

  هدف إلى تحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر نحو تضرورة االهتمام بسن تشریعات اقتصادیة

 .التوجه إلى زیادة قدرتها التنافسیة ورفع كفاءة اإلنتاج

  وضع معاییر جودة ونوعیة للسلع والخدمات المنتجة، والتركیز على أهمیة انضباط عمل المؤسسات

 .الصغیرة والمتوسطة وفقا لهذه المعاییر، ووضع آلیات متابعة ورقابة صارمة

  إنشاء المزید من المؤسسات الرسمیة الداعمة والمساندة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة في

مجال إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة، ودراسة السوق، ومؤسسات التسویق والتمویل المتخصصة، 

 .عیل دورها أكثر على أرض الواقعوالعمل على تف

  حث وتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتشابهة في إنتاجها السلعي النهائي، على التجمع في

مواقع جغرافیة قریبة من بعضها البعض، وفتح قنوات اتصال وتعاون فیما بینها وتجسید مختلف أنواع 

 .التكامل األمامي والخلفي

 لتعلیم المهني بما یتناسب مع طبیعة السوق، وربط المؤسسات المهنیة إصالح أنظمة التكوین وا

  . للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمؤسسات مساندة

،  تبسةو  تي قـالمةلصغيرة والمتوسطة على مستوى واليقطاع المؤسسات ال تعزيز القدرة التنافسيةأما فيما يخص  

  :ارتأينا تقديم جملة من التوصيات نوجزها كاآلتي

توفیر التسهیالت القانونیة والتشریعیة مع شرحها وتوضیحها ومحاولة تقلیص تفشي ظاهرة  

 .البیروقراطیة

المتاحة والخصوصیات المتمیزة بها  اإلمكانیاتاستغالل  برمتها تبسةو  والیتي قالمةیجب على مناطق  

ها في خدمة التنمیة لوضع ،ا عبر األجهزة المساعدة لالستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةیكل

 .وتشجیع االستثمار
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من العقارات  الستفادةبغیة اصیغ مناسبة للشباب المستثمرین إیجاد بالوالئیة التكفل الدائم للسلطات  

  .والمحالت التي تتماشى مع المشاریع المقترحة

اشتراك جمیع القطاعات التي لها عالقة باالستثمار والتشغیل والتنمیة في وضع بنك المعلومات  

 .الوالیتینبالمشاریع االستثماریة داخل 

ویساعد على توفیر محیط استثماري  وفعاال ایكون محفز  فیر نظام جبائي على مستوى الوالیتینتو  

 .مالئم

تبسة بما یتالءم مع متطلبات التطور و  والیتي قالمةالهیاكل القاعدیة على مستوى تحسین مستوى  

 .الصناعي الحدیث خاصة في مجال النقل

تبسة في مجال القیام بالدراسات وٕاقامة المدن، والتجمعات و  دور اإلدارة المحلیة بوالیتي قالمة تفعیل 

 .الصناعیة والخدمیة والبنى التحتیة التي تتطلبها هذه المؤسسات

هذه المؤسسات وهیئات المعلومات والجهات ذات العالقة بشأن إقامة المسوحات التنسیق بین  تجسید 

متها في تحقیق الدوریة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، للوقوف على مدى قوة أدائها ومساه

ومعرفة ما تواجهه من صعوبات من جهة، واقتراح الحلول الناجعة من جهة  التنمیة في الوالیتین

 .أخرى

لیف اإلجراءات اإلداریة وكثرة الرخص والوثائق المطلوبة من المستثمر للموافقة على تكا تقلیص 

االستثمار، حیث یتطلب وقتا كبیرا إلتمام ذلك باإلضافة إلى غموض التشریعات والقوانین الخاصة 

 .باالستثمار أثناء تطبیقها مما یؤدي بالمستثمرین إلى تفضیل مناطق أخرى

میة والهیاكل اإلداریة الالزمة لمتابعة سیر عمل هذه المؤسسات بالمستوى عمل األطر التنظی تفعیل 

الذي یحقق الغایات المنشودة من تلك اإلستراتیجیة المطبقة على المستوى الوالئي والوطني في مجال 

 .دعم التنمیة
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  مشكلة العقار، وخاصة العقار الصناعي وذلك من خالل اهتمام السلطات الوالئیة بتخفیض تجاوز 

 .اإلجراءات المصاحبة إلنشاء العقار

  :المؤسسات إلى الموجهة التوصیات

تبسة تبنیه لضمان نجاحها في و  ابقة تمثل ما یجب على سلطات والیتي قالمةإذا كانت الوسائل الس

غیرة فهناك بعض الوسائل التي یتعین أن تقوم بها المؤسسات الص. ظل البیئة االقتصادیة الجدیدة

للتطویر من نفسها والحفاظ على استمراریتها وتحسین مستواها التنافسي، نجد  على مستواهاوالمتوسطة 

  :أهمها

 وبأقل تكلفة المحلیة والخارجیة ترقیة مستوى المنتجات من خالل اإلنتاج وفقا الحتیاجات األسواق ،

العناصر التي في وقت أصبح عنصر الجودة أهم ) ISO(ممكنة والسعي للحصول على شهادة الجودة 

 .تضمن التسویق

  عملیة التسویق أصبحت من التحدیات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ولضمان مركز

تنافسي في خضم هذا التغیر المتسارع یجب االهتمام بالبحث العلمي لمتابعة التغیرات والتنبؤ بها ومن 

  . ثم التحكم فیها

 ع الكفاءات التسییریة باعتماد منهجیة تسییریة تتوافق والمؤسسة تطویر الجهاز اإلداري في الوالیة ورف

االقتصادیة الحدیثة التي تستجیب لمعطیات المرونة والفعالیة في األداء واستعمال تكنولوجیا 

 .  المعلومات في التسییر

 حداثة أكثر إداریة نظم وتبني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، العائلیة اإلدارة على االعتماد تقلیل 

  .وتطورا

  تحسین قدرات هذه الموارد البشریة، توظیف ید عاملة مؤهلة في العملیة اإلنتاجیة والتسییریة ومحاولة

الالزمة،  الدورات وٕاعطائهم لدیهم الموجودین العمال تخصص وزیادة تدریب على العملإضافة إلى 
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 حصلوا على إذا الوظیفیة تصنیفاتهم ترقیة أو عالوات إعطائهم أو أجورهم رفع خالل من وتحفیزهم

  .الدورات تلك

 األتمتة أنظمة على واالعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إلى بكثافة التكنولوجي العنصر إدخال 

 .تدریجي ولو بشكل اإلنتاج في

 وأداء صناعاتهم كفاءة رفع بهدف وذلك المتعددة األصناف إنتاج وعدم اإلنتاج في التخصص زیادة. 

 التجدد في مع یتوافق بشكل المؤسسة منتجات طبیعة تجدید بغرض والتطویر البحث على العمل زیادة 

 .اإلنتاجیة األنماط في التغیر وطبیعة المستهلكین أذواق

 في أهمیة من الجانب لهذا لما لمنتجات هذه المؤسسات، واإلعالن الدعایة جانب على التركیز زیادة 

 .المنتجات لهذه القدامى المستهلكین والء وزیادة الجدد كسب المستهلكین

 وٕانتاجیة كفاءة الرتفاع مستوى وذلك المستعملة أو المجددة ولیست الجدیدة اآلالت استیراد على العمل 

 .اآلالت هذه

  المزید من عوامل تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة " تجسید"العمل على توفیر

فكما هو معلوم فإن الخطر القائم في مواجهة التحدیات الخارجیة لكل مؤسسة هو عامل الجزائریة، 

المنافسة، وبالتالي البد من جعل هذه المؤسسات أكثر قدرة على المنافسة، ویمكن تحقیق ذلك اعتمادا 

  :على ما یلي

 االرتقاء بتصمیم المنتجات وجودتها. 

 استخدام أجیال تقنیة متطورة. 

  بخطة القوى العاملة من خالل التدریب والتحفیز لزیادة إنتاجیة العمل كما ونوعاإعادة النظر. 

 االهتمام بالبحوث والتطویر. 
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  العمل على ربط الجامعات والمعاهد المهنیة بالهیاكل اإلنتاجیة وذلك على أساس أن التعلیم

جیا تعطي التعلیم والصناعة، ُیكِون التكنولوجیا والتكنولوجیا ُتكِون الصناعة، وبالتالي فإن التكنولو 

 .وأن الصناعة تمد كل من التكنولوجیا والتعلیم معا

 اإلطالع على التقنیات الحدیثة والتطویر الفني المستمر لآلالت وطرق اإلنتاج. 

  االهتمام بالبحوث والقیام بالدراسات الالزمة لتخفیض تكالیف اإلنتاج ودراسة األسواق ومكوناتها

 .سة في كل منهاوعوامل نجاح المناف

  زیادة درجات التعاون والتحالف بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بصفة عامة، من أجل

 .تكوین كیانات أكبر قادرة على منافسة مثیالتها

  تفعیل عوامل تعزیز القدرة التنافسیة ال سیما المقارنات التطویریة والهدف االستراتیجي والعنقود

 .، وغیرهاوالضمان واالئتمان

  تشكیل بیئات مناسبة لقیام عناقید صناعیة، وٕابراز أهمیة دور الحاضنات والشبكات في زیادة القدرة

  .التنافسیة لهذه المؤسسات

 :المستهلكین إلى الموجهة التوصیات

 االعتقاد بأن عقدة من والتخلص الوطنیة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة منتجات بجودة الوثوق 

 بوجود من التأكید الرغم على الشبیهة المستوردة المنتجات وجودة منتجاتنا جودة بین واسعة فجوة هناك

 .المستهلكین یصوره بعض الذي الحجم بذلك لیست ولكن المستوردة المنتجات لصالح أفضل جودة

 أسواقنا بمنتجات إلغراق الهادفة التجاریة السیاسات بعض مع بالتعامل الوطنیة الروح إظهار 

 أهداف سیاسیة وتحقیق الوطنیة صناعاتنا تدمیر أجل من وذلك المستوردة، الغذائیة الصناعات

 .والمتوسط القصیر المدیین على معلنة غیر واقتصادیة
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 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  منتجات أسعار في النسبي االنخفاض بأن االقتناع المستهلكین على

 قبول إلى ذلك مرد وٕانما جودتها مستوى انخفاض إطالقا الناشطة في مختلف المجاالت، ال یعني

 .إنتاجها في النسبیة التكالیف ضئیل وانخفاض ربح بهامش المنتجین

 منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  یخص فیما المستهلك حمایة جمعیات دور تفعیل على العمل

 المستهلكین وتشجیع الجودة واألسعار، ومراقبة فعلي بشكل المستهلكین حمایة أجل من وذلك الوطنیة،

 .الهیئات الرسمیة مع بالتعاون وذلك المحلیة المنتجات استهالك على

تبسة ألهمیة المؤسسات الصغیرة قالمة و ومن جملة ما تقدم یمكن القول أن إدراك السلطات الوالئیة في 

المؤسسات التحسین من قدرات  والمتوسطة وسعیها لتوفیر كل الدعم والمساندة لها، ومحاولة أصحاب تلك

، فضال عن ثقة التنافسیة من خالل تبني مختلف عوامل وآلیات تعزیز القدرة التنافسیة مؤسساتهم

المستهلك المحلي في منتجات هذه المؤسسات وتجسید مبدأ تفضیل منتجاتنا المحلیة حتى وٕان كانت تقل 

صغیرة ومتوسطة ذات قدرة تنافسیة عالیة كون مؤسسات یُ  من شأنه أن جودة عن المنتجات األجنبیة،

في تجسید تنمیة محلیة مستمرة، تحقق لنا في النهایة تنمیة وطنیة شاملة  هام دور یعظتل و یفعمكنها من تتُ 

 .ومتوازنة
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قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، متطلبات التكیف وآلیات ): 2006(بوزیان عثمان، . 6

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التأهیل، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

   .2006أفریل  18-17 الجزائر، ، الشلف،الدول العربیة

واقع "تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ): 2006(بوشنافة أحمد، بلحاج فراجي، . 7

الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ىالملتق، ورقة بحثیة مقدمة ضمن "وأفاق

  .2006أفریل  18/ 17الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف،في الدول العربیة
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دراسة (المنافسة وآلیة حمایتها من األعمال المنافیة لها ): 2010(بوشعور محمد حریري، میمون خیرة، . 8

المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة : الملتقى الدولي الرابع حول، ورقة بحثیة مقدمة إلى )قانونیة

، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة

  .2010نوفمبر  9-8 الجزائر،

واقع اإلبداع التكنولوجي وتأثیره على أداء المنظمة في ): 2011(بن عاتق حنان، حجماوي توفیق، . 9

اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة : الملتقى الدولي حولالجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  . 2011ماي  19- 18، الجزائر، ، جامعة سعد دحلب بالبلیدةدراسة وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة

تأجیر األصول الثابتة كمصدر تمویل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ورقة ): 2002(بعلوج بولعید، . 10

، الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیةبحثیة مقدمة إلى 

  .2002أفریل  9-8الجزائر، جامعة األغواط، 

إشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 2006(بریبش السعید، بلغرسة عبد اللطیف، . 11

: الملتقى الوطني األول، ورقة بحثیة مقدمة إلى - بین معوقات المعمول ومتطلبات المأمول  -في الجزائر 

ن بوعلي بالشلف، ، جامعة حسیبة بمتطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة

  . 2006أفریل  17،18الجزائر، یومي 

الواقع والتجارب ومعطیات الظروف الحالیة، ورقة ..المنشأة الصغیرة): 2006(جاسر عبد الرزاق، . 12

متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول :الملتقى الدولي حول بحثیة مقدمة إلى 

  .2006أفریل  18و 17بالشلف، الجزائر، یومي ، جامعة حسیبة بن بوعلي العربیة

  .جوزیف بروكوبنكو، إدارة اإلنتاجیة، منظمة العمل الدولي، جنیف، دون سنة النشر. 13

منظومة االتصال التنظیمي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ): 2002(جمال سالمي، . 14

الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الملتقى المشاكل والحلول، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  . 2002أفریل  8/9 الجزائر، ، األغواط،ودورها في التنمیة

 ندوة، العوامل المؤثرة في نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ):2004( جمیلة میرزا المحاري،. 15

جمهوریة مصر  –القاهرة  ،اإلشكالیات وآفاق التنمیة: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي

  . 2004ینایر  22- 18 ،العربیة

طبیعة وأهمیة المنشآت الصغرى والصغیرة والمتوسطة ودورها في ): 2005(وائل ناصر أبو دلبوح، . 16

: الملتقى األول حولتحقیق التنمیة المتوازنة وٕاستراتیجیة الحكومة لرعایتها، ورقة بحثیة مقدمة إلى 
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، األكادیمیة العربیة للعلوم "اآلفاق والتحدیات" المنشآت الصغیرة والمتوسطة التمویل واالستثمار في

  .المالیة والمصرفیة، األردن

وجهات نظر األطراف المعنیة بتقاریر أهداف األلفیة للتنمیة، التحلیل ): 2006(زینا علي أحمد، . 17

ورشة نسین والقضاء على الفقر، والمضمون، المشاركة، االستخدام، والمتابعة وتعزیز المساواة بین الج

  .لبنان ، بیروت،العمل الوطنیة حول آلیات متابعة أهداف األلفیة للتنمیة في لبنان

الصغیرة في الجزائر واقع وآفاق، المؤسسات المتوسطة و ): 2002(زغیب شهرزاد، عیساوي لیلى، . 18

، جامعة وسطة ودورها في التنمیةالملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2002أفریل  9-8األغواط، الجزائر، یومي 

التجدید التكنولوجي كمدخل استراتیجي لدعم القدرة التنافسیة الجزائریة، ورقة ): 2002(حسن رحیم، . 19

، جامعة الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحوالت المحیطبحثیة مقدمة إلى 

  .2002أكتوبر  29/30الجزائر، بسكرة، 

المؤتمر العلمي خمسة أعمال للتمیز في عالم متغیر، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2005(حسین رحیم، . 20

، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، قسم علوم التسییر، الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات

  .2005مارس  9- 8 الجزائر، جامعة ورقلة،

إشكالیة التنمیة المحلیة المستدامة في ظل حمایة البیئة، ورقة بحثیة ): 2008(طیب سلیمان ملیكه، . 21

، جمعیة األنوار لألنشطة الملتقى الوطني الثالث حول التنمیة المحلیة المستدامة البعد البیئيمقدمة إلى 

  .2008مارس  4- 3 الجزائر، العلمیة والثقافیة، المركز الجامعي بالمدیة،

تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ): 2007(یوسف قریشي، سلیمة غدیر أحمد، . 22

األیام الدراسیة الرابعة حول الروح المقاوالتیة ، ورقة بحثیة مقدمة ضمن "EDPMEبرنامج "الجزائر

  .2007أفریل  17/18 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة،والتنمیة المستدامة

التصحیح الهیكلي وآثاره على المؤسسة االقتصادیة في الجزائر، ورقة بحثیة ): 2001(كمال رزیق، . 23

، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، الملتقى الدولي حول تأهیل المؤسسات االقتصادیةمقدمة إلى 

  .2001أكتوبر  29/30الجزائر، جامعة سطیف، 

التنافسیة الصناعیة للمؤسسة االقتصادیة، ورقة بحثیة مقدمة ): 2002(كمال زریق، عمار بوزعرور، . 24

، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثةإلى 

 .2002ماي  22-21 الجزائر، التسییر، جامعة البلیدة،
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تطویر وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ): 2003(حمد، كتوش عاشور، طرشي م. 25

في االقتصادیات  الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها

 الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، سطیف، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب،المغاربیة

  .2003ماي  25/28

تنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ): 2006(كتوش عاشور، طرشي محمد، . 26

متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول : الملتقى الدولي حول إلىورقة بحثیة مقدمة 

  .2006أفریل  17،18، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، یومي العربیة

دراسة حالة : ترقیة محیط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة): 2006(موسوس معنیة، بلغنو سمیحة، . 27

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول الجزائر، مداخلة ضمن 

  . 2006أفریل  17/18 الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف،العربیة

المؤسسة المصغرة ودورها في التنمیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2002(محمد الهادي مباركي، . 28

، جامعة األغواط، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة: الملتقى الوطني األول حول

  .2002أفریل  9-8الجزائر، یومي 

ت الصغیرة والمتوسطة في مجال الصناعات التقلیدیة أسالیب تمویل المؤسسا): 2002(محمد زیدان، . 29

الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في والحرفیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2002أفریل  9-8، جامعة األغواط، الجزائر، یومي التنمیة

الهیاكل واآللیات الجدیدة الداعمة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 2006(محمد زیدان، . 30

متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : الملتقى الدولي حولبالجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2006أفریل  18-17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، یومي في الدول العربیة

منظور "دور الصناعات الصغیرة في دعم التنمیة االقتصادیة ): 2007(تاح العشماوي، محمد عبد الف. 31

، القاهرة، لندوة تطویر إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العربي، ورقة عمل مقدمة "إدارة العارف

   .مصر

دور اإلبداع واالبتكار في تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة في ): 2008(مناور حداد، . 32

الملتقى الدولي حول المؤسسة االقتصادیة الجزائریة واالبتكار في ظل األردن، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2008نوفمبر  17-16 الجزائر، ، جامعة قالمة،األلفیة الثالثة
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الكفاءات  - نظریة الموارد والتجدید في التحلیل االستراتیجي): 2005(مساوي زهیة، خالدي خدیجة، . 33

األداء المتمیز للمنظمات : المؤتمر الدولي حول، ورقة بحثیة مقدمة إلى - كعامل لتحقیق األداء المتمیز

  .2005مارس  8/9، جامعة ورقلة، الجزائر، والحكومات

جحة في النفاذ إلى األسواق الدولیة، ورقة مفهوم التنافسیة والتجارب النا): 2000(نسرین بركات، . 34

، المعهد ورشة عمل حول محددات القدرة التنافسیة للدول العربیة في األسواق الدولیةبحثیة مقدمة إلى 

  .العربي للتخطیط، تونس

الجبایة البیئیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة ): 2008(سداوي موسى، مسعودي محمد، . 35

البعد البیئي  –الملتقى الوطني الثالث حول التنمیة المحلیة المستدامة المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن 

  . ، المركز الجامعي المدیة، الجزائر-

المصرفیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالصیغ ): 2011(سلیمان ناصر، عواطف محسن، . 36

االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات : الملتقى الدولي األول حولاإلسالمیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .    2011فیفري  24-23، غردایة، الجزائر، المستقبل

المتطلبات الشخصیة ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 2006(سناء عبد الكریم الخناق، . 37

متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة : الملتقى الدولي حول إلىلمواجهة المنافسة، ورقة بحثیة مقدمة 

  .2006أفریل  18- 17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، والمتوسطة في الدول العربیة

دور الموارد البشریة في تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة، ): 2004(عبد الحمید زعباط، . 38

التنمیة البشریة وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة : الملتقى الدولي حولورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2004مارس  10- 9 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة،والكفاءات البشریة

واقع وآفاق تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ): 2010(عبد الكریم بوغدو، . 39

مارس  14/15، الجزائر، الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغیرة والمتوسطةمداخلة مقدمة ضمن 

2010.  

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والقدرة على المنافسة في ظل اقتصاد ): 2006(عبد اهللا بلوناس، . 40

متطلبات تأهیل : الملتقى الدولي حولالسوق باإلسقاط على الحالة الجزائریة، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

 18- 17، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة

  .2006أفریل 
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التسییر االستراتیجي وتنمیة المؤسسات المتوسطة والمصغرة، مداخلة ): 2003(عبد الملیك مزهودة، . 41

الدورة التدریبیة حول تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات ضمن 

  .2003 ماي 25/28الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، المغاربیة

من أجل النهوض بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر قدرتها ): 2000(عبد الرحمان بن عنتر، . 42

دراسة مقدمة للمؤتمر العربي األول المنعقد من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث " ،التنافسیة

 27-25، الجزائر، خالل الفترة بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربیة) ANDRU(الجامعي

  .2000جوان 

معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل تفعیل دورها في ): 2009(علي محمد قابوسة، . 43

، المؤتمر تهیئة بیئة األعمال إلنجاح المشروعات الصغیرة والمتوسطةالجزائر، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .13/10/2009لیبیا، 

األداء : المؤتمر الدولي العلمي حولاألداء المتمیز، ورقة بحثیة مقدمة إلى ): 2005(علي عبد اهللا، . 44

  .2005مارس  09-08، جامعة ورقلة، الجزائر، المتمیز للمنظمات والحكومات

تأهیل الموارد البشریة في ظل التقنیات وتحدیات ): 2005(عمر عزاوي، مصطفى عبد اللطیف، . 45

تقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص االندماج االقتصادي الجدید، ورقة بحثیة مقدمة إلى الملالعالم 

مارس  10- 9، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة

2005.  

قتصاد الجزائري، أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في اال): 2004(صالح صالحي، . 46

تقییم : ، ورشة بعنواناإلشكالیات وآفاق التنمیة: ندوة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي

  .2004جانفي  18/22المشروعات الصغیرة والمتوسطة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 

ندوة واقع المشروعات الصغیرة والمتوسطة وأهمیتها االقتصادیة، ): 2005(صقر محمد فتحي، . 47

، المنظمة العربیة للتنمیة اإلشكالیات وآفاق التنمیة: المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي

  .2005جانفي  22-18اإلداریة، مصر، 

الشراكة كأداة لرفع القدرات التنافسیة للمؤسسات ): 2010(قادري محمد الطاهر، هرزشي طارق، . 48

الملتقى الدولي حول المنافسة واالستراتیجیات ، ورقة بحثیة مقدمة إلى "حالة مجمع صیدال"االقتصادیة 

، جامعة حسیبة بن بوعلي التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة

  .2010نوفمبر  9- 8مة واقتصادیات شمال إفریقیا، بالشلف بالتعاون مع مخبر العول
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المنطلقات واألسس مع عرض ألهم االستراتیجیات الحدیثة "إدارة التغییر ): 2005(قاسمي كمال، . 49

، جامعة ورقلة، المؤتمر الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكوماتللتغییر، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2005مارس  9- 8

آلیات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ورقة بحثیة مقدمة ): 2006(نصیرة،  قوریش. 50

، كلیة الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیةضمن 

  .2006أفریل  18/ 17العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف،

دور أنظمة المعلومات في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسة، ورقة بحثیة مقدمة ): 2003(رابح زبیري، . 51

، جامعة الملتقى الوطني حول المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي الجدیدإلى 

  . 2003أفریل  22/23الجزائر،ورقلة، 

فسة الخارجیة، مداخلة وٕاستراتیجیة المنااإلصالحات االقتصادیة ): 2001(رجم نصیب، أمال عیاري، . 52

، جامعة األول حول تأهیل المؤسسة االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ىالملتقضمن 

  .الجزائر سطیف،

تجربة بعض الدول العربیة في الصناعات الصغیرة والمتوسطة، ورقة بحثیة ): 2006(رقیة سلیمة، . 53

جامعة  ،متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: الدوليالملتقى مقدمة إلى 

  .2006أفریل  18 ،17 الجزائر، حسیبة بن بوعلي بالشلف،

التنمیة : لورشة العمل حولالتنمیة المحلیة في لبنان، ورقة عمل مقدمة ): 2007(شبیب دیاب، . 54

  .الخرطوم، السودان، المحلیة ودورها في التنمیة االجتماعیة

كنموذج "واقع بناء القدرات التنافسیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 2010(تیقاوي العربي، . 55

الملتقى الدولي الرابع حول  إلى، ورقة بحثیة مقدمة "عن المؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات

، خارج قطاع المحروقات في الدول العربیةالمنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة 

  .2010نوفمبر  9-8جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، 

دور وأهمیة التأهیل في رفع القدرة التنافسیة للمؤسسات دراسة ): 2006(تشام فاروق، تشام كمال، . 56

متطلبات تأهیل : ولالملتقى الدولي ح، ورقة بحثیة مقدمة إلى )الجزائر، تونس، المغرب(  مقارنة

  .2006أفریل  18- 17 ، جامعة الشلف، الجزائر،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة

التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة ): 2006(غیاط شریف، بوقموم محمد، . 57

حول متطلبات تأهیل المؤسسات الملتقى الدولي والمتوسطة ودورها في التنمیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

  .2006أفریل  17/18، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الشلف، الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة
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–واقع االبتكار وانتشاره في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 2008(غیاط شریف، بوقموم محمد، . 58

المؤسسة االقتصادیة الجزائریة واالبتكار : الدولي حولالملتقى ، ورقة بحثیة مقدمة إلى - حالة الجزائر

  .2008نوفمبر  17-16، جامعة قالمة، الجزائر، یومي في ظل األلفیة الثالثة

  :الرسائل

، -حالة مؤسسة االسمنت في الجزائر –نحو تسییر استراتیجي فعال للكفاءة ): 1999(الداوي الشیخ، . 1

  .الجزائر، جامعة غیر منشورة أطروحة دكتوراه

دراسة : التكامل بین إدارة المعرفة والجهود الشاملة وأثره على األداء): 2006(باسردة توفیق سریع، . 2

تطبیقیة على المنظمات الیمنیة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة دمشق، كلیة االقتصاد واإلدارة، قسم 

  .سوریا إدارة األعمال،

نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة من خالل تفعیل دور التمویل البنكي للمؤسسات ): 2010(بوقموم محمد، . 3

الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود 

  .جامعة عنابة، الجزائرومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

دراسة حالة مجموعة  –كیر جدید إلدارة اإلنتاج في ظل هیمنة التسویق نحو تف): 2008(زكیة مقري، . 4

، أطروحة دكتوراه، )ملبنة األوراس بباتنة ووحدة قارورات الغاز بباتنة(من المؤسسات الوطنیة الجزائریة 

 .الجزائر جامعة باتنة،

قدمة لنیل دكتوراه دولة التنمیة االقتصادیة في المنهج اإلسالمي، أطروحة م): 2007(زلیخة بلحناشي، . 5

  .الجزائر في االقتصاد الكمي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة،

تطور المدیونیة الخارجیة للدول النامیة و تسییرها مع دراسة حالة الجزائر ): 2002(حبارك سمیر، . 6

  .، الجزائرعلوم التسییرالعلوم االقتصادیة و توراه، كلیة ، رسالة مقدمة لنیل شهادة دك1990-2000

المشاركة الشعبیة والتنمیة المحلیة في الیمن، رسالة مقدمة ): 2000(حمید عبد الغني سیف المخالفي، . 7

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 

  القاهرة، مصر،

ة، أطروحة ممستقبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة في ظل العول): 2008(سف حمیدي، یو . 8

 .توراه غیر منشورة، جامعة الجزائردك

واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها دراسة حالة ): 2004(لخلف عثمان، . 9

  .العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائرأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في  الجزائر،
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حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في  دراسة - تسویق والمزایا التنافسیةال): 2008(سامیة لحول، . 10

  .، أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، شعبة تسییر المؤسسات، جامعة باتنة، الجزائر-الجزائر

و تحسین اإلنتاجیة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتجات الصناعیة، نح): 2004(عبد الرحمان بن عنتر، . 11

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص التحلیل االقتصادي، كلیة العلوم 

  .قتصادیة وعلوم التسییر، الجزائراال

االقتصادیة،  مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة): 2006(فرحات غول، . 12

  .أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر

حالة واقع القطاع الصناعي : كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة اإلنتاجیةتحسین ): 2010(خیاري زهیة، . 13

التسییر، قسم العمومي في الجزائر، أطروحة دكتوراه تخصص علوم مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم 

  .الجزائر ، جامعة باجي مختار عنابة،ةالعلوم المالی

  :الكتب

، مؤسسة )االستراتیجیات النظریة والتطبیق - المفاهیم(التسویق ): 2002(أبو علفة عصام الدین أمین، . 1

  .حورس الدولیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر

دراسة في مفهوم التنمیة ومؤشراتها، دار الشروق : متغیرالتنمیة في عالم ): 2003(ابراهیم العیسوي، . 2

   .للنشر، مصر

  .، مصربشریة في منظمات األعمال العصریةإدارة الموارد ال): 2010( ،كرديالسید  أحمد. 3

الصناعة، : "الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط االقتصادي): 1994(أحمد محرز، . 4

  . ، مصرالقاهرة، "الخدمات، التجارة

االستراتیجیات، نماذج الممارسة، المكتبة : تنمیة المجتمع المحلي): 2000(أحمد مصطفى خاطر، . 5

  .مصر الجامعیة، اإلسكندریة،

 دار ،الطبعة األولىبیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف اإلسالمیة، ): 2005(أحمد سالم ملحم، . 6

  .الثقافة للنشر والتوزیع، األردن

شركة  ،الطبعة األولىالتسویق العالمي وبناء القدرة التنافسیة للتصدیر، ): 2001(أحمد سید مصطفى، . 7

  .مصر الناس للطباعة،

التنافسیة في القرن الحادي والعشرون، مدخل إنتاجي، نشر المؤلف، ): 2003(أحمد سید مصطفى، . 8

  .مصر
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الدار  ،الطبعة الرابعةتحدیات العولمة والتخطیط اإلستراتیجي، ): 2003(أحمد سید مصطفى، . 9

  .مصر ، اإلسكندریة،الجامعیة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمیة الشاملة في ): 2011(أحمد رحموني، . 10

  . مصرالمكتبة المصریة للنشر والتوزیع،  ،الطبعة األولىاالقتصاد الجزائري، 

الدار الجامعیة،  –مدخل بیئي مقارن  –المشروعات الصغیرة  إدارة): 2007(أیمن على عمر، . 11

 .مصر

  .تمویل التنمیة المحلیة، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر): 2009(السبتي وسیلة، . 12

  .رالقاهرة، مصعیة للنشر والتوزیع، التسویق، الدار الجام): 1999(إسماعیل السید، . 13

، المكتب العربي - مفاهیم وحاالت تطبیقیة  -اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2000(إسماعیل محمد السید، . 14

  .الحدیث، دار وائل للنشر، األردن

مفاهیم أساسیة في علم االقتصاد ): 1999(عبد الرحمان، حربي محمد موسى عریقات،  إسماعیل. 15

  .األردندار وائل للنشر والطباعة، ، 1طالكلي، 

طریقك لتحقیق الثروة "أفكار جدیدة لمشروعك الصغیر ): 2009(أشرف محمد إبراهیم عوض، . 16

  .الجوهري للتجلید الفني، مصر ة، مؤسس"والنجاح 

  .أسس التسویق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر): 2010(بلحیمر إبراهیم، . 17

  .یزو، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصردراسات في اإلدارة واإل): 2002(اسم مجید، ج. 18

یة المشاریع الصغیرة، دار الیازوري العلم إدارة): 2004(جهاد عبد اهللا عفانه، قاسم موسى أبو عبي، . 19

  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

دار الرضا  ،الطبعة األولىمبادئ تسویق الخدمات، ): 2003(دعبول محمد زاهر، أیوب محمد، . 20

  .للنشر، سوریا

إدارة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي، بحوث ): 2004(هالة محمد لبیب عنبة، . 21

  . ة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصرودراسات المنظم

للنشر والتوزیع والطباعة، دار وائل  ،الطبعة الثالثةتسویق الخدمات، ): 2005(هاني حامد الضمور، . 22

  .األردن

اتجاهات جدیدة في التسویق، ترجمة نیفین غراب، الدار الدولیة لالستثمارات ): 2000(ویلسون أوبر، . 23

  .مصر الثقافیة، القاهرة،
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المعرفة للنشر والتوزیع،  دار كنوز الطبعة األولى،الجودة الشاملة،  إدارة): 2006(زید منیر عبوي، . 24

  .األردن

دار جریر للنشر  الطبعة األولى،، -التنافسیة والبدائل اإلستراتیجیة- المنافسة ): 2011(زغدار أحمد، . 25

  .لتوزیع، عمان، األردنوا

دار المحمدیة  ،الطبعة الثانیةدروس في المالیة والمحاسبة العمومیة، ): 2001(حسین الصغیر، . 26

  .الجزائرالعامة، 

كتاب  ،العدد األولمستقبل المشروعات الصغیرة في مصر، ): 2006(حسین عبد المطلب األسرج، . 27

  .مصراألهرام االقتصادي، 

دار  الطبعة األولى،، - مدخل استراتیجي - نظم المعلومات اإلستراتیجیة ):2005( حسن علي الزعبي،. 28

  .وائل للنشر والتوزیع، األردن

  .لبنان إدارة األعمال الدولیة، دار النهضة العربیة، بیروت،): 2001(طاهر موسى عطیة، . 29

إدارة وٕاستراتیجیة منظمات األعمال المتوسطة والصغیرة، ): 2009(طاهر محسن منصور الغالبي، . 30

  .دار وائل للنشر والتوزیع، األردن الطبعة األولى،

 دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى،تحلیل االقتصاد الجزئي، ): 1997(طارق الحاج، . 31

  .األردن

  .ات، الدار الجامعیة الجدیدة، مصرإدارة البنوك وتكنولوجیا المعلوم): 2007(طارق طه، . 32

، المكتبة األكادیمیة إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة): 2009(طارق عبد الباري وآخرون، . 33

  .للنشر، مصر

  .التسویق الفعال، مكتبة عین الشمس للنشر، مصر): 2000(طلعت أسعد عبد الحمید، . 34

، )تنظیممفاهیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في ال( السلوك التنظیمي): 1994(كامل محمد المغربي، . 35

  .دار الفكر للنشر، األردن الطبعة الثانیة،

  .لبنان االقتصادیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،التنمیة ): 1986(كامل بكري، . 36

دراسة نقدیة في علم اجتماع التنمیة، دار المعارف، : تغریب العالم الثالث): 1993(كمال التابعي، . 37

  .مصر القاهرة،

  .مصر إدارة وتخطیط التكنولوجیا، دار غریب للنشر، القاهرة،): 1999(لطفي لویز سیفین، . 38

الطبعة إدارة المشروعات الصغیرة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ): 2002(ماجدة العطیة، . 39

  .عمان، األردن األولى،
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اقتصادیات التنمیة، ترجمة طه عبد اهللا منصور، عبد العظیم محمد  ): 1995(مالكولم جبلز، . 40

  .مصطفى، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة

الجودة في المنظمات الخدمیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، ): 2002(مأمون الدرادكه، طارق الشبلي، . 41

  .األردن عمان،

دار  الطبعة األولى، ،"نظریات وسیاسات وموضوعات"التنمیة االقتصادیة ): 2007(مدحت القریشي، . 42

  .وائل للنشر، األردن،

  .التخطیط، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردنمدخل إلى ): 1999(موسى خمیس، . 43

، مجموعة النیل العربیة 21اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات القرن ): 1999(محمد أحمد عوض، . 44

  .مصر للنشر، القاهرة،

، الدار الجامعیة، -األصول واألسس العلمیة  -اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2001(محمد أحمد عوض، . 45

  .مصر اإلسكندریة،

نظم المعلومات اإلستراتیجیة منظور المیزة ): 2009(محمد الطائي، نعمة عباس خضیر الخفاضي، . 46

  . فة للنشر والتوزیع، عمان، األردندار الثقا الطبعة األولى،اإلستراتیجیة، 

معرفة التنظیم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع، دار ): 1998(محمد بهجت جاد اهللا كشك، . 47

  .الجامعیة، اإلسكندریة، مصر

  .األصول التسویقیة في إدارة المحالت والمؤسسات التجاریة، األردن): 1997(محمد جودت ناصر، . 48

األسس النظریة "المصارف اإلسالمیة ): 2007(حسین محمد سمحان،  محمد حسین الوادي،. 49

  .والتوزیع والطباعة، عمان، األردندار المسیرة للنشر  الطبعة األولى، ،"والتطبیقات العلمیة

، دار جریر SPSSم برمجیة االتحلیل اإلحصائي للبیانات باستخد): 2010(محمد خیر سلیم أبو زید، . 50

  .للنشر والتوزیع، األردن

الطبعة البنوك اإلسالمیة ـأحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیةـ، ): 2008(محمد محمود العجلوني، . 51

  .المسیرة للنشر والتوزیع، األردن دار األولى،

مبادئ التحلیل االقتصادي ): 2009(محمد مروان السمان، أحمد زهیر شامیة، ظافر محبك محمد، . 52

  .األردنالكلي والجزئي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

التنمیة ورسالة الجامعة في األلفیة الثالثة، المؤسسة الجامعیة ): 2000(محمد مصطفى األسعد، . 53

  . لبنان للدراسات، بیروت،
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اجتماعیات التنمیة االقتصادیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، ): 2000(محمد نبیل جامع، . 54

  . مصر القاهرة،

دیوان المطبوعات  ،الطبعة الرابعةیات المالیة العامة، اقتصاد): 2005(محمد عباس محرزي، . 55

  .الجامعیة، الجزائر

المكتب العربي للمعارف للنشر،  الطبعة األولى، التسویق االستراتیجي،): 2011(محمد عبد الفتاح، . 56

  .مصر القاهرة،

  .  إدارة الجودة الشاملة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن): 2005(محمد عبد الوهاب الغراوي، . 57

دراسات نظریة : التنمیة االقتصادیة): 2005(محمد عبد العزیز عجیمة، إیمان عطیة ناصف، . 58

  . التجارة، جامعة اإلسكندریة، مصر وتطبیقیة، كلیة

، الدار الجامعیة للنشر، "المفاهیم واالستراتیجیات" التسویق): 1998(محمد فرید الصحن، . 59

  .، مصراإلسكندریة

مقدمة في المال ): 2001(محمد فرید الصحن، محمد سعید سلطان،  محمد صالح الحناوي،. 60

  .واألعمال،  الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر

، دار - مي وتحلیليمدخل ك - استراتیجیات التسویق ): 2003(محمود جاسم محمد الصمیدعي، . 61

  .األردنالحامد، 

دار المسیرة للنشر، تسویق الخدمات، ): 2010(محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف، . 62

  .عمان، األردن

  .إدارة التسویق، دار النهضة العربیة، مصر): 2001(محمود صادق بازرعة، . 63

نظام المعلومات مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، الدار الجامعیة، ): 2002(معالي فهمي حیدر، . 64

  . مصر

إدارة الموارد البشریة، مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، الدار  ):2004( مصطفى محمود أبو بكر،. 65

  .مصر الجامعیة، اإلسكندریة،

الشركة العربیة المتحدة الریادة وٕادارة المشروعات الصغیرة، ): 2007(مروة أحمد، نسیم برهم، . 66

  .مصر للتسویق والتوریدات، القاهرة،

  .صرالدار الجامعیة للنشر، م الطبعة الثانیة،اإلدارة اإلستراتیجیة، ): 2004(نادیة العارف، . 67

، - شركات األشخاص - أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ): 2008(نادیة فوضیل، . 68

  .هومة، الجزائردار  الطبعة السابعة،
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وان المطبوعات دی الطبعة الثالثة،شركات األموال في القانون الجزائري، ): 2008(نادیة فوضیل، . 69

  .الجامعیة، الجزائر

   .إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب، الجزائر): 2007(نبیل جواد، . 70

اإلنتاج والعملیات، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،  إستراتیجیة): 2002(نبیل محمد مرسي، . 71

  .مصر

اإلستراتیجیة تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس، دار الجامعة  اإلدارة): 2003(، خلیل موسى نبیل. 72

  .مصر ،الجدیدة للنشر، اإلسكندریة

قتصاد اإلسالمي واالصنادیق االستثمار بین االقتصاد ): 2006(نزیه عبد المقصود مبروك، . 73

  .مصر ،الوضعي، دار الفكر الجامعي

ار الفكر د الطبعة األولى،الموارد البشریة،  إدارةاستراتیجیات ): 2011(سامح عبد المطلب عامر، . 74

  .للنشر والتوزیع، األردن

دار حامد للنشر، عمان،  الطبعة األولى، ة،التسویق مفاهیم معاصر ): 2003(سویدان حداد شفیق، . 75

  .األردن

الحكم المحلي في ضوء التطبیقات المعاصرة، دار الجالل ): 2003(سمیر محمد عبد الوهاب، . 76

  .مصر للطباعة والنشر، القاهرة،

إدارة المشروعات الصناعیة الصغیرة، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعلیم ): 1993(سمیر عالم، . 77

  .مصر المفتوح، القاهرة،

  .الزرقاء العالمیة للنشر، الجزائرالتسویق أساسیات ومفاهیم، الصفحات ): 2009(سمیة حداد، . 78

 ،-أبعاد للریادة -إدارة األعمال الصغیرة، إدارة األعمال الصغیرة ): 2005(سعاد نائف برنوطي، . 79

  .ر وائل للنشر، األردندا الطبعة األولى،

دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، التخطیط مع السوق، ): 2005(سعد طه عالم، . 80

  . دمشق، سوریا

اإلدارة وآفاق المستقبل، مركز واید سیرفس لالستثمارات والتطویر ): 1998(سعید یس عامر، . 81

  .مصر اإلداري، القاهرة،

 - التحالفات اإلستراتیجیة في منظمات األعمال ): 2009(سعد علي العنزي، جواد محسن راضي، . 82

  .دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن الطبعة األولى،، -مفاهیم، مداخل، تطبیقات

  .، دار الیازوري العلمیة للنشر، األردن"مدخل استراتیجي"اإلدارة الدولیة ): 1999(سعد غالب یاسین، . 83
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في التنمیة االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث،  دراسات): 2001(عبد الهادي الجوهري، . 84

  .مصر اإلسكندریة،

للنشر والتوزیع ،  إدارة المشروعات الصغیرة، دار الفجر): 2002(عبد الحمید مصطفى أبو الناعم، . 85

  .، مصرجامعة القاهرة

القرن الحادي اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات ): 1999(عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، . 86

  .مصر والعشرین، مجموعة النیل العربیة، القاهرة،

، مكتبة زهراء -تحلیل جزئي وكمي  –السیاسات االقتصادیة ): 1997(عبد المطلب عبد الحمید، . 87

  .مصر الشرق للنشر، القاهرة،

 الجامعیة، اإلسكندریة،التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار ): 2001(عبد المطلب عبد الحمید، . 88

  .مصر

ول، ، الجزء األ"مبادئ االقتصاد الجزئي"مدخل في علم االقتصاد): 1984(عبد المنعم السید علي، . 89

  .مطبعة جامعة الموصل، العراق

، الدار الجامعیة -رؤیة مستقبلیة–التنافسیة وتغییر قواعد اللعبة ): 1996(عبد السالم أبو قحف، . 90

  .مصر اإلسكندریة، للنشر والتوزیع،

إدارة األعمال الدولیة، دراسات وبحوث میدانیة، الدار الجامعیة، ): 1998(عبد السالم أبو قحف، . 91

  .مصر اإلسكندریة،

اقتصادیات األعمال واالستثمار الدولي، مكتبة اإلشعاع الفنیة، ): 2001(عبد السالم أبو قحف، . 92

  .اإلسكندریة، مصر

التحلیل االقتصادي الجزئي بین النظریة والتطبیق، ): 1998(عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، . 93

  .مصر الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة،

اتجاهات حدیثة في التنمیة، الدار الجامعیة، ): 2000(عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، . 94

  .مصر ،اإلسكندریة

تنمیة الصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلها، الدار الجامعیة ): 1996(عبد الرحمان یسري أحمد، . 95

  .مصر للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة،

  .مصر دراسات في التخطیط والتنمیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،): 1977(عید حسن، . 96

الفساد واإلصالح، إتحاد الكتاب العرب، ): 2003(عماد صالح الدین، عبد الرزاق الشیخ داود، . 97

  .سوریا دمشق،
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 االتجاهات الحدیثة، منشأة المعارف للنشر والتوزیع، اإلسكندریة،): 2005(ر سالمان، قعماد ص. 98

  .مصر

والمحاسبي لبیع السلم، المعهد اإلطار الشرعي واالقتصادي ): 1998(عمر محمد عبد الحلیم، . 99

  .  السعودیة اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة،

  .مصر ،العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة): 2003(عمر صقر، . 100

  .2001غریب للنشر، القاهرة، مصر، علي السلمي، إدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیة، دار . 101

  .إدارة التمیز، دار غریب للنشر، القاهرة، مصر): 2001(علي السلمي، . 102

  .مبادئ االقتصاد الوحدوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر): 2003(عمر صخري، . 103

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتغیر الهیكلي في الدول العربیة ): 2011(عصام عمر مندور، . 104

  .مصر ،اإلسكندریة، دار التعلیم الجامعي، "،المنهج، النظریة، القیاس"

دار الكرمل للنشر  مقدمة في التنمیة والتخطیط االقتصادي،): 1997(عریقات حربي محمد، . 105

  .والتوزیع، مصر

الریادة وٕادارة األعمال الصغیرة، ): 2006(فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد العلي، . 106

  .دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردنالطبعة األولى، 

مفاهیمها، مراحلها، عملیاتها  - اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2000(فالح حسن عداي الحسیني، . 107

  .األردن، دار وائل للنشر، -معاصرةال

، "مدخل استراتیجي للمنافسة والتمیز" إدارة المشروعات الصغیرة): 2006(فالح حسین الحسیني، . 108

  .دار الشروق للنشر والتوزیع، األردنالطبعة األولى، 

إدارة اإلنتاج والعملیات والتكنولوجیا، مكتبة األسعار للطباعة والنشر والتوزیع،  فرید راغب النجار،. 109

  .اإلسكندریة، دون سنة النشر

 - المنافسة والترویج التطبیقي آلیات الشركات لتحسین المراكز التنافسیة): 2000(فرید النجار، . 110

  .، مؤسسة شباب الجامعة، مصر- مدخل المقارنات التطویریة المستمرة

مؤسسة شباب  ،التنمیةناعات الصغیرة ودورها في الص): 2005(سید أحمد،  فتحي السید عبده أبو. 111

   .مصر الجامعة للنشر، اإلسكندریة،

المنهج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، دراسة لمفاهیم واألهداف ): 2006(صالح صالحي، . 112

  .مصر واألولویات وتحلیل األركان والسیاسات والمؤسسات، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،

  .دراسات في اقتصادیات األعمال، دار النهضة العربیة، مصر): 1970(صالح الشناوي، . 113
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التخلف "دروس في العالقات االقتصادیة والدولیة ): 1994(صفوت عبد السالم عوض اهللا، . 114

  .مصر ، دار النهضة العربیة، القاهرة،"والتنمیة

  .مصر ،اإلسكندریةعلم االجتماع السیاسي، منشأة المعارف، ): 1999(، إسماعیلقباري محمد . 115

تنظیم المجتمع في الخدمة االجتماعیة، المكتب الجامعي ): 2000(قوت القلوب محمد فرید، . 116

  .مصر الحدیث ، اإلسكندریة،

الطبعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلها، ): 2008(رابح خوني، رقیة حساني، . 117

 .ایتراك للنشر والتوزیع، مصر األولى،

اء للنشر والتوزیع، دار الصف الطبعة األولى،إدارة المعرفة، ): 2008(ربحي مصطفى علیان، . 118

  .عمان، األردن

ترجمة عبد الحمید الخزامي،  الطبعة األولى،اإلدارة اإلستراتیجیة، ): 2008(روبرت بتس دیفید لي، . 119

  .جر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصردار الف

دار الوفاء للطباعة والنشر،  الطبعة األولى،التنمیة المحلیة، ): 2011(لطیف، رشاد أحمد عبد ال. 120

  .اإلسكندریة، مصر

، ترجمة رفاعي محمد الرفاعي "ملمدخل متكا"اإلدارة اإلستراتیجیة ): 2006(شارلز وجاریث جونز، . 121

  .المملكة العربیة السعودیةأحمد عبد المتعال، الجزء األول، دار المریخ للنشر، الریاض،  محمد سیدو 

، دار النهضة بحوث التسویق وتحدیات المنافسة الدولیة): 2001(توفیق محمد عبد المحسن، . 122

  .العربیة للنشر، مصر

اء دار صف الطبعة األولى،إدارة األعمال التجاریة الصغیرة، ): 2009(توفیق عبد الرحیم یوسف، . 123

  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

اإلدارة اإلستراتیجیة مفاهیم ونماذج ): 2003(ثابت عبد الرحمان إدریس، جمال الدین محمد مرسي، . 124

  .مصر تطبیقیة، الدار الجامعیة للنشر، القاهرة،

المحلیة (العملیات المصرفیة اإلسالمیة ): 2006(خالد أمین عبداهللا، حسین سعید سعیفان، . 125

  .ئل للنشر والتوزیع، عمان، األردندار وا الطبعة األولى، ،)والدولیة

  .العولمة واقتصاد السوق الحرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر): 2003(ضیاء الموسوي، . 126

مدخل (نظم المعلومات اإلستراتیجیة ): 2008(غسان عیسى العمري، سلوى أمین السامرائي، . 127

  .للنشر والتوزیع والطباعة، األردندار المسیرة  الطبعة األولى، ،)استراتیجي معاصر
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  :التقاریر والنشرات

دراسة مقارنة لبرامج تطویر المؤسسات الصغیرة  - تقریر حول تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 1

  .تب الوطني االستشاري، دار الخبرةالمك): 2008أفریل  7(، - والمتوسطة في دول مختارة

، لمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریةا): 2007(تطویر إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العربي، . 2

  .مصر القاهرة،

تقریر مشترك بین لجنة التربیة والثقافة واإلعالم والشباب ولجنة التشریع العام والتنظیم العام لإلدارة . 3

المتعلق بمؤسسات األقطاب  50عدد ال ):2006(، حول مشروع قانون یتعلق بتنقیح وٕاتمام القانون

 .2006جوان  8التكنولوجیة، مداوالت مجلس المستشارین، تونس، جلسة یوم الخمیس 

  .لعربي للتخطیط بالكویتالمعهد ا): 2003-2002(تقریر التنافسیة في الدول العربیة، . 4

  .المعهد العربي للتخطیط، الكویت): 2003(تقریر التنافسیة العربیة، . 5

  .2002والمتوسطة، جوان  یرةتقریر من أجل سیاسة لتطویر المؤسسات الصغ. 6

، - إطار سیاسي عام وخطة عمل -تعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في مصر. 7

  .وزارة المالیة، جمهوریة مصر العربیة): 2004نوفمبر (

، المعهد العربي للتخطیط، "21للمشكالت البیئیة بتحلیل اآلثار االقتصادیة "المنافسة واالحتكار. 8

  .الكویت

اللجنة االقتصادیة لغربي آسیا، البرامج المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في بلدان األعضاء في . 9

  .مم المتحدة، نیویوركاأل): 2004(االسكوا، 

تقریر ): 2003(برنامج األمم المتحدة للتنمیة، الصندوق العربي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، . 10

  .التنمیة اإلنسانیة العربیة، نحو إقامة مجتمع المعرفة

، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1994برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة لعام . 11

  .بیروت، لبنان

مجلة فضاءات المؤسسات ): 2002فیفري (برنامج تنمیة وتطویر بورصات معالجة المعلومات،  .12

  . ، العدد التجریبيالصغیرة والمتوسطة

  .محددات القدرة التنافسیة لألقطار العربیة في السوق الدولیة، تونس): 2001(محمد عدنان ودیع، . 13

مركز الصادرات العربیة، ): 2005(تدعیم القدرة التنافسیة للصادرات العربیة إلى األسواق العالمیة، . 14

  .قطر
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الدورة العامة ): 2005جویلیة (، 2004الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة . 15

  .العادیة السادسة والعشرون

نشریة المعلومات اإلحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة . 16

  .2013، نوفمبر 23والمتوسطة وترقیة االستثمار، الوثیقة رقم 

، وزارة الصناعة والمؤسسات 20نشریة المعلومات اإلحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم . 17

والدراسات االقتصادیة  اإلستراتیجیةاالستثمار، المدیریة العامة للیقظة  الصغیرة والمتوسطة وترقیة
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 قائمة المالحق
 

  

  

  االستبیانقائمة  :1الملحق رقم 

  

 

  

  –قالمة  – 1945ماي  8جامعة 

  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة

  قسم العلوم التجاریة

  

  

  المحترمین ،،،/ السادة

  تحیة طیبة موسومة بأسمى عبارات التقدیر واالحترام وبعد،،،

تحقیق االستفادة منه في تجسید االرتقاء والتطویر والعمل  إمكانیةمن أجل خدمة البحث العلمي ومن أجل 

على تحسین وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة وتفعیل دورها التنموي، 

تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة " بیانة تتعلق بدراسة تبین أیدیكم اسنضع . وطنیا ومحلیا

ونهیب من حضرتكم األفاضل ملؤها باإلجابات الصحیحة التي تعبر . "ق التنمیة المحلیةوالمتوسطة لتحقی

فعال عن الواقع الموجود، فمشاركتكم ضروریة ورأیكم عامل أساسي من عوامل نجاحها، علما بأن إجابتكم 

  .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم ،،،

  یر واالحترام ،،،وتفضلوا بقبول فائق التقد

  

  مكاحلیة محي الدین/ الباحث 

  

  



 قائمة المالحق
 

  

  معلومات شخصیة : القسم األول

  :أما اإلجابة التي تراها مناسبة) x(وضع عالمة  الرجاء

    جامعي           ثانوي                          متعلم            :  المؤهل العلمي. 1

     من ثالثة فأكثر  صنفان              صنف واحد           :عدد األصناف التي تنتجها المؤسسة. 2

    محلیة خارجیة  محلیة            خارجیة                   :  األسواق التي تتعامل معها المؤسسة. 3

  المعلومات الخاصة بالبحث: القسم الثاني

موافق   السؤال  الرقم

  بشدة

غیر   ال أدري  موافق

  موافق

غیر 

موافق 

ى عل

  اإلطالق

            عوامل تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: أوال

  

عامال رئیسیا في تعزیز القدرة التنافسیة  تعتبرجودة المنتجات   01

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

          

یعتبران عنصران أساسیان لتعزیز القدرة التنافسیة والترویج  الدعایة  02

  یرة والمتوسطةللمؤسسات الصغ

          

للتكنولوجیا المتقدمة والتجدید التكنولوجي دور كبیر في زیادة القدرة   03

  التنافسیة

          

اإلستراتیجیة التنافسیة المناسبة یؤثر على القدرة تحدید واختیار   04

  التنافسیة  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

          

  

ر على القدرة التنافسیة یؤث بتطویر أداء العنصر البشرياالهتمام   05

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

          

امتالك نظام معلومات قوي وفعال على مستوى المؤسسات الصغیرة   06

  والمتوسطة یعزز من قدرتها التنافسیة

          

أهمیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تفعیل : ثانیا

  دورها التنموي

          

قدرتها  یرفع منؤسسات الصغیرة والمتوسطة لقدرة تنافسیة الم امتالك  07

  التنمویة

          

لتنافسیة في تكوین قطاع مؤسسات صغیرة القدرة اتعزیز تساهم عوامل   08

  متوسطة تنافسي وفعالو 

          

  

القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل عامال مهما في   09

  تمراریتها لترقیة االقتصاد الوطنيتحسین أدائها والمحافظة على اس

          

 إستراتیجیةتشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسیة   10

  فعالة لتجسید التنمیة المحلیة
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            المؤسسات غیر التنافسیة ال یمكنها تأدیة دورها التنموي بشكل فعال  11

  

رة والمتوسطة تضمن لها لمؤسسات الصغیل العالیةالقدرة التنافسیة   12

  وتنشیط الدورة االقتصادیة أسواق جدیدة نفاذإمكانیة 

          

) تبسة/قالمة(مدى امتالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة : ثالثا

  لعوامل تعزیز القدرة التنافسیة

          

مؤسسات الصغیرة عوامل تعزیز القدرة التنافسیة لدى ال كافة تتوافر  13

  الجزائریة والمتوسطة

          

القدرة المالیة  الجزائریة كافة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمتلك  14

  لتجسید وتنمیة أنشطة البحث والتطویرالكافیة 

          

تضاهي جودة  الجزائریة جودة منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  15

  المنتجات المستوردة

          

تمتلك تكنولوجیا متقدمة  لجزائریةا معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  16

  ومتطورة 

          

معرفة جیدة  الجزائریة تمتلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  17

  باإلستراتیجیات المختلفة للتنافس في السوق

          

على جهاز ونظام  الجزائریة تتوافر معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  18

  معلومات قوي وفعال

          

تأخذ بالدعایة والترویج  الجزائریة ات الصغیرة والمتوسطةمعظم المؤسس  19

   كأساس للمنافسة

          

في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  الجزائریة دور الدولة فعالیة : رابعا

  وتفعیل دورها التنموي الصغیرة والمتوسطة

          

هم في االوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یس البرنامج  20

  سین قدرتها التنافسیةتح

          

برامج واستراتیجیات التحفیز الضریبي المعتمدة من شأنها رفع القدرة   21

  الجزائریة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

          

في تحسین القدرة التنافسیة دورا بارزا مشاتل وحاضنات األعمال التلعب   22

  الجزائریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

          

 الوطنیة لترقیة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اإلستراتیجیة  23

ة مختلف العقبات التي تحد من تنافسی لها دور فعال في تذلیل الجزائریة

  هذه المؤسسات

          

في دعم وتطویر المؤسسات الصغیرة  الجزائریة تعتبر جهود الدولة  24

  یةوالمتوسطة وحدها كافیة لتعزیز قدرتها التنافس

          

یعود الجزائریة تدني القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   25

  جزء منه إلى عدم تفعیل دور الدولة في دعم هذه المؤسسات
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 SPSS.20مخرجات البرنامج اإلحصائي . 2

  

  نتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر جودة المنتجات على تعزیز القدرة التنافسیة

  

  

  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,512
a
 ,263 ,258 1,02307 

a. Predictors: (Constant), total1 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 58,870 1 58,870 56,246 ,000
b
 

Residual 165,373 158 1,047   

Total 224,244 159    

 :a. Dependent Variable والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة تعزیز في رئیسیا عامال تعتبر المنتجات جودة

b. Predictors: (Constant), total1 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,478 ,357  -1,338 ,183 

total1 1,247 ,166 ,512 7,500 ,000 

 :a. Dependent Variable والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة تعزیز في رئیسیا عامال تعتبر المنتجات جودة
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  لتنافسیةنتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر الدعایة والترویج على تعزیز القدرة ا

  

  

  

  

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 68,657 1 68,657 64,143 ,000
b
 

Residual 169,118 158 1,070   

Total 237,775 159    

 a. Dependent Variable: والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة لتعزیز أساسیان عنصران یعتبران والترویج الدعایة

b. Predictors: (Constant), total1 

 

Coefficients
a 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,480 ,361  -1,329 ,186 

total1 1,346 ,168 ,537 8,009 ,000 

 a. Dependent Variable: والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة لتعزیز أساسیان عنصران یعتبران والترویج الدعایة

 
  

  

  

  

  

  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,537
a
 ,289 ,284 1,03459 

a. Predictors: (Constant), total1 
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  نتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر التكنولوجیا المتقدمة على تعزیز القدرة التنافسیة

  

  

  

  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,372
a
 ,138 ,133 ,90889 

a. Predictors: (Constant), total1 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 20,978 1 20,978 25,394 ,000
b
 

Residual 130,522 158 ,826   

Total 151,500 159    

 a. Dependent : ةوالمتوسط الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة زیادة في كبیر دور التكنولوجي والتجدید المتقدمة للتكنولوجیا

Variable 

b. Predictors: (Constant), total1 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,318 ,317  1,001 ,318 

total1 ,744 ,148 ,372 5,039 ,000 

a. Dependent Variable: للمؤسسات التنافسیة القدرة زیادة في كبیر دور التكنولوجي والتجدید المتقدمة تكنولوجیالل 

 والمتوسطة الصغیرة
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  تنافسیة على تعزیز القدرة التنافسیةلنتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر االستراتیجیات ا

  

  

  

  

 
 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 31,153 1 31,153 29,787 
,00

0
b
 

Residual 165,247 158 1,046   

Total 196,400 159    

 :a. Dependent Variable والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة على ثریؤ المناسبة التنافسیة اإلستراتیجیة واختیار تحدید

b. Predictors: (Constant), total1 

 

 

 
  

  

  

  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,398
a
 ,159 ,153 1,02268 

a. Predictors: (Constant), total1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Si

g. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,202 ,357 
 

,566 
,5

72 

total1 ,907 ,166 ,398 5,458 
,0

00 

 :a. Dependent Variable والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة على یؤثر المناسبة التنافسیة اإلستراتیجیة واختیار تحدید



 قائمة المالحق
 

  

  

  

  

  نتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر تطویر أداء العنصر البشري على تعزیز القدرة التنافسیة

  

  

  

  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,384
a
 ,148 ,142 ,96539 

a. Predictors: (Constant), total1 

 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,402 ,337  1,193 ,235 

total1 ,820 ,157 ,384 5,230 ,000 

 :a. Dependent Variable والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة على یؤثر بتطویر أداء العنصر البشري االھتمام

 
  

  

  

  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 25,491 1 25,491 27,351 ,000
b
 

Residual 147,253 158 ,932   

Total 172,744 159    

 :a. Dependent Variable والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التنافسیة القدرة على یؤثر بتطویر أداء العنصر البشري االھتمام

b. Predictors: (Constant), total1 



 قائمة المالحق
 

  

  

  

  

  یر نظام المعلومات على تعزیز القدرة التنافسیةنتائج تحلیل االنحدار البسیط ألثر تطو

  

  

  

  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,451
a
 ,203 ,198 ,90658 

a. Predictors: (Constant), total1 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 33,136 1 33,136 40,316 ,000
b
 

Residual 129,858 158 ,822   

Total 162,994 159    

 :a. Dependent Variable التنافسیة قدرتھا من یعزز والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مستوى على وفعال قوي معلومات نظام امتالك

b. Predictors: (Constant), total1 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,036 ,316  ,115 ,909 

total1 ,935 ,147 ,451 6,350 ,000 

 :a. Dependent Variable التنافسیة قدرتھا من یعزز والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مستوى على وفعال قوي معلومات نظام امتالك

 
 

  

  

  



 قائمة المالحق
 

  

  نتائج اختبار ستودنت للفرضیة الثانیة

  
  
  

                        T-Test 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total2 160 2,0875 ,55070 ,04354 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

total2 -20,959 159 ,000 -,91250 -,9985 -,8265 

  

  

  نتائج اختبار ستودنت للفرضیة الثالثة

  

  

                      T-Test 

 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

total3 18,275 159 ,000 ,92768 ,8274 1,0279 

  

  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total3 160 3,9277 ,64208 ,05076 



 قائمة المالحق
 

 معامل االرتباط بین المحور الثاني والمحور الثالث

 

  

  

Correlations 

 total2 total3 

Spearman's rho 

total2 

Correlation Coefficient 1,000 ,417
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 160 160 

total3 

Correlation Coefficient ,417
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 160 160 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

  

 نتائج اختبار ستودنت للفرضیة الخامسة

  

 
                      T-Test 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total4 160 3,5250 ,69066 ,05460 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

total4 9,615 159 ,000 ,52500 ,4172 ,6328 

 
 
 
 

 



 قائمة المالحق
 

 نتائج اختبار االنحدار الخطي البسیط للفرضیة السادسة

 
  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,631
a
 ,398 ,394 ,53759 

a. Predictors: (Constant), total3 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 30,182 1 30,182 104,434 ,000
b
 

Residual 45,663 158 ,289   

Total 75,844 159    

a. Dependent Variable: total4 

b. Predictors: (Constant), total3 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,860 ,264  3,254 ,001 

total3 ,679 ,066 ,631 10,219 ,000 

a. Dependent Variable: total4 

 

  

 



    

  العلمي  وزارة التعلیم العالي والبحث
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  التجاریة وعلوم التسییرالعلوم و   كلیة العلوم االقتصادیة

  العلوم التجاریة :مـــقس
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	- دراسة أعدها فرحات غول (2006) بعنوان "مـؤشرات تنافسيـة المؤسسات الاقتصاديـة في ظل العولمة الاقتصادية (حالة المؤسسات الجزائرية)"
	المصدر: جميلة ميرزا المحاري، (2004): العوامل المؤثرة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية القاهرة – جمهورية مصر العربية، ص 52.    
	قامت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لولاية تبسة منذ نشأتها وإلى غاية سنة 2013 بدراسة الملفات المقدمة وكانت نتائج الدراسة موزعة كالآتي:
	 عدد الملفات المدروسة: 1557
	 عدد الملفات المقبولة: 744
	 عدد الملفات المرفوضة: 781
	 عدد الملفات المؤجلة: 32
	ويمكن توضيح هذه النتائج أكثر في الجدول الآتي:
	 الجدول رقم 24.4: الملفات المدروسة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لولاية تبسة
	15. جميلة ميرزا المحاري، (2004): العوامل المؤثرة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية، القاهرة – جمهورية مصر العربية، 18-22 يناير 2004. 

