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دور�وم�انة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وسبل�ترقية�

  التنافسية قدر��ا

 حالة�ا��زائردراسة�

  

  :الطالب إعداد

 فارس�طارق 

  :إشراف��ستاذ�الدكتور 

 بو�زة�محمد

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ�س           1 جامعة�سطيف                             اذــــــــــــأست           ارــــــــــــــــاري�عمــــــــعم     �ستاذ�الدكتور 

  مشرفا�ومقّررا             كيكدةس جامعة                              اذــــــــــأست           دــــــــو�زة�محمـــــــــــب      الدكتور  �ستاذ

  عضوا�مناقشا           1 سطيف جامعة                             اذـــــــــــــأست           الـــــــــوعظم�كمـــــب�     الدكتور  �ستاذ

  مناقشا عضوا           1 سطيف جامعة         ) أ(محاضر� أستاذ           عمر�ديرةسبن�                    الدكتور 

  مناقشا عضوا            كيكدةس  جامعة           )أ(محاضر� أستاذ           ��ي ــــــصح�ـــــمقيم                    الدكتور 

  مناقشا عضوا       2 نطينةسق�جامعة           )أ( محاضر أستاذ           دـــــــــــان�محمــــــــد�                    الدكتور 
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I 
 

  ا

 العــــــــامرس�ــــــــف�ال
  الصفحـة  اتــــــــالمحتوي

  VII-I  الفهرس العام

  XIII-VIII  والمالحقفهرس الجداول واألشكال 

  ح -أ  المقدمـة العامـة

  ا�ية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وأ�مي��ام: الفصل��ول 

  2  متهبد

  2  مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :األولالمبحث 

  2  صعوبة تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة :األولاملطلب 

  3 العوامل االقتصادية : الفرع األول

  5 التقنيةالعوامل : الفرع الثاين

  5 السياسية العوامل: الفرع الثالث

  6  معايري تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة :الثايناملطلب 

 7 املعايري الكمية :األولالفرع 

 12 )النوعية(املعايـري الوصفية :  الثاين الفرع

  14  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الدول واملنظمات :الثالثاملطلب 

 15  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب بعض املنظمات واهليئات الدولية:  الفرع األول

 17 لدول تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب بعض ا  :الثاينالفرع 

 23  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: الفرع الثالث

  26  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصائص :الثانيالمبحث 

  27  اخلصائــــــص املرتبطـــــة بـــــاإلدارة والتنظيـــــم :األولاملطلب 

 27  امللكيــــة اخلاصــــة :الفرع األول

 27  ــــــاط امللكيــــة بـــــاإلدارةارتب :الفرع الثاين

 28  مرونـــة اإلدارة وبساطـــة اهليكـــل التنظيمـــي :الفرع الثالث

 29 املنهــج الشخصــي فــي التعامــل مع العامليــن: الفرع الرابع

  29  اخلصــــــائـــــص املرتبطـــــة بـــــالتعامـــل فــي األســـــــواق :الثايناملطلب 

  29  ســـــوق العمــــل :الفرع األول

 30  ســـــوق رأس املـــــال :الفرع الثاين

  30 اخلامـــات ومستلزمـــات اإلنتـــاج أســـــواق :الفرع الثالث

 31 السلــــع واخلدمــــــات أســـــواق :الفرع الرابع
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 32  جـــم الصغيـــر واملتوســـطاخلصــــــائـــــص الناجتـــة عــن احل: املطلب الثالث 

 32  سهولة اإلنشاء والتأسيس :الفرع األول

 32  القدرة على التكييف :الفرع الثاين

 33  اخنفاض وفرات احلجم واالستفادة من وفرات التجمع :الفرع الثالث

 33  مركز للتدريب الذايت :الفرع الرابع

 33  القدرة على االبتكار :الفرع اخلامس

  34  ارتفاع املخاطر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وقصر فرتة حيا�ا :السادسالفرع 

  34  التي تواجهها لالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشك أهمية: المبحث الثالث 

  35  األمهية االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب األول 

  35  توفري مناصب الشغل : الفرع األول

  37  املسامهة يف الناتج احمللي :لثاينالفرع ا

  38  املسامهة يف القيمة املضافة :ثالثالفرع ال

  39  تنمية الصادرات :رابعالفرع ال

  40  حتقيق التكامل الصناعي :الفرع اخلامس

  41  حتقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة :الفرع السادس

  42  والتطويراملسامهة يف االبتكار ونشاطات البحث  :الفرع السابع

  43  األمهية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثاين 

  43  تدعيم دور املشاركة الوطنية يف تنمية االقتصاد القومي: الفرع األول

  43  التخفيف من املشكالت االجتماعية وخفض معدالت الفقر: الفرع الثاين

  43  للدخلاملسامهة يف التوزيع العادل : الفرع الثالث

  43  تكوين نسق قيمي متكامل يف أداء األعمال: الفرع الرابع

  44  خدمة ا�تمع وزيادة إحساس األفراد باحلرية واالستقاللية: الفرع اخلامس

  44  حتقيق االستقرار االجتماعي: الفرع السادس

  44  رفع مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي: الفرع السابع

  44  س للتنوع الثقايف يف االقتصادأسا: الفرع الثامن

  45  املشاكل واملعوقات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثالث 

  45  املشاكل التمويلية: الفرع األول

  46  املشاكل التسويقية: الفرع الثاين

  47  املشاكل الفنية: الفرع الثالث

  48  املشاكل اإلدارية: الفرع الرابع

  49  املشاكل اإلجرائية مع األجهزة احلكومية: امسالفرع اخل

  50  املشاكل املتعلقة بالبنية األساسية: الفرع السادس

  51  املشاكل املتعلقة بالظروف االقتصادية الكلية: الفرع السابع
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  52  خالصة الفصل األول

   القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: الفصل�الثا�ي
  54  متهيد

  55  ماهية القدرة التنافسية للمؤسسات ومحدداتها :األولبحث الم

  55  مفهوم القدرة التنافسية: املطلب األول 

  55  على مستوى املؤسسة  القـدرة التنافسيـة: الفرع األول

  56  على مستوى القطاع  القـدرة التنافسيـة: الفرع الثاين

  57  لةعلى مستوى الدو  القـدرة التنافسيـة: الفرع الثالث

  60  مؤشرات قياس القدرة التنافسيـة :الثايناملطلب 

  60  مؤشرات قياس القدرة التنافسيـة للمؤسسة :األولالفرع 

  62  مؤشرات قياس القدرة التنافسيـة للقطاع :الثاينالفرع 

  65  مؤشرات قياس القدرة التنافسيـة للدولة :الثالثالفرع 

  71  التنافسيـةمـــحـــددات القدرة  :الثالثاملطلب 

  71  احملددات الرئيسية :األولالفرع 

  75  احملددات املساعدة: الفرع الثاين

  77  تحليل الميزة التنافسية :الثانيالمبحث 

  77  مفهـوم امليزة التنافسيـة وركائزها :األولاملطلب 

  77  مفهـوم امليزة التنافسيـة: الفرع األول

  79  يـةركائز امليزة التنافس: الفرع الثاين

  87  حتليل القوى التنافسية: املطلب الثاين 

  89  شدة املزامحة بني املتنافسني يف الصناعة: الفرع األول

  90  �ديدات الداخلني اجلدد: الفرع الثاين

  91  �ديدات املنتجات البديلة: الفرع الثالث

  92  القـوة التفـاوضية للزبائـن: الفرع الرابع

  92  التفـاوضية للموردينالقـوة : الفرع اخلامس

  93  سلسلة القيمــــةحتليل  :الثالثاملطلب 

  93  مفهوم سلسلة القيمــــة: الفرع األول

  96  نظام القيمــــة: الفرع الثاين

  96  يف حتليل امليزة التنافسية أمهية سلسلة القيمــــة: الفرع الثالث

  97  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستراتيجيات ترقية القدرة التنافسيةإ :الثالثالمبحث 

  97  التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلصوصيات واحملددات :األولاملطلب 

  98  خصوصيات التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: الفرع األول

  100  واملتوسطةحمددات التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية : الفرع الثاين
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  108  اخليارات اإلسرتاتيجية لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثاين 

  108  اإلسرتاتيجيات التنافسية العامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: الفرع األول

  115  اإلسرتاتيجيات التعاونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: الفرع الثاين

  126  الصة الفصل الثاينخ

دور�ا��كومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�: الفصل�الثالث�

  التجارب�الدولية�الرائدة
  128  متهيد

  129  دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :األولالمبحث 

  129  لدور احلكومة الداعم للقـدرة التنافسيـةاإلطار النظري : املطلب األول 

  129  التنافسية لرتقية القدرة احلكومة تدخل: الفرع األول

  131  تكييف دور احلكومة حبسب مراحل تطور القدرة التنافسية للدولة: الفرع الثاين

  137  سطةللمؤسسات الصغرية واملتو  السياسات احلكومية لرتقية القدرة التنافسية :الثايناملطلب 

  137  املشكالت التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: الفرع األول

  139  السياسات احلكومية لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةأبعاد : الفرع الثاين

  142  السياسات احلكومية لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمناذج : الفرع الثالث

  144  التجارب الدولية الرائدة لدور الحكومة الداعم للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحـث الثاني

  144  جتربة دول االحتاد األورويب : املطلب األول

  144  اإلطار التشريعي لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول االحتاد األورويب :الفرع األول

  149  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول االحتاد األورويبدعم القدرة التنافسية  برامج :ع الثاينالفر 

  153  جتربة كوريا اجلنوبية: املطلب الثاين

  154  اهليئات املشرفة على تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كوريا اجلنوبية :الفرع األول

  155  التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كوريا اجلنوبية  سياسة ترقية القدرة  :الفرع الثاين

  162  جتربــــــة تركيـــــــا: املطلب الثالث

  163  اهليئات املشرفة على تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تركيا :الفرع األول

  164  سياسة ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تركيا :الفرع الثاين

  169  جتربــــــة ماليزيــــا: املطلب الرابع

  169  املؤسسات الصغرية واملتوسطة والسياسات التنموية يف ماليزيا :الفرع األول

  179  2020سطة يف ماليزيا ضمن رؤية سياسة ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتو  :الفرع الثاين

  182  خالصة الفصل الثالث

  دور�وم�انة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد�ا��زائري�ومعوقات�تطور�ا: الفصل�الرا�ع

  184  متهبد

  185  مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المبحث األول

  185  )1979-1962(و املتوسطة خالل املرحلة  املؤسسات الصغرية: املطلب األول
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  185  )1966-1962(املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل املرحلة : الفرع األول

  186  )1979-1967(املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل املرحلة : الفرع الثاين

  192  )1989-1980(املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل املرحلة : املطلب الثاين

  193  )1989- 1980(خالل املرحلة   املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية: لفرع األولا

  195  )1989-1980(خالل املرحلة   املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة: الفرع الثاين

  198  )2017-1990(املؤسسات الصغرية و املتوسطة خالل املرحلة : املطلب الثالث

  198  )1993- 1990(رية واملتوسطة خالل املرحلة املؤسسات الصغ:  الفرع األول

  199  )2000 -1994(املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل املرحلة :  الفرع الثاين

  200  )2017- 2001(املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل املرحلة : الفرع الثالث

  206  زائرفي الج وتوزيعهاتطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الثاني

  207  تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: املطلب األول

  207  )2016 -2001(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة خالل الفرتة :  الفرع األول

  208  )2016 -2001(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة خالل الفرتة :  الفرع الثاين

  214   تطور توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: املطلب الثاين

  214  )2016 - 2005(تطور توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط خالل الفرتة : األول الفرع

  218  ) 2016- 2005(تطور توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة جغرافيا خالل الفرتة :  الفرع الثاين

  221  2016احلجم خالل سنة  توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب: الثالث الفرع

  223  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين: املبحث الثالث

  223   مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل: املطلب األول

  228  القيمة املضافة الناتج الداخلي اخلام و ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مسامهة امل: املطلب الثاين

  228  )2015-2000(خالل الفرتة الناتج الداخلي اخلام مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف : الفرع األول

  230  )2015- 2000(القيمة املضافة خالل الفرتة مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف : الفرع الثاين

  234  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات: املطلب الثالث

  238  معوقات وتحديات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المبحث الثالث
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  املقدمـة�العـامــة

 أ 

 

  :م�يدـت

  

عاملي موحد أصبحت املؤسسات  اقتصاديف  االندماجاملتزايد حنو  واالجتاه االقتصاديةيف ظل التغريات   

من املؤسسات وذلك ملا متلكه هذه  ،للدول االقتصاديةالصغرية واملتوسطة متثل خيارا إسرتاتيجيا هاما يف التنمية 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة متثل البديل األكثر عملية لذلك أضحت  .خصائص هيكلية تؤهلها للقيام �ذا الدور

أمام الدول النامية لتحقيق معدالت النمو املرجوة وجتاوز املعوقات االقتصادية والتشوهات اهليكلية اليت تطبع 

  .أضحي من غري املتوقع إحداث إقالع اقتصادي يف هذه الدول دون دعم وتنمية هذه املؤسساتاقتصاديتها؛ حبيث 

هشاشة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه  هذه احلقيقة، غري أن وقد أدركت العديد من الدول النامية  

ع من املؤسسات على احملك يف يف العامل جعلت هذا النو املتسارعة واملتالحقة  التحوالت االقتصادية الدول، فضال عن

 أن، كما الدول قيد االنضمام للمنظمة العاملية للتجارةمن هذه  الكثري الشديدة، خاصة أن اخلارجية مواجهة املنافسة

حتديات ضخمة على هذا النوع من  الذي يفرض األمر؛ ةاتفاقيات إلنشاء مناطق تبادل حر أمضى  العديد منها

  .املؤسسات

غرار بقية الدول النامية  ىاجلزائر عل ىتسع ،ويف ظل هذه التطورات االقتصادية املتسارعة ،ومن هذا املنطلق  

هذا القطاع مل يكن وليد الصدفة وإمنا جاء نابعا من صميم الدراية  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل النهوض بقطاع

سات الكربى اليت انتهجتها اجلزائر متاشيا مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باعتبارها بديال عن جتربة املؤسبأمهية 

الذي  سياسة الصناعات املصنعة وأقطاب النمو، واليت أورثت فيما بعد تشوهات عميقة يف االقتصاد الوطين؛ األمر

حتميا للدخول يف اقتصاد السوق واالندماج يف حركية االقتصاد  اكانت ممر فرض اعتماد إصالحات هيكلية واسعة  

  .العاملي

ودون اخلوض فيما ميكن أن تضيفه املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل ترسيخ عملية التحول وخلق اإلقالع   

نه يسجل عدم انسجام اآلليات التنظيمية واملؤسساتية اليت استحدثت ملرافقة ودعم هذه إاالقتصادي يف اجلزائر، ف

  .املؤسسات، فضال عن عدم استقرار املناخ االستثماري

املؤسسات الصغرية واملتوسطة فرتكيز . السائد يف الدول الصناعية التيةموردها وافتقارها ملنطق املقاو  عفض إىل إضافة

اجلزائرية على اإلنتاج والبيع والعائد الفوري دون بلورة إسرتاتيجية تأخذ بعني االعتبار الفرص والتهديدات احملتملة، 

  .هذه املؤسسات رييمس ىلد املقاوالتيةقافة يعود باألساس إيل نقص الكفاءات البشرية وغياب الث

إبرام اتفاق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بدون أن نأخذ يف احلسبان ال ميكننا احلديث عن آفاق كما   

لك يفرض حتديات جديدة ذالعاملية، وال شك أن تجارة النظمة مزائر إىل املرتقب للجنضمام الاو  األوروجزائريةالشراكة 

حبيث أن بقائها فيه  ،شدة املنافسةتزايد وجيعلها تعمل يف مناخ اقتصادي معقد مسته األساسية  ،املؤسساتعلى هذه 

األمر الذي يفرض على اإلطراف الفاعلة يف النشاط االقتصادي وأصحاب هذه  .أصبح مرهون بقدر�ا التنافسية

ة هذه املؤسسات وتوفري كل ما من شأنه أن يدميها املؤسسات بذل اجلهود واختاذ التدابري اجلادة للدفع يف اجتاه تنمي
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 ب 

 

حنو يرفع من  ىويوسع قاعدة تواجدها، وكذا إجياد السبل اليت تكفل االستجابة هلذه التغريات والتطورات احلاصلة عل

  .اجلزائرب واملستدامة وجيعلها طرفا فاعال يف التنمية الشاملة ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالقدرة التنافسية 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ضرورة ال حتتاج إىل يتضح أن ترقية القدرة التنافسية  ،ومن هنا  

 .جه هذه املؤسساتاخاصة يف ظل التحديات املتزايدة اليت تو  ،تأكيد

  إش�الية�البـحث�: أوال�
واليت نطرحها يف  حبثنا إشكالية إبراز إىل نصل البحث، اإلطار العام على اإلطالع السياق، وبعد هذا ضمن  

  :التساؤل الرئيسي التايل
  

؟ وما هي الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري وآفاق تطورها المؤسسات ما هو دور ومكانة         

  السبل الكفيلة بترقية قدرتها التنافسية في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة؟
  

   :من هذا املنحي ويف ضوء ما تقدم، تتبلور معامل إشكالية البحث اليت تتمحور حول التساؤالت الفرعية التالية    

   ؟الصغرية واملتوسطة ما هي العوامل اليت تدفع لالهتمام باملؤسسات - 

ال دعم وترقية القدرة جمالدول الرائدة يف  اعتمد�االتماثل واالختالف يف اآلليات واألساليب اليت  ىما مد - 

  الصغرية واملتوسطة؟ للمؤسساتالتنافسية 

 ؟يف االقتصاد الوطين ا، وما مدى مسامهتهالصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ما هو واقع املؤسسات - 

  ؟ الصغرية واملتوسطة املؤسساتما مدى مالئمة مناخ االستثمار يف اجلزائر لنشاط  - 

ساهم هذه تميكن أن  ىىل أي مدإو  ،الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر املؤسساتما هو واقع برامج ترقية تنافسية  - 

 هي سبل حتسينها؟ وما ،الربامج يف تعزيز وترقية القدرة التنافسية هلذه املؤسسات

  فرضيات�البـحث: ثانيا
  :ضوء العرض السابق إلشكالية البحث، ولإلجابة عن التساؤالت املطروحة، قمنا بصياغة الفرضيات التالية على     

الصغرية واملتوسطة منفذا خصبا لتدعيم اقتصاديات الدول، وأداة أساسية لتحقيق اإلقالع  تشكل املؤسسات - 

 االقتصادي؛

يتحقق  الالصغرية واملتوسطة  التنافسية للمؤسسات املعتمدة، إال أن ترقية القدرة ببالرغم من تباين األسالي - 

من واسعة إال من خالل برامج وسياسات متكاملة وواضحة املعامل واألهداف، وذلك يف إطار شبكة  ا،مفعوهل

 واآلليات املتخصصة؛ اهليئات

زال هشا يعاين العديد من املشاكل ، إال أنه ماالصغرية واملتوسطة املؤسساتمتتلك اجلزائر نسيجا معتربا من  - 

 يف االقتصاد الوطين؛اليت حتد من نشاطه وحتول دون تطوره وإسهامه الفعال والصعوبات 

 مؤسسات لربوز كافية غري ،ياالستثمار  املناخ لتحسني اآلن اجلزائرية حلد احلكومة من املبذولة اجلهود تعترب - 

  ؛احمللية والدولية املنافسة ومواجهةالصمود  على قادرة ومتوسطة صغرية
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الصغرية واملتوسطة املدخل األنسب لتطوير وترقية القدرة التنافسية هلذه  املؤسساتتعترب برامج تأهيل  - 

 .املؤسسات يف اجلزائر

  حثـأ�مية�الب: ثالثا
واليت تنبثق  البحث، ذابه القيام من العملية والفائدة العلمية، باألمهية اإلحاطة إىل البداية يف الضرورة تدعو  

املؤسسات دور و  أمهيةبحد سواء  ىمن حيوية املوضوع الذي يتناوله، من خالل وعي الدول املتقدمة والنامية عل

  :ية البحث من االعتبارات التاليةيف احلركية االقتصادية؛ كما تنبع أمه الصغرية واملتوسطة

نظري تطبيقي يستمد كيانه من  فقأوإرساء  ،والتطبيقية ملوضوع البحث حمل الدراسة ةإبراز اجلوانب النظري - 

 ؛اجلزائرية املؤسسات الصغرية واملتوسطةواقع 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، وذلك من خالل حماولة تقدمي املسامهة يف إثراء موضوع تنافسية  - 

 ؛تعزيز قدرته التنافسية من هيسمح ل ىبعض احللول العملية للنهوض بواقع هذا القطاع، واالرتقاء به إىل مستو 

ضرورة وضع برامج وسياسات واضحة املعامل  ىلتوجيه أنظار األطراف الفاعلة يف النشاط االقتصادي إ - 

متكنه من تعزيز قدرته التنافسية ومسايرة التحديات اليت  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةواألهداف لقطاع 

 ؛يعيشها االقتصاد اجلزائري

سرتاتيجي يف وإرساء البعد اإل تبين ثقافة املقاوالتيةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة بأمهية مسؤويل حتسيس  - 

 .لتحقيق جناح واستمرارية مؤسسا�م ،نظر�م التسيريية

  حثـأ�داف�الب:  را�عا
  : أمههاحتقيق مجلة أهداف العلمية  الدراسة ذهبه قيامنا خالل من نسعى   

  ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطةنشر املفاهيم األساسية واملستحدثة ملوضوع تنافسية  - 

 ؛القطاعضمن منظور جديد، يتمثل يف البعد التنافسي هلذا  الصغرية واملتوسطة مكانة املؤسساتإبراز  - 

قدرته على  ىالصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، وذلك من خالل حتديد مستو  املؤسساتالتعرف على واقع  - 

 الراهنة؛ التحدياتاملنافسة يف ظل 

 ية يف االقتصاد الوطين؛اجلزائر  الصغرية واملتوسطة املؤسساتمعرفة مدى مسامهة  - 

 الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؛ الوقوف على العراقيل واملعوقات اليت تعيق نشاط وتطور قطاع املؤسسات - 

مع حتليل ألهم  ،الصغرية واملتوسطة تللمؤسسامقارنة جتارب الدول يف جمال دعم وترقية القدرة التنافسية  - 

 يف اجلزائر؛ الصعوبات والعوائق اليت حتول دون االستفادة منها

 يف اجلزائر، للوقوف أمام مواطن الصغرية واملتوسطة تللمؤسساالقدرة التنافسية حماولة تقييم سياسات ترقية  - 

 القوة والضعف يف هذه السياسات املنتهجة، وحماولة تقدمي بعض االقرتاحات لتصحيح االختالل؛

 ؛الصغرية واملتوسطة قطاع املؤسساتلالقدرة التنافسية  رقيةتبتطوير و املتطلبات الكفيلة  أهمبلورة  - 

 .يةلرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائر حماولة بناء منوذج  - 
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  حثـدوافع�وم��رات�اختيار�موضوع�الب:  خامسا

  :لعل من أبرز وأهم الدوافع اليت حفزتنا الختيار هذا املوضوع ما يلي      

 ؛حماولة توظيف وإثراء بعض القناعات العلمية والنظرية - 

الصغرية  املتزايدة اليت تلعبها املؤسسات باألمهيةتنامي اجتاه فكري حديث يف اغلب البلدان املتقدمة والنامية  - 

 ؛واملتوسطة يف اقتصاديتها

الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، واعتقادنا  املؤسساتاليت ميكن أن تكتسبها  اإلسرتاتيجية باألمهيةقناعتنا اخلاصة  - 

  ؛الشاملةاملستدامة للتنمية  لتنويع االقتصاد الوطين وحتقيق أ�ا املدخل الرئيسيب

يف  الصغرية واملتوسطة تناولت بعمق إشكالية تنافسية املؤسساتندرة األدبيات واألحباث والدراسات اليت  - 

  ؛اجلزائر

خالل السنوات  االقتصاد الوطين شهدهاياليت والتحديات شعورنا بأمهية املوضوع خاصة يف ظل التطورات  - 

 .األخرية، بفعل تراجع أسعار النفط وشح املوارد املالية

  حـدود�البـحث:سادسا�
 ،منطقية استنتاجات إىل الوصول وتيسري ةـاملوضوعي من االقرتاب �دف ،العلمي البحث ةـمنهجي تقتضي

 الذي ضبط اإلطار مع لإلشكالية، حدود بوضع وذلك الدراسة، هذه بطبيعة املتعلق التحليل إطار يف التحكم ضرورة

 احلدود ضمن البحث هذا إجناز مت ذلك واختبار فرضيا�ا، ولتحقيق لتحليلها املقرتح للمسار الصحيح بالفهم يسمح

   :التالية واألبعاد

يعترب ميدان هذه الدراسة واسعا وشاسعا، لذلك ارتأينا تركيز الضوء على إحدى اجلوانب  :الحـدود النظريـة - 

متطلبات تأهيلها وترقية ، أال وهو بعدها التنافسي، من خالل حتديد الصغرية واملتوسطة ملؤسساتاملرتبطة با

   . التنافسية اقدر�

الصغرية واملتوسطة يف  ملؤسساتبالرغم من تركيز هذه الدراسة على دور ومكانة ا :الحـدود المكانيـة - 

جتارب  االقتصاد اجلزائري وسبل ترقية قدر�ا التنافسية، إال أننا سنحاول أيضا اإلشارة بكثري من التحليل إىل

  .تعزيز تنافسية مؤسسا�ا الصغرية واملتوسطةبعض الدول يف جمال 

. 2016إىل غاية  2000يتوافق سياق التحليل لبحثنا هذا يف ا�ال الزمين املمتدة بني  :الحـدود الزمنـة - 

الصغرية  ملؤسساتويرجع اختيارنا هلذه الفرتة الرتباطها بالتطورات والتغريات املتسارعة اليت عرفها قطاع ا

    .الفرتةهذه خالل  ائريف اجلز واملتوسطة 

  حثـالبوأدوات�من���: سا�عا�
االعتماد  متمن أجل دراسة املشكلة موضوع البحث وحتليل أبعادها واختبار صحة الفرضيات املطروحة،   

بينما مت  .وحتليل أبعاده الصغرية واملتوسطة ملؤسساتااملنهج الوصفي التحليلي بغية استيعاب إطار موضوع  على

  . هذه املؤسسات تطور القطاع لرصداعتماد املنهج التارخيي 
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رغبة يف حتليل جتارب الدول اليت توافرت عنها البيانات يف جمال  دراسة احلالةو  املقارن نهجكما مت االعتماد على امل

 الصغرية واملتوسطة ملؤسساتا واقع علىإسقاط الدراسة النظرية و  ،واملتوسطة ةري الصغ ترقية القدرة التنافسية ملؤسسا�ا

  :أمههاويف هذا الصدد مت االستعانة مبجموعة من أدوات البحث املختلفة  .اجلزائرية

 املسح املكتيب باالطالع على خمتلف املراجع اليت هلا عالقة جبوانب املوضوع؛ - 

 مواقع االنرتنت؛ - 

 االتصال مبختلف اهليئة املعنية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

  .االعتماد على التقارير الوطنية والدولية املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة والقدرة التنافسية - 

  الدراسات�السابقة: ثامنا�
 على تناول الدراسات، ارتكزت يف اغلبها بالعديد من واملتوسطة الصغرية املؤسسات موضوعلقد حظي 

السبل الكفيلة برتقية  على إجياد كبري بشكل تركز مل األحباث هذه أن إالدورها التنموي أو دراسة إشكالية متويلها، 

 هذه خالل من نقدمها أن ميكن اليت اإلضافة وتفعيل دورها يف التنمية املستدامة والشاملة، وهي قدر�ا التنافسية

 بعني احلكومية السياسات تأخذها أن جيب اليت العوامل واحملددات على الضوء تلقي سوف باعتبارها، الدراسة

 هلا ارتباط النهوض بتنافسية هذا القطاع وتفعيل دوره يف التنمية، وميكن تلخيص أهم الدراسات اليت أجل من االعتبار

 :يلي فيما ،الدراسة وضوعمب

، أطروحة دكتوراه دراسة حالة اجلزائر: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها :خللف عثمان -1

  .2004، يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائردولة 

 ومدى العاملية التغريات ظل يف واملتوسطة املؤسسات الصغرية تلعبه أن ميكن الذي للدور الدراسة تطرقت

 .اجلزائر يفتطورها  على ودعمها إنشائها وأساليب آليات واملنافسة، وتأثري العوملة حتديات مواجهة على قدر�ا

 اإلصالحات للجزائر نتيجة االقتصادية التنمية يف هاما رادو  تلعب أصبحت املؤسسات هذه أن إىل الدراسة وتوصلت

 هذه ال تزال إذ ،كافية مل تكن وتنميتها لتطويرها املتخذة جراءاتاإل أن غري التسعينات، مطلع مع فيها شرعت اليت

 .نشائهاإ من األوىل املراحل خالل هافشل حاالت ارتفاع اليت تزيد من راقيلوالع القيود من تعاين املؤسسات

 الصغرية الصناعات حالة دراسة :التنمية عملية يف واملتوسطة الصغرية الصناعات دور تفعيل :زيدان رامي -2

  2005. دمشق،  جامعة والتخطيط، يف االقتصاد دكتوراه أطروحة ،سورية يف واملتوسطة

وترقية دورها يف  واملتوسطة الصغرية الصناعات هذه أداء تفعيل إمكانية مدى راسة إىل حتديدلدا هدفت

 حماور مخسة الباحث اقرتح العملية هذه ولنجاح .االهتمامات احلكومية خارج لبقائها بالنظر وذلك ،سورية يف التنمية

 والتصدير، التسويق والتمويل، االئتمان واملتوسطة، الصغرية خاصة بالصناعات اتيجيةإسرت  وضع يف تتمثل رئيسية

 هلذه حمدد وطين تعريف حتديد ضرورة الفرعية احملاوررأس  على يأيت حيث والتنمية اإلقليمية، اإلدارية، اإلجراءات

 .سورية يف موجود غري والذي يعترب الصناعات
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أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،  ،اجلزائرإسرتاتيجية التصدير يف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف  :عماري مجعي -3

  .2011كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، 

خمتلف الظروف والدوافع اليت سامهت يف حتول اجلزائر حنو اقتصاد السوق، وكذا أمهية ودور  تناولت الدراسة

 وقد .ية تطوير الصادرات يف التنمية االقتصاديةيف ذلك، وكذا تبيان أمه بواسطة الصغرية املؤسساتالقطاع اخلاص و 

هذا القطاع ال يزال هشا، وأن تبنيه كخيار للتنمية وترقية الصادرات جيب أن يتم على مراحل  أن إىل الباحث توصل

املتخصصة، اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق األهداف األولية وهي إحالل الواردات خاصة  دراسات العلميةللووفقا 

بالنسبة للمنتجات اليت ال تتطلب تكنولوجيا عالية كاملنتجات الفالحية وبعض الصناعات التحويلية، كما جيب تبين 

 لتصدير حنو أسواق جديدةاليت تنشط فيها هذه املؤسسات للبدء يف ا إسرتاتيجية دقيقة لدعم بعض القطاعات

  .مستقبال

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم العوملة ظل يف زائريةاجل واملتوسطة الصغرية املؤسسات مستقبل: محيدي يوسف -4

  .2008، االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 تطور إىل، مع التطرق اجلديدة العاملية االقتصادية اتاملتغري على خمتلف اجلوانب املرتبطة ب الدراسة ركزت

املتاحة هلذه  اإلسرتاتيجيةيف اجلزائر ودورها يف االقتصاد الوطين، مع عرض اخليارات  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل

الصغرية ؤسسات امل أن إىل الباحث توصل وقد .سرتاتيجياملؤسسات ملواجهة العوملة مع الرتكيز على التحالف اإل

اجلزائرية مازالت تتميز بضعف قدرته التنافسية، وعليه بات من الضروري اعتمادها على بعض أشكال  واملتوسطة

 اليت املقرتحات بني ومن .إسرتاتيجيات التحالف حىت تتمكن من احلفاظ على حصتها السوقية وتطوير تنافسيتها

   . راتالصاد ترقيةراءات وإج قوانني يف النظر وإعادة املية،العغريات الت ملواكبة قانونية أطر وضع الباحث، قدمها

دراسة حالة املؤسسات : االقتصادية مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة :فرحات غول -5

  .2006 ،أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائراجلزائرية، 

ركزت الدراسة على املفاهيم املتعلقة العوملة االقتصادية والتنافسية، وكذا على دور وأمهية العنصر البشري 

والتنظيمي يف تنمية تنافسية املؤسسات، من خالل الرتكيز على دور إعادة اهلندسة يف ذلك، كما استعرض الباحث 

اجلزائرية والسبل املعتمدة يف  االقتصاديةع التطرق إىل واقع مخمتلف العوامل املؤثرة يف تنافسية املؤسسات االقتصادية، 

اإلصالحات املعتمدة من طرف احلكومة لرتقية تنافسية هذه  أن إىل الدراسة وتوصلت. تأهيلها وترقية تنافسيتها

  .املؤسسات، مل ترقى إىل املستوى املطلوب يف ظل التحديات املطروحة

: اإلسرتاتيجي كمدخل لبناء املزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةالتحليل : بن سديرة عمر -6

دراسة ميدانية يف املؤسسات احمللية بسطيف، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

  .2013، 1وعلوم التسيري، جامعة سطيف

 اإلسرتاتيجي على التحليل اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات اعتماد مدىإىل حتديد  الدراسة هدفت

 ضعفوقد بينت الدراسة . سطيف بوالية مؤسسة 53 على التنافسية، بالتطبيق مزاياها وتطوير لبناء كمدخل

 ذلك ريفست مت حيث الدراسة؛ مشلتها ليتا املؤسسات يف سيةفانالت املزايا اءنلب كأساس املدخل هلذا امليدانية املمارسة



  املقدمـة�العـامــة

 ز 

 

كما  .واخلارجية الداخلية احملددات نم عةجممو  تأثري جانب إىل الشخصية والعوامل املؤسسية العواملجمموعة من  بتأثر

 التحليل مقومات على والرتكيز احملددات ذهه أثرن م للحد الالزمة السبلإجياد  ضرورةأكدت الدراسة على 

  .اجلزائرية واملتوسطة ةري الصغ املؤسسات اإلسرتاتيجي يف

 واليات بني دراسة مقارنة-اجلزائر  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنمية وإسرتاتيجية ةتياملقاوال: ساييب صندرة -7

 .2014، 2أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة ، -وجيجل وميلة قسنطينة

 يف اجلزائر، املتوسطة الصغرية املؤسسات وتنمية املقاوالتية على املؤثرة العوامل يف البحث الدراسة حاولت

 يف النظرية والنماذج األدبيات على باالعتماد ،املقاوالتية على املؤثرة العوامل أهم تصنيف على الباحثة عملت حيث

وقد توصلت  .أشكاهلا مبختلف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنمية يف املساعدة العوامل على ركزت كما ،ا�ال هذا

االجتماعية  الوضعية إىل ميتد بل فحسب، الفرد على يتوقف ال وتنميتها الصغرية املؤسسات إنشاءالدراسة إىل أن 

 املقاولني تعرقل اليت احلقيقية املشكلة فإن وبذلك؛ خاص بشكل املؤسسايت احمليط، و العامة البيئة التعليمي، والنظام

 خاصة، وجيجل وميلة قسنطينة واليات عامة اجلزائر مستوى على تطويرها أو ممؤسسا� إنشاء إقباهلم على عند

 هيئات من حتولت اليت املرافقة هيئات سيماال  ومؤسسته، املقاول فيه ويتطور ينشأ احمليط الذي مالئمة بعدم ترتبط

  . تسيريها وطرق اهليئات هذه دور يف النظر إعادة يتطلب وهذا ما معرقلة، هيئات إىل ومسهلة مدعمة

8- Gaël Gueguen: Environnement et Management Stratégique des PME: le cas du secteur 
Internet, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 1, 2001. 

 تنتهجه الذي سرتاتيجيالسلوك اإل طبيعة على البيئة لعناصر كبري تأثري وجود إىل الدراسة صتلخ

 كما .تعقدا واضطربا ديناميكية، أكثر يعد الذي االنرتنت قطاع يف الناشطة خصوصااملؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 يعترب حمددا ،الدراسة مشلتها ليتا للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلسرتاتيجي السلوك  طبيعة أن إىل توصلت الدراسة

  .ألدائها وقدر�ا التنافسية أساسيا

9- Charles Franklin: Capacité D'absorption de L'information, Compétitivité et Performance des 
PME Exportatrices: une étude empirique, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de 
Montreal, 2001. 

 مشلتها ليتا املصدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطةتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط قوية بني قدرة 

احملققة يف جمال نشاطها؛ حيث حتددت هذه القدرة من خالل وقدر�ا التنافسية  ،تعلى توظيف املعلوما الدراسة

يف جمال نشاطها، تنوع مصادر املعلومات، وكذا منط التسيري  مستوى الكفاءة اليت يتمتع �ا صاحب املؤسسة، اخلربة

 . املطبق من طرف هذه املؤسسات

  حثـالب�خطة� :تاسعا�
يف ذلك  ، معتمدينة فصولمخسإىل  ذا البحثه مت تقسيم ،للتعامل مع مشكلة البحث وفق التصور السابق

ماهية الفصل األول وتكامل أفكاره وتسلسلها، حيث يتناول  االطريقة اليت متكن من ترابط أجزائه وجتانسهعلى 

، ويعد مبثابة مدخل نظري للدراسة وحيتوي على ثالثة مباحث أساسية، يتعرض هااملؤسسات الصغرية واملتوسطة وأمهيت

أهم خصائص ومميزات هذا النوع املبحث الثاين  بينما يستعرض ؛الصغرية واملتوسطة للمؤسسات مفهو ملاملبحث األول 
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الدور املتميز الذي تلعبه املؤسسات الصغرية يف حني يناقش املبحث الثالث من هذا الفصل  ؛من املؤسسات

  .، مع التعرض إىل أهم املعوقات اليت تعمل على احلد والتقليل من الدور التنموي هلاعدةواملتوسطة يف جماالت 

وحيتوي كذلك على ثالثة  الصغرية واملتوسطة، ؤسساتللم ةالتنافسي للقدرةعرضا  ضمنفيتالفصل الثاني أما 

 ،تحليل امليزة التنافسيةلويتعرض املبحث الثاين  وأهم حمددا�ا،قدرة التنافسية ال مفهوممباحث، يتناول املبحث األول 

  .القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سرتاتيجيات ترقيةإلاملبحث الثالث  يف حني يتطرق

دور احلكومة الداعم للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل  ثالثالالفصل ويستعرض 

دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات ، يعرض أوهلا مبحثنيوذلك من خالل  التجارب الدولية الرائدة

تجارب الدولية الرائدة لدور احلكومة الداعم للقدرة التنافسية للمؤسسات لل، ويتطرق املبحث الثاين الصغرية واملتوسطة

  .الصغرية واملتوسطة

الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري ومعوقات  ملؤسساتالدور ومكانة  رابعالفصل البينما يتعرض 

، الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ملؤسساتوا تطورمراحل ، وذلك من خالل أربعة مباحث، يستعرض أوهلا تطورها

املبحث الثالث يعرض  كما،  يف اجلزائر وتوزيعهاتطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويتطرق املبحث الثاين ل

معوقات وحتديات تطور  رابعاملبحث اليناقش يف حني  ،يف االقتصاد الوطينالصغرية واملتوسطة  ملؤسساتامسامهة 

  .الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ملؤسساتا

لواقع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وسبل  خامسالالفصل يف حني خصصنا 

، بينما يتطرق املبحث تحليل األداء التنافسي للجزائرل، يتعرض املبحث األول وحيتوي على ثالثة مباحث، ترقيتها

يف حني  ،سياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وتقييمحتليل  الثاين إىل

  .لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرمنوذج  حقرتا با الثالثينفرد املبحث 

واختبار الفرضيات، مث قدمنا توصيات ويف �اية البحث توصلنا إىل خامتة عامة أمجلنا فيها أهم نتائج البحث 

 وسبل ترقيتها القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ا ستساهم يف إثراء موضوع�واقرتاحات نعتقد أ

إجراء املزيد من البحوث  مواصلة إىلللبحث تدفع الباحثني  فاقآاالقتصادية الراهنة، مع اقرتاح  التحوالتيف ظل 

   .العلمية اليت ميكن أن تعزز وتدعم القدرة التنافسية هلذا النوع من املؤسسات
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  ما�ية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وأ�مي��ا: الفصل��ول 

  

  

  تم�يد
 هي إقامتها، تشجيعو  املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطوير املعنيني بالشأن التنموي، أن من الكثري ىير 

 ذلك خاص، بشكل النامية والدول ،معا بشكلالدول  يف االجتماعيةو  االقتصادية التنمية عملية هم روافدأ من

حيث توفر هذه  ،الفقرو  البطالة مشكليت جلةمعا يف واملسامهة اإلنتاجية، الطاقة لزيادة أساسيا منطلقا هااعتبار ب

ر فيها، وبذلك تساهم بفاعلية يف تعبئة ستثمرأس املال امل حجم املؤسسات فرص عمل واسعة جدا، نظرا لصغر

 متزايدا، اهتماما دول كثرية هذه املؤسسات لتو أ ذلكل. املدخرات احمللية وتوظيفها يف عملية التنمية االقتصادية

 االهتمام املتزايد يأيتو . ليةو الدو  احمللية املنافسةم أما الصمود على قدرا�ا تعزيز بغيةهلا العون واملساعدة  متدقو 

ة يف يفعالب ساهمت ،العاملة لليد الكبرية ةاالستيعابي قدرا�ا إىل ضافةأل�ا باإل، باملؤسسات الصغرية واملتوسطة

عملية تنمية األقاليم النائية، ملا تتميز به من قدرة على إقامة أنشطة إنتاجية ال مركزية يف املناطق الريفية، وهي 

 كما  .بذلك حتقق نوعا من العدالة يف توزيع عائد التنمية االقتصادية من خالل حتقيق التوازن اإلقليمي للتنمية

 جماال واسعا أمام املبادرات تفتحو اإلدارية، و  اإلنتاجيةاملهارات  طويرلت ميداناكذلك  هذه املؤسسات تشكل

  .التوظيف الذايت، مما خيفف الضغط على القطاع العام يف توفري فرص العملو الفردية 

 االقتصادية التنمية يف إسهامها ىمدو  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، موضوع وحتليل إثراء أجل منو 

املعنون مباهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها إىل ثالث  الفصل ذاه يفنتطرق  نأ االجتماعية، ارتأينا

وهذا من خالل جوانب خمتلفة  ،الصغرية واملتوسطة للمؤسسات ممفهو  إعطاءاملبحث األول  يتضمن: مباحث

ضيح خمتلف الصغرية واملتوسطة ملختلف دول العامل، وتو  للمؤسسات موحدو  تعريف شامل يدحتد تبني صعوبة

نتطرق فيه إىل  ،أما املبحث الثاين. واإلشارة إىل أهم التجارب الدولية يف هذا ا�ال تعريفها، يفاملعايري املستخدمة 

يف حني نتناول يف املبحث الثالث الدور املتميز الذي تلعبه . ذكر أهم خصائص ومميزات هذا النوع من املؤسسات

، مع التعرض إىل أهم املعوقات اليت تعمل على احلد والتقليل من عدةالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جما

  .الدور التنموي هلا
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  مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة:  �ول املبحـث�

، وتتجلى هذه األمهيةيف غاية  أمرا، يعترب ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم إن حتديد تعريف واضح ودقيق

املؤسسات الصغرية  النامية، حيث تقتضي مصلحة هذه الدول التعرف على جمموعة بوضوح يف الدول األمهية

نشطتها املتعددة، وذلك للوقوف على خمتلف املشاكل والتحديات اليت أجبميع  اإلملام�ا، وكذا  واملتوسطة

املؤسسات هوم إال أن مف .الذي يسهل رسم السياسات التنموية هلذا القطاع على املستوى القومي األمرتواجهها، 

تعريف عام  ، حيث تتباين اآلراء حول وضعبني املهتمني �ذا القطاع مازال يثري جدال كبريا الصغرية واملتوسطة

على هذا األساس نتناول يف هذا املبحث حتديد جمموعة من . وشامل ميكن أن تعرف على أساسه هذه املؤسسات

، كما نتطرق للمعايري األساسية ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم القيود اليت تتحكم يف إجياد ووضع التعريف املوحد

املعتمدة يف تعريف هذه املؤسسات، مث نستعرض أهم التجارب الدولية يف تعريفها، وصوال إىل حتديد التعريف 

  .هلذه املؤسسات املعتمد يف اجلزائر

  

  صعو�ة��عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة:  لـب�ألول املط

املستوي  علىليس  ،ودور املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية علىالباحثني  أغلبيةرغم من اتفاق بال         

يوجد تعريف متفق عليه وحمدد  نه الأ إال .أيضااملستويات السياسية واالجتماعية  علىبل  ،االقتصادي فحسب

فقد اختلفت التعريفات  ،مجيع الدول ويف مجيع الظروف علىيسري  أنللمؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن 

ومدي  ،وقدرا�ا وظروفها االقتصادية واالجتماعية إمكانيا�اباختالف  ىألخر املطروحة هلذه املؤسسات من دولة 

. م التقين السائد ومراحل النمو اليت بلغتها واختالف املعايري املطبقة عند وضع تعريف يف أي من هذه الدولالتقد

نه يف داخل أبل  ،نامية أخريقد تكون كبرية يف دولة  ،يف الواليات املتحدة أو اليابانصغرية  تعترب فاملؤسسة اليت

مؤمتر األمم  الدراسات الصادرة عن إحدىفقد أظهرت  .الدولة الواحدة ذا�ا قد خيتلف تقييم هذه املؤسسات

ملؤسسات الصغرية تعريف خمتلف لتحديد حجم ا 500هناك أكثر من  أن )UNCTAD( املتحدة للتجارة والتنمية

   .)1(دولة 75واملتوسطة يف 

  :ثالث عوامل أساسية هي إىل إمجاالويكمن رد صعوبات التعريف املوحد هلذا القطاع 

  عوامل اقتصادية؛ - 

 عوامل تقنية؛ - 

 .عوامل سياسية - 

  

  

  

                                                           
 .17ص  ،2007 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،إدارة املشروعات الصغرية مدخل بيئي مقارن: أمين علي عمر )1(
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  العوامل��قتصادية��:الفرع��ول 

  :ما يليفيللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  اليت تعيق التعريف املوحدميكن تلخيص أهم العوامل االقتصادية  

  االقتصادي النمو التباين في: أوال

صناعية املتقدمة، والدول النامية يعكس التطور الذي وصلت إليه كل اختالف درجة النمو بني الدول ال  

بارها مؤسسة دولة، فاملؤسسة الصغرية يف الواليات املتحدة األمريكية أو اليابان أو يف أي بلد مصنع، ميكن اعت

متوسطة أو كبرية يف دولة نامية مثل اجلزائر، كما أن شروط النمو االقتصادي واالجتماعي تتباين هي األخرى من 

قد تصبح مؤسسة صغرية أو متوسطة يف فرتة  اآلنفرتة ألخرى، حيث ما ميكن أن نسميها باملؤسسة الكبرية 

ويعكس التفاوت يف  دوره أحجام املؤسسات االقتصاديةاملستوى التكنولوجي حيدد ب أن إىل باإلضافةالحقة، 

 وشامل موحد مفهوموعليه يعترب هذا التباين من القيود األساسية يف وضع وإجياد  .)1(مستوى التطور االقتصادي

  .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 االقتصادي النشاط طبيعة اختالف: ثانيا

التقسيم  قاعدة على يعتمد متارسه الذي ياالقتصاد النشاط أساس على املؤسسات تصنيف إن

 أي لتصبح يف والتجارة الصناعة مثل معينة جماالت يف املؤسسات ختصص إىل تطور والذي للعمل االجتماعي

  :)2(وهي رئيسية قطاعات ثالث جمتمع

يضم جمموع املؤسسات اليت تستخدم كعنصر أساسي أحد عوامل الطبيعة، كالزراعة والصيد  :قطاع أولي - 

  ؛ستخراج اخلاماتوا

   ؛كالتصنيع والبناء واألشغال العمومية يةتحويلاليشمل املؤسسات  :يقطاع ثان - 

  .والتعليم التأمني ،التوزيع ،ميثل قطاع اخلدمات، كالنقل: قطاع ثالث - 

 واملايل التنظيمي اهليكل اختالف إىل حتما يؤدي للمؤسسات االقتصادي النشاط اختالف إن

 األوىل تتميز جند أن ،التجاري القطاع ومؤسسات الصناعي القطاع مؤسسات بني ارنةمتت املق فلو ،للمؤسسات

 من عددا كبريا تتطلب كما القرار، اختاذ مراكز تتعدد حيث، االقتصادي النشاط يفرضه نوع معقد تنظيمي �يكل

 أغلب يف تنظيمياهليكل ال ببساطة تتميز اليت التجارية املؤسسات عكس؛ ومعدات ضخمة أموال العمال ورؤوس

 نظرا ،التجاري القطاع يف كمؤسسة كبرية أو املتوسطة الصغرية الصناعية تصنيف املؤسسة ميكن فإنه هلذا .األحيان

 بني تصنيفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تفرق الدول بعض أن جند لذا .أمواهلا ورؤوس استثمارا�ا حلجم

 املؤسسات تعريف اختالف يف األنشطة االقتصادية اختالف يتسبب يلبالتا .)3(نشاط كل يف العاملة املؤسسات

.الواحدة الدولة داخل الصغرية واملتوسطة
   

  

                                                           
 .16، ص 2008للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ايرتاك ،رية واملتوسطة ومشكالت متويلهااملؤسسات الصغ: رقية حساين ،رابح خوين )1(

)2(  Gilles Bressy, Christian Konkoyt: Economie d’entreprise, Editions Dalloz, Paris, 7ème édition, 2004, p 12-13. 
)3(  Robert wtterwulght: La PME une entreprise humaine, De boeck université, Bruxelles, 1998, P 13-14. 
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 االقتصادي النشاط فروعع تنو : ثالثا

 النشاط الصناعي أن فنجد خمتلفة، فرعية أنشطة عدة إىل طبيعتها حسب االقتصادية تتفرع األنشطة

 الصناعات الغذائية إىل بدورها تتفرع اليت التحويلية والصناعات يةاالستخراج الصناعات قطاع إىل يتفرع

 الذي وقطاع النقل الصحي القطاع منها الفروع من كثري إىل ينقسم فقد اخلدمات قطاع أما .وغريها والكيماوية

 .اجلوي والنقل البحري والنقل الربي النقل إىل يتفرع

اليد  من متطلبا�ا حيث من متارسه الذي لنشاطا حسب ختتلف املؤسسات هذه أن، فيه شك ال ومما

 يف كمؤسسة كبرية تصنف قد البحري النقل قطاع يف املتوسطة أو الصغرية فاملؤسسة االستثمار، ومعدات العاملة

 املؤسسات الصغرية حتديد اختالف إىل االقتصادية األنشطة طبيعة اختالف يتسبب هلذا. الربي النقل قطاع

  .)1(القطاع نفس يف العاملة واملتوسطة

  التقنيةالعوامل�: الفرع�الثا�ي

 كلمـا انـدماجا، أكثـر املؤسسـة كانـت فكلمـا املؤسسـات، يف االنـدماج مسـتوى يف التقـين العامـل يتمثـل

 بينمـا والتوسـع، الكـرب إىل املؤسسـة حجـم وبالتـايل يتجـه واحـد، مصـنع يف ومتركـزا توحدا أكثر اإلنتاج عملية كانت

 مؤسسـاتعـدة  ظهـور إىل يـؤدي ذلـك نإفـ املؤسسـات، عـدد مـن وموسـعة علـى جمـزأة اإلنتاجيـة ةالعملي كانت إذا

  .)2(صغرية ومتوسطة

  السياسية العوامل: الفرع�الثالث

 تقـدمي وحماولـة، واملتوسـطة الصـغرية املؤسسـات بقطـاع الدولـة اهتمـام مـدى يف السياسـية العوامـل تتمثـل

 السياسـات واضـعي رؤيـة إىل العامـل هـذا ودعمـه، وخيضـع ترقيتـه طريـق تعـرتض الـيت الصـعوبات وتـذليل املساعدات

  .)3(القطاع هذا بشؤون واملهتمني واالسرتاتيجيات

 ،ومتفق عليه للمؤسسات الصـغرية واملتوسـطة سـواء بـني الـدول موحدتعريف  إجياد صعوبة ،يتضح مما سبق

ه ذهـ وأنشـطة أحجـاموي الدولـة الواحـدة نظـرا لتعـدد مسـت علـى أو ،نظرا لالختالفات االقتصادية والتقنية فيما بينهـا

خاصــة يف  ،الواضــحة أمهيتــهوضــع التعريــف الواضــح والــدقيق للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة لــه  أن إالاملؤسســات؛ 

  :اآلتية لألسبابلك ذالدول النامية و 

وبني باقي املؤسسات الصغرية واملتوسطة داخل الدولة  أعمالاملقارنة بني حجم ونتائج  إمكانية - 

  ؛األخرىالقطاعات 

 ا القطاع؛ذاملؤسسات الدولية املعنية � أوالتعامل بوضوح مع جهات التمويل الدولية  - 

 زيادة كفاءة االمتيازات املقدمة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

                                                           
، 11، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد - حالة اجلزائر - الواقع واملعوقات, دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية: الطيب داودي )1(

 .61، ص 2011جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 .18، ص ابقمرجع س: رقية حساين ،رابح خوين )2(

 .18، ص املرجع نفسه )3(
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 ه املؤسسات؛ذترشيد استخدام املوارد املالية املخصصة هل - 

 ؛)1(ةالتصحيحية الالزم اإلجراءات ذا القطاع واختاذقدمة هلتقييم اثر اجلهود واالمتيازات امل - 

يف النمــــو االقتصــــادي، واإلســــهام يف مجيــــع جوانــــب ا القطــــاع ذهــــاملســــاعدة علــــى فهــــم أفضــــل لــــدور وأثــــر  - 

أو غــري ) النــاتج احمللــي اإلمجــايل، خلــق فــرص العمــل، الصــادرات(االقتصــاد ســواء كــان ذلــك علــى كــل مــن 

 ؛ذلك من جوانب االقتصاد

املؤسســـات الصـــغرية وقطـــاع  ،ســـري وضـــع وتنميـــة السياســـات االقتصـــادية الـــيت تشـــجع النمـــو بصـــفة عامـــةتي - 

 ؛بصفة خاصة واملتوسطة

، ســهولة التنســيق بــني اجلهــات واملؤسســات العاملــة يف جمــال دعــم ومســاندة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة - 

يـؤدي إىل اخنفـاض  ،ع دون توصيف دقيـقالعديد من التعريفات هلذا القطا  باستخداميف العمل  ستمرارفاال

لــذلك القطــاع، كمــا يــؤدي إىل إجيــاد درجــة مــن التنــافس والتــداخل بــني هــذه  املوجهــةدرجــة كفــاءة الــربامج 

 .)2(للفشل وهو ما يقود يف النهاية إىل احتماالت تعرضها ،الربامج

الشروع يف وضع وحتديد أي  نه البد عندإف ،ه املؤسساتذوضع التعريف الواضح والدقيق هل ألمهيةونظرا 

  :)3(وانب التاليةتعريف هلا مراعاة اجل

  ختطيطيا؛ أو إحصائيا أو إداريا أوفقد يكون اقتصاديا  ،حتديد الغرض من وضع التعريف - 

يف  األخذوالدور املتوقع من تلك املؤسسات يف املستقبل مع  ،يواكب التعريف متطلبات التنمية أنجيب  - 

 االعتبار تنوع نشاطها؛

 حبيث يتوافق مع التطورات واملتغريات اجلارية يف السوق؛ ،جيب أن يتم حتديثه بصورة دورية - 

ما يعيق منو املؤسسات  يتضمنوال  ،يتسم باملرونة عند تطبيقه ،أن يكون التعريف بسيطا يف مفهومه - 

 .الصغرية واملتوسطة

  

  معاي����عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة : انـياملطلـب�الـث

نـه أ إال ،الرغم من عـدم وجـود مفهـوم دويل عـام متفـق عليـه يف تعريـف املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة على          

ا السـياق ميكـن ذويف هـ .ه املؤسسـاتذوضـع تعريـف هلـ أساسـها علـىالـيت ميكـن  األساسـيةاملعايري  علىيوجد اتفاق 

أمـا  ،تناولت األويل جمموعة املعـايري الكميـة ،املتوسطةأن منيز بني جمموعتني من املعايري لتعريف املؤسسات الصغرية و 

  .ا�موعة الثانية فتشمل املعايري النوعية

  
                                                           

 .88- 87، ص 2006، الكويت للطباعة والنشر والتوزيع ، جلنة النشرتأسيس املشروعات الصغرية وإدار�ا :تركي الشمري ،وفاء املبريبك )1(

ات منتدى الرياض االقتصادي، الغرفة دراس ،اقتصادي منشود لنمو أساسية حمركات الصغرية املنشآت دراسة :بالرياض الصناعية التجارية الغرفة )2(

 .38-37ص  ، 2003أكتوبرالتجارية الصناعية، الرياض، 

، املركز الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية، القاهرة، 16، سلسلة مفاهيم، العدد املشروعات الصغرية حنو حتديد واضح ملفهومها: عصام رفعت )3(

 .47، ص 2006
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  املعاي���الكمية :الفرع��ول�

دولـة وجـود  54مـن هي من أكثر املعايري شيوعا، فقد أشارت احدي دراسات البنك الدويل لعينة مكونـة و 

   :ا ما يوضحه اجلدول املوايلذوه ،امية واملتقدمة املدروسةاجتاه تفضيلي للمعايري الكمية يف الدول الن

 

المعايير الكمية المستخدمة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب دراسة البنك  :)1- 1(الجدول رقم 

  الدولي

  عدد الدول المتقدمة  عدد الدول النامية  ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعي

  9  6  عدد العاملين

  1  10  رأس المال المستثمر

  0  1  قيمة المبيعات السنوية

  3  16  عدد العاملين ورأس المال المستثمر

  2  1  عدد العاملين وقيمة المبيعات السنوية

  0  1  رأس المال المستثمر وقيمة المبيعات السنوية

  0  4  عدد العاملين ورأس المال المستثمر وقيمة المبيعات

ضمن ندوة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن  حبثية ورقة ،واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها االقتصادية: حممد فتحي صقر :المصدر

   .11ص ، 2004جانفي  22-19 ،القاهرة ،التنمية وآفاق اإلشكالياتالعريب 

  

  :ا يليم املؤسسات الصغرية واملتوسطة،املتفق عليها يف تعريف املعايري الكمية  أهمومن 

  معيار عدد العاملين: أوال

يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة نظرا لتوفر البيانات  املعايري استخداما أكثرمن  املعيارهذا يعترب     

استخداما لتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  األكثرففي مسح للمعايري  ،اخلاصة بالعمال يف غالبية الدول

  .)1(معيار العمالة يف التعريف علىمن هذه الدول تعتمد  %77 أنتبني  ،دولة 50مشل أكثر من 

  :أمههاإن هلذا املعيار مزايا عديدة 

  ؛)2(املقارنة وكذا سهولة التطبيق خاصة يف الدول النامية وإمكانيةسهولة حسابه  - 

 ؛)3(بتقادم االستثمارات يتأثروال  ،مبستوي التضخم والركود يتأثرحيث ال  ،الثبات النسيب - 

، فقد تنشر هذه البيانات بصورة دورية توفر البيانات وسهولة احلصول عليه من املؤسسات املختلفة - 

 .)4(ومستمرة

                                                           
 الكويت، ، جامعة2، العدد 7اإلدارية، ا�لد  للعلوم العربية ا�لة ، والكفاءة العمل مؤشرات :الكويت يف الصغرية الصناعات :ا�رن علي عباس )1(

 .233، ص 2000ماي 

 .49، ص 2005، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية: فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )2(

يف  دكتوراه أطروحة ،سورية يف واملتوسطة الصغرية الصناعات حالة دراسة :التنمية عملية يف واملتوسطة الصغرية الصناعات دور تفعيل :زيدان رامي )3(

 )منشورة غري( .9 ص ، 2005،دمشق جامعة والتخطيط، االقتصاد

  .49، ص املرجع السابق: فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )4(
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  :العديد من االنتقادات نذكر منها إيلوبالرغم من بساطة هذا املعيار ووضوحه فقد تعرض 

بالغة  أمهيةاقتصادية ذات هناك متغريات  أن إذ ،اإلنتاجيةعدد العمال ليس الركيزة الوحيدة يف العملية  - 

  ؛الرأمساليةواملعدات  اإلنتاجحجم املؤسسة كحجم  على

 ،)العمالة/املال رأس(وذلك الختالف معامل  ،ال يوضح بالدقة الكافية الوضع احلقيقي حلجم املؤسسة - 

، قليلة ولكنها توظف عدد كبري من العمال رأمساليةسبيل املثال هناك مؤسسات حتتاج استثمارات  علىف

  رأمساليةومن النقيض من ذلك هناك مؤسسات حتتاج استثمارات . نعتربها كبرية أن اخلطأوبالتايل من 

 ؛)1(نعتربها صغرية أو متوسطة أن اخلطأكبرية ولكنها توظف عدد قليال من العمال، وبالتايل من 

ك املؤسسات ذلك أن هنا ،بعني االعتبار التصنيف الفرعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يأخذال  - 

 ،ومن مث فإن حتديد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدد حمدد من العمال ،املصغرة وكذلك الورش احلرفية

  .)2(الرغم من وجود اختالف فيما بينها علىالتعريف مجيع هذه املؤسسات نطاق قد يدخل ضمن 

يف  كثر استخداما من غريه من املعايريبناءا على ما تقدم، ميكن القول أنه بالرغم من أن معيار العمالة أ     

 وأ صغريةما إذا كانت تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أنه غري كاف لوحده يف احلكم على املؤسسة 

 .ريةكب  ومتوسطة أ

  معيار رأس المال المستثمر: ثانيا

ــــــار  يعتمــــــد املســــــتثمر يف  علــــــى مقــــــدار رأس املــــــال املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة يف تعريــــــفهــــــذا املعي

هـــــــي املؤسســـــــات الـــــــيت ال يتجـــــــاوز  ،هلـــــــذا املعيـــــــار طبقـــــــا غرية واملتوســـــــطةصـــــــاملؤسســـــــات الفذا هكـــــــ، و املؤسســـــــة

ــــــدول الــــــيت توجــــــد �ــــــا تلــــــك املؤسســــــات ،رأس املــــــال املســــــتثمر فيهــــــا حــــــد أقصــــــي معــــــني  ،خيتلــــــف بــــــاختالف ال

رة أو النـــــدرة النســـــبية يف عناصــــــر الـــــوف وتبعـــــا ملـــــدى ،وذلـــــك تبعـــــا لدرجـــــة النمـــــو االقتصـــــادي الـــــيت بلغتهـــــا الدولـــــة

  .)3(اإلنتاج املختلفة

ـــــــار يـــــــرون أن رأس املـــــــال املســـــــتثمر يف املؤسســـــــة قـــــــد يكـــــــون هـــــــو العامـــــــل  وإذا كـــــــان أنصـــــــار هـــــــذا املعي

ــــــار يواجــــــه  ــــــق العملــــــي هلــــــذا املعي ــــــني األحجــــــام املختلفــــــة للمؤسســــــات، إال أن التطبي ــــــز ب ــــــة يف التميي األكثــــــر فعالي

    :مجلة من الصعوبات، أمهها

ـــــــرأس -  ـــــــى املقصـــــــود ب ـــــــت املـــــــال املســـــــتثمر، فهـــــــل هـــــــو  تعـــــــذر االتفـــــــاق عل ـــــــاين ،األرض(رأس املـــــــال الثاب  ،املب

والـــــــيت تعكـــــــس حجـــــــم طاقـــــــة املؤسســـــــة، وقـــــــد خيـــــــرج عنهـــــــا األرض واملبـــــــاين أل�ـــــــا عـــــــادة مـــــــا يـــــــتم ) اآلالت

جيـــــــــة كــــــــل العناصــــــــر اإلنتا(رأس املــــــــال العامــــــــل أم أنــــــــه  ؛املؤسســــــــات الصــــــــغرية واملتوســــــــطةاســــــــتئجارها يف 

ومتثــــــل املــــــورد  ...)وأجــــــور املتغــــــرية الــــــيت متــــــول �ــــــا املؤسســــــة أصــــــوهلا املتداولــــــة مــــــن خامــــــات وخمــــــزون ســــــلعي

ـــــه هـــــو ـــــاك اجتـــــاه إىل .الكلـــــي مـــــن ثابـــــت وعامـــــل املـــــال املســـــتثمر رأس املتغـــــري للمؤسســـــة؛ أم ان اســـــتبعاد  فهن

                                                           
 .49، ص رجع السابقم: ده أبو سيد أمحدفتحي السيد عب )1(

 .10، ص مرجع سابق: زيدان رامي )2(

 .26-25، ص 2009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات متويل املشروعات الصغرية: عبد املطلب عبد احلميد )3(
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ـــــك العتبـــــرأس املـــــال العامـــــل ـــــت فقـــــط، وذل ـــــار علـــــى رأس املـــــال الثاب ـــــدة منهـــــا أن ، أي قصـــــر املعي ارات عدي

تعظـــــم فيهـــــا قيمـــــة رأس املـــــال العامـــــل وتقـــــل فيهـــــا أمهيـــــة رأس املـــــال الثابـــــت، وبـــــذلك قـــــد  ؤسســـــاتهنـــــاك م

ـــــــت ســـــــبب ـــــــرة  املؤسســـــــاتيف إخـــــــراج هـــــــذه  ايكـــــــون إضـــــــافة رأس املـــــــال العامـــــــل إىل رأس املـــــــال الثاب مـــــــن دائ

النقـــــــيض متامـــــــا فكـــــــان أمـــــــا أصـــــــحاب الـــــــرأي األخــــــر، فقـــــــد كـــــــانوا علـــــــى ؛ املؤسســــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة

اجتــــــاههم إىل اســــــتبعاد قيمــــــة األصــــــول الثابتــــــة الخــــــتالف قيمتهــــــا مــــــن وقــــــت آلخــــــر حــــــىت ال تعطــــــي نتــــــائج 

ــــــــد تصــــــــنيف املؤسســــــــات، نظــــــــر  ــــــــؤدي إيل اســــــــتبعاد بعــــــــض  امضــــــــللة عن ــــــــت ي ــــــــال الثاب ألن إضــــــــافة رأس امل

ـــــرة  ـــــد توجـــــد مؤسســـــات صـــــغريةاملؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطةاملؤسســـــات مـــــن دائ ـــــه ق ـــــث أن بالفعـــــل  ، حي

ـــــــت كبـــــــري إىل حـــــــد مـــــــا قـــــــد خيرجهـــــــا مـــــــن حســـــــابات  املؤسســـــــات الصـــــــغرية ولكـــــــن حتتـــــــاج إىل رأمســـــــال ثاب

 ؛)1(واملتوسطة

ذا�ــــــا، وعــــــدم  املؤسســــــة واألصــــــول الرأمساليــــــة للمؤسســــــة صــــــعوبة الفصــــــل بــــــني األمــــــوال اخلاصــــــة بصــــــاحب - 

ـــــــات رأس ـــــــة صـــــــاحب املؤسســـــــة الصـــــــغرية يف اإلفصـــــــاح عـــــــن بعـــــــض مكون أو يف  مراملـــــــال املســـــــتث عـــــــدم رغب

 إظهارها بقيمتها احلقيقية؛

ــــــب املــــــال العامــــــل خاصــــــة املخــــــزون الســــــلعي مــــــن اخلامــــــات حتــــــت التشــــــغيل رأسصــــــعوبة تقــــــدير  -  ، إيل جان

 تعذر التقدير الدقيق لقيمة اآلالت واملعدات كأصول ثابتة؛

ا عـــــدم إمكانيـــــة التعـــــرف الـــــدقيق علـــــى احلجـــــم احلقيقـــــي للمؤسســـــات اعتمـــــادا علـــــى رأس املـــــال وحـــــده، نظـــــر  - 

ـــــــني  ـــــــني القطاعـــــــات املختلفـــــــة داخـــــــل الدولـــــــة الواحـــــــدة وب ـــــــاجي بـــــــني املؤسســـــــات وب الخـــــــتالف الفـــــــن اإلنت

 الدول املختلفة؛

والكبـــــــرية، حيـــــــث  املؤسســـــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطةصـــــــعوبة االتفـــــــاق علـــــــى احلـــــــد األقصـــــــى الفاصـــــــل بـــــــني  - 

بالنســـــبة  يالحـــــظ اخـــــتالف هـــــذه احلـــــدود الفاصـــــلة مـــــن دولـــــة ألخـــــرى، ومـــــن قطـــــاع ألخـــــر كمـــــا هـــــو احلـــــال

  .)2(ملعيار العمالة

ـــــــة هـــــــذا املعيـــــــار ـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أمهي ـــــــه ال يصـــــــلح  ،عل املؤسســـــــات الصـــــــغرية  لتعريـــــــفمبفـــــــرده أيضـــــــا فإن

، فقيمـــــــة النقـــــــود ختتلـــــــف مـــــــن دولـــــــة ألخـــــــرى، كمـــــــا ختتلـــــــف يف الدولـــــــة الواحـــــــدة حســـــــب معـــــــدالت واملتوســـــــطة

   .)3(التضخم وارتفاع األسعار واحلالة االقتصادية بصفة عامة

ــــــار للحكــــــم  األفضــــــلنــــــه مــــــن أيل ميكننــــــا القــــــول وبالتــــــا كــــــون املؤسســــــة   علــــــىاســــــتخدام أكثــــــر مــــــن معي

  .ثنائي أو مزدوج معياراستخدام  آخرمبعين  ،صغرية أو متوسطة أو كبرية

  

                                                           
 .38- 37ص  ،مرجع سابق :بالرياض الصناعية التجارية الغرفة )1(
ورقة حبثية ضمن ندوة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب  ،املشروعات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها االقتصاديةواقع : حممد فتحي صقر )2(

 .13-12ص ، 2004جانفي  22-19 ،القاهرة ،اإلشكاليات وآفاق التنمية

 .50- 49 ، صمرجع سابق: عبده أبو سيد أمحدفتحي السيد  )3(
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  )المعيار الثنائي( رأس المالالعمالة و معيار : ثالثا

احلاجـة إىل ، بـرزت )ورأس املال املسـتثمرلة حجم العما( السابقني ناملعيارييف  املسجلةمن النقائص  انطلقا        

ذي يعـرف علـى ورأس املـال أو معامـل رأس املـال، الـمعيـار العمالـة معيار أخر أحسن وأفضل، هـو املعيـار الثنـائي أو 

رأس املــال الثابــت علــى عــدد العمــال  بقســمةوحيســب للوحــدة الواحــدة مــن العمــل، نــه حجــم رأس املــال املســتخدم أ

  .)1(املطلوبة لتوظيف عامل واحد يف املؤسسة) االستثمار(ة اإلضافة إىل رأس املال والناتج يعين كمي

ـــــــاري العمالـــــــة ورأس املـــــــال ـــــــد حتديـــــــد مفهـــــــوم املؤسســـــــات الصـــــــغرية  ،وترجـــــــع أمهيـــــــة اجلمـــــــع بـــــــني معي عن

إىل أن هــــــذا اجلمــــــع يســــــمح بتحديــــــد حــــــدود قصــــــوى ملعــــــاملي رأس املــــــال والعمــــــل الســــــائدين �ــــــذه  ،واملتوســــــطة

وعمومـــــا ميكـــــن القـــــول أن هـــــذا املعيـــــار ينطـــــوي علـــــى عالقـــــة عكســـــية . وختطـــــيط املســـــتوى املالئـــــم هلـــــا املؤسســــات

  :)2(يف الطريقتني التاليتني بني عدد العاملني وحجم رأس املال املستثمر

ويستخدم هذا املعيار يف الدول اليت ترتفع  ،معيار كثيف العمالة يرتفع فيه معدل العمالة قياسا برأس املال - 

 معدالت البطالة ويكون لديها وفرة يف اليد العمالة؛ فيها

وتستخدمه الدول اليت لديها وفرة يف رأس  ،معيار كثيف رأس املال يرتفع فيه معدل رأس املال قياسا بالعمالة -

  .املال

ــــار  أنميكــــن القــــول  عليــــه ــــوب اســــتخدام كــــل معي ــــل مــــن عي ــــار الثنــــائي يقل ــــىاملعي ــــد  عل حــــدا الســــيما عن

لك ميكـــــن اعتبـــــار ذلـــــ .املـــــال وقليلـــــة العمالـــــة رأسأو كثيفـــــة  ،املـــــال رأسكثيفـــــة العمالـــــة وقليلـــــة قيـــــاس املؤسســـــات  

ــــــك فذهــــــذا املعيــــــار مــــــن أفضــــــل املعــــــايري املســــــتخدمة يف تصــــــنيف املؤسســــــات، بــــــالرغم مــــــن  نــــــه ال خيلــــــو هــــــو إل

  .اآلخر من بعض العيوب واالنتقادات ونقاط الضعف

ؤسســــــات الصــــــغرية يف اهلنــــــد يقــــــوم علــــــى أســــــاس وضــــــع كــــــان التعريــــــف القــــــدمي للم ســــــبيل املثــــــال علــــــىف

جبانـــــــب رقــــــم معـــــــني لالســــــتثمارات الرأمساليـــــــة، وقــــــد أدى ذلـــــــك إىل إحجــــــام املؤسســـــــات  ،حــــــد أقصـــــــى للعمالــــــة

الصـــــــغرية عـــــــن توظيـــــــف أي أعـــــــداد جديـــــــدة مـــــــن العمالـــــــة رغـــــــم حـــــــاجتهم إىل ذلـــــــك، خوفـــــــا مـــــــن جتـــــــاوز احلـــــــد 

وبالتـــــايل حرمــــان هـــــذه املؤسســـــات  .عامـــــل 50رية وهــــو األقصــــى لعـــــدد العمالــــة والـــــذي تعتـــــرب معــــه املؤسســـــة صـــــغ

ــــــة وغريهــــــا ــــــل القــــــروض واملســــــاعدات الفني ممــــــا أدى إىل  ،مــــــن بــــــرامج احلكومــــــة ملســــــاعدة املؤسســــــات الصــــــغرية مث

 1967عـــــــدم املســـــــاعدة يف التخفيـــــــف مـــــــن حـــــــدة البطالـــــــة يف اهلنـــــــد، ومـــــــن مث قامـــــــت احلكومـــــــة يف اهلنـــــــد ســـــــنة 

ـــــى رأس املـــــال وحـــــده و  ـــــه بقصـــــر التعريـــــف عل  18(ألـــــف روبيـــــة  750اعتبـــــار املصـــــنع صـــــغريا إذا مل يتجـــــاوز رأمسال

وبـــــدون وضـــــع حـــــد أقصـــــى لعـــــدد العمـــــال، وذلـــــك علـــــى أمـــــل أن يـــــؤدي هـــــذا التعـــــديل إىل تشـــــجيع ) ألـــــف دوالر

ـــــة ـــــف عـــــدد أكـــــرب مـــــن اليـــــد العامل ـــــادة مماثلـــــة يف رأس املـــــال  ،املشـــــاريع علـــــى توظي ـــــى ذلـــــك زي دون أن يرتتـــــب عل

                                                           
 .32ص  ،2007، لبنانالتوزيع، و النشر و للدارسات  املؤسسة اجلامعية ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة إدارة وتنمية :نبيل جواد )1(

 .38ص  ،مرجع سابق :بالرياض الصناعية التجارية الغرفة )2(
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ـــــة وتشـــــري الت. املســـــتثمر ـــــد العمال ـــــار حتدي جربـــــة الـــــيت مـــــرت �ـــــا اهلنـــــد إىل أمهيـــــة هـــــذا التعـــــديل إذا مـــــا تعـــــارض معي

.)1(مع مشكلة البطالة وأصبح قيدا على تشغيل العمالة
    

  رقم األعمالمعيار : رابعا

 مقياسـا يعتـربو  ،احلجـم حيـث مـن املؤسسـات تصنيف املعايري املستخدمة يف منرقم األعمال  معيار يعترب

ذا املعيـار بصـورة كبـرية يف الـدول املتقدمـة، أمـا يف ، ويسـتعمل هـالتنافسـية قـدرا�او  املؤسسـة نشـاط سـتويمل صـادقا

  .)2(الدول النامية فهو قليل االستخدام ويعترب البعض أنه أكثر مالئمة للمشاريع التجارية منه للمشاريع الصناعية

ادقة عــن حســن أداء املؤسســة نظــرا ألنــه يف وال يعــرب بصــورة صــ ،غــري أن هــذا املعيــار تشــوبه بعــض النقــائص

ويسود االعتقـاد بـأن  ،فإن ذلك سوف يؤدي إىل ارتفاع رقم األعمال ،حالة االرتفاع املتواصل ألسعار السلع املباعة

  .)3(ذلك نتيجة تطور أداء املؤسسة، ولكن يف الواقع هو ناتج عن ارتفاع أسعار السلع املباعة

عيـار يعـاين مـن العيـوب الـيت يتعـرض هلـا معيـار رأس املـال مـن حيـث وفـرة ذا املهـ أن كـذلك اإلشـارة جتـدر

 إىل باإلضافة ،البيانات املالية الدقيقة، وحماولة تقليل مبلغ املبيعات لتفادي الضرائب، وتأثر مبلغ املبيعات بالتضخم

 تكـوين نباإلمكـا نو يكـ لـناملؤسسـة،  إرادة عـن خارجـة ألسـباب واخنفاض املبيعـات األسواق تراجع ظروف يف هأن

  .)4(املؤسسة إمكاناتو  حجم عن حقيقية صورة

  أو قيمة اإلنتاجمعيار حجم : خامسا

حجـــــم اإلنتــــــاج للتمييـــــز بــــــني املؤسســــــات الصـــــغرية واملتوســــــطة والكبـــــرية العاملــــــة يف بعــــــض  معيــــــار يطبـــــق    

أمههـــــــا عـــــــدم وخاصـــــــة القطـــــــاع الصـــــــناعي؛ إال أن تطبيـــــــق هـــــــذا املعيـــــــار يواجـــــــه بعـــــــض الصـــــــعوبات،  ،القطاعـــــــات

  .)5(صالحيته بصفة عامة يف حالة املؤسسات التجارية واخلدمية

ويكـــــــون هـــــــذا  يف املؤسســـــــات الـــــــيت تنـــــــتج عـــــــدة منتجـــــــات،لح صـــــــال يمعيـــــــار حجـــــــم اإلنتـــــــاج  كمـــــــا أن    

ــــــه ال يصــــــلح يف  املؤسســــــاتاملعيــــــار فعــــــاال يف  ــــــتج موحــــــدة كصــــــناعة الســــــكر، ولكن ــــــيت تكــــــون فيهــــــا طبيعــــــة املن ال

ــــــق نتيجــــــة اخــــــتالف كفــــــاءة  صــــــناعة كالنســــــيج مــــــثال، ــــــرب غــــــري دقي ــــــه يعت ــــــتج، كمــــــا أن ــــــث تتعــــــدد أشــــــكال املن حي

ـــــة عـــــدم اســـــتغالهلا لطاقتهـــــا بالكامـــــل ،املؤسســـــة ـــــأثر القيمـــــة أو يف حال ـــــد يعطـــــي  ،باألســـــعار، فضـــــال عـــــن ت ممـــــا ق

 .)6(نتائج مضللة يف حالة التغريات الكبرية يف األسعار

  

                                                           
 .39ص  ،مرجع سابق :بالرياض الصناعية التجارية الغرفة )1(

 .27، ص 2008، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الصغرية واملتوسطةالتمويل املصريف اإلسالمي للمؤسسات : هيا مجيل بشارات )2(

، جملة العلوم اإلنسانية، العدد دراسة حالة اجلزائر: مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ىمد: السعيد بريبش )3(

 .62، ص 2007، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 12

 .28، ص مرجع سابق: عبد املطلب عبد احلميد )4(

 .18، ص 2006، مؤسسة األهرام، القاهرة، مستقبل املشروعات الصغرية يف مصر: حسني عبد املطلب األسرج )5(

 .14، ص مرجع سابق: حممد فتحي صقر )6(
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  معايير أخري : سادسا

ــــــــة هــــــــذه املعــــــــايري ، أســــــــلوب حصــــــــة املؤسســــــــة يف الســــــــوقالقيمــــــــة املضــــــــافة، عــــــــدد اآلالت، ( مــــــــن أمثل

ـــــــاج ـــــــة حجـــــــم املؤسســـــــاتإال أن هـــــــذه املعـــــــايري غـــــــري دقيقـــــــة، ويصـــــــعب قي). اخل.. اإلنت ، اســـــــها وال تعكـــــــس بدق

  .)1(وقد تكون أحيانا مضللة

  )نوعيةال( الوصفيةعايـ���امل : الفرع�الثا�ي�

نظرا لقصور املعايري و  ،ذا أمهيتها وتأثريها يف السوقاملؤسسة وك وهي مرتبطة أساسا بنوع امللكية وقيادة      

إىل  يتم اللجوء ، فإنه عادة ماالكمية وحدها عن وضع تعريف دقيق وموحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

، باقي املؤسسات األخرىو واملتوسطة املؤسسات الصغرية  جمموعة من املعايري النوعية لتوضيح احلدود الفاصلة بني

  :تتمثل هذه املعايري أساسا يفو 

  المعيار التنظيمي: أوال 

  :)2(إذا كانت تتسم خباصيتني أو أكثر من اخلواص اآلتية ،تصنف مؤسسة صغرية ومتوسطة وفقا هلذا املعيار

  اجلمع بني امللكية واإلدارة؛ - 

 قلة عدد مالكي رأس املال؛ - 

 ضيق نطاق اإلنتاج وتركزه يف سلعة أو خدمة حمددة؛ - 

 وتوسط حجم الطاقة اإلنتاجية؛صغر  - 

 احمللية إىل حد كبري؛ - 

 .االعتماد بشكل كبري على املصادر احمللية لتمويل رأمساهلا - 

  معيار االستقاللية: ثانيا 

ويطلق على هذا املعيار معيار استقاللية اإلدارة والعمل، حبيث يكون املسري هو املالك دون تدخل هيئات 

أنه حيمل الطابع الشخصي وتفرد املسري يف اختاذ القرارات، وأن يتحمل صاحب خارجية يف عمل املؤسسة، مبعين 

   .)3(املؤسسة املسؤولية كاملة فيما خيص التزامات املشروع جتاه الغري

  المعيار القانوني: ثالثا

يتوقف الشكل القانوين للمؤسسة على طبيعة وحجم رأس املال املستثمر فيه وطريقة متويله، فشركات 

غالبا ما يكون رأس ماهلا كبريا مقارنة مع شركات األشخاص، ووفقا هلذا املعيار تقع املؤسسات الصغرية  األموال

واملتوسطة يف نطاق شركات األفراد وشركات األشخاص العائلية والتضامنية وشركات التوصية البسيطة والتوصية 

  .)4(باألسهم واحملاصة

                                                           
 .15، ص مرجع سابق: رامي زيدان )1(

 .34، ص مرجع سابق: نبيل جواد )2(

 .42ص  ،2000 ،األردن ،عمان ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،إدارة املشروعات الصغرية: شوقي ناجي جواد  ،صوركاسر نصر املن )3(

 .27، ص 2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املشروعات الصغرية ودورها يف التنمية: هايل عبد املوىل طشطوش )4(
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  :معيار الحصة السوقية: رابعا

  :وقية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون حمدودة وذلك لألسباب التاليةإن احلصة الس

  صغر حجم املؤسسة؛ - 

  صغر حجم اإلنتاج؛ - 

 ضالة حجم رأس املال وحملية النشاط؛ - 

 اإلنتاج موجه لألسواق احمللية واليت تتميز بضيقها؛ - 

 .ظروفاملنافسة الشديدة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتماثل يف اإلمكانيات وال - 

ال ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تفرض هيمنتها وسيطر�ا على  ،نظرا لألسباب السالفة الذكر

عكس املؤسسات الكربى اليت ميكن أن تفرض  ،وال تستطيع أن تفرض أي نوع من االحتكار يف السوق ،األسواق

  .)1(االحتكار لضخامة رأس ماهلا وكرب حجم إنتاجها وحصتها السوقية

ه ميكن يبقي أن نؤكد أن ،بعد استعراض أهم املعايري املستخدمة يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطةو 

، ميكن )معيار العمالة ورأس املال(فباإلضافة إىل املعيار الثنائي .استخدام أكثر من معيار للتميز بني املؤسسات

كذلك استخدام أكثر من تعريف هلذه كما ميكن    ،تاستخدام معايري أخري مركبة مثل معيار العمالة وقيمة املبيعا

    . املؤسسات داخل الدولة الواحدة

  :طرق تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الشكل املوايل مزايا وعيوبأهم وميكن تلخيص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .22 ، صمرجع سابق: رقية حساين ،رابح خوين )1(
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ــــــــــــــايير عــــــــــــــدد  المع

فـــــــــي المســـــــــتخدمة 

   التعريف

 

  طبيعة التعريف حسب الفروع

  سهولة االستخدام+ 

  سهولة إجراء المقارنات+ 

  ال يراعي خصوصيات الفروع -

    المؤسسات معيار التميز عن باقي -

  غير كافي   

  سهولة االستخدام+ 

  يات الفروعيراعي خصوص+ 

  صعوبة إجراء المقارنات -
 

لية للتميز عن باقي إمكانية عا+ 

  المؤسسات   

  سهولة إجراء المقارنات+ 

  ال يراعي خصوصيات الفروع  -
  

  يراعي خصوصيات الفروع+ 

  سهولة إجراء المقارنات+ 

  صعوبة االستخدام -

  إشكالية اختيار المعايير -

 تعريف موحد لكل الفروع

 عدة معايير

 معيار وحيد

 عدة معايير  

 ختلف حسب الفروع تعريف م

  والمتوسطةالصغيرة مزايا وعيوب طرق تعريف المؤسسات  :)1- 1(الشكل رقم 
  

   

  

  
                                                                                          

  
  

    

  

  

  

  

 

 

    

Source: Laurentiu-Dan Anghel, Alina Filip: Analysis of Place and Role of SME‘s in the New Member States of 
the European Union, Munich Personal RePEc Archive, April 2007, P 3. Disponible sur: http:// mpra.ub.uni-
muenchen.de/ 3643 ./  consulté le: 21/8/2014 

  

  �عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب�الدول�واملنظمات:  الثاملطلـب�الـث

فهي تفيد يف وضع  ،عنها الغينتعترب عملية وضع تعريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ضرورة          

اسرتاتيجيات التنمية للدولة ووضع السياسات واخلطط اليت تساعد على تطوير قطاع املؤسسات الصغرية 

 .ومن مث إعداد برامج الدعم واملساعدة ،كما أ�ا تفيد أيضا يف معرفة وحصر املستفيدين يف هذا القطاع  .ملتوسطةوا

، الصغرية واملتوسطةفق عليه للمؤسسات تبني الدول، جند غياب تعريف م االقتصاديدرجة النمو  الختالفونظرا 

وبعض الدول واملنظمات يكون تعريفها  حدة واليابان،املت كاململكةفبعض الدول تعتمد على القانون يف تعريفها  

، مث نقوم هلذه املؤسسات هلذا سنحاول تقدمي بعض التعاريف الدولية .ملاليزياهو عليه احلال بالنسبة  إداريا مثل ما

  .بإدراج التعريف املعتمد يف اجلزائر
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  مات�وال�يئات�الدوليةاملنظ��عض�حسب�الصغ��ة�واملتوسطة�عر�ف�املؤسسات�  :�ول الفرع�

   بيو تحاد األور تعريف اال: أوال 

اليت و الصغرية واملتوسطة للمؤسسات توصية بإنشاء أول تعريف موحد  بإصدار األورويبقام االحتاد 

 6، ويف حتاداال على نطاق واسع يف مجيع دول التعريف طبق هذالي. 1996سنة  اعتمد�ا جلنة املفوضية األوروبية

من اجل مسايرة التطورات وذلك ، 1996دت اللجنة توصية جديدة بعد اليت متت عام اعتم 2003ماي 

، ليطبق على 2005جانفي  1اجلديد حيز التنفيذ يف  التعريفاالقتصادية والتكنولوجيا احلديثة، وقد دخل هذا 

 األعضاءإن الدول . ةالصغرية واملتوسطؤسسات مجيع الربامج والسياسات والتدابري اليت اختذ�ا اللجنة لصاحل امل

 األورويب بنك االستثمار هي حرة من حيث تطبيق هذا التعريف داخليا، لكن يسري هذا التعريف وجوبا على

(BEI)  وصندوق االستثمار األورويب)EIF( ، على أوسع نطاق ممكن لتطبيقهوقد دعتهم اللجنة)1(.   

  : )2(رمسية لالحتاد األورويب على النحو التايليف اجلريدة ال الصغرية واملتوسطةؤسسات وقد جاء تعريف امل

جمموع أو  قم أعماهلا السنويوال يتجاوز ر  عمال 10هي مؤسسة تشغل أقل من  :رةغالمؤسسة المص - 

  ؛مليون أورو 02ميزانيتها السنوية 

 موعأو جمسنوي ال ارقم أعماهلوال يتجاوز ، عامال 50ل أقل من غاليت تش املؤسسةهي  :المؤسسة الصغيرة - 

   ؛ماليني أورو 10ميزانيتها السنوية 

 50وال يتجــاوز رقــم أعماهلــا الســنوي  ،عامــل 250ل أقــل مــن غالــيت تشــ املؤسســةهــي  :المؤسســة المتوســطة -   

  ؛مليون أورو 43ميزانيتها السنوية جمموع تعدى يمليون أورو، أو ال 

 الصـغرية واملتوسـطةؤسسـات املفئـة  باإلضافة إيل شرط االسـتقاللية، حيـث ال ميكـن اعتبـار مؤسسـة ضـمن 

أو أكثر من رأس املال أو حقوق التصويت فيها، بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة، مـن  %25إذا كان يتم التحكم يف 

  .)3(خالل واحد أو أكثر من املؤسسات العامة أو السلطات العمومية، بشكل فردي أو معا

  :يف اجلدول املوايل لصغرية واملتوسطةاللمؤسسات االحتاد األورويب  وميكن توضيح تعريف

  الصغيرة والمتوسطةاالتحاد األوروبي للمؤسسات تعريف : )1- 2(جدول رقم 

 الميزانية السنوية السنوي رقم األعمال عدد العمال 

 مليون أورو 02أقل من  مليون أورو 02أقل من  10أقل من  مؤسسة مصغرة

 مليون أورو 10أقل من   ن أورومليو  10أقل من  49إىل  10من  مؤسسة صغيرة

 مليون أورو 43أقل من      مليون أورو 50أقل من      250إىل  50 من مؤسسة متوسطة
Source: OCDE : Perspectives de l‘OCDE sur les PME et l‘entreprenariat, Edition OCDE, 2005, p 17. 

                                                           
)1(  Commission  Européenne, La nouvelle définition des PME, Guide de l‘utilisateur et modèle de déclaration, 

2006,  p  06 -07. Disponible sur : www.awex-export.be/files/library/Services/Immersions.../PME_europeenne.pdf. 

consulté le: 12/03/2014. 
)2(  Journal officiel de l'Union européenne, REGLEMENT (CE) No 364/2004 DE LA COMMISSION , du 25 

février 2004, [extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003], Article 2, p 27. 

)3(  Journal officiel de l'Union européenne, op-cit, Article 3, p 28. 
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  تعريف البنك الدولي: ثانيا

فرعــه املؤسســة الدوليــة للتمويــل مــا بــني ثالثــة أنــواع مــن املؤسســات الصــغرية مييــز البنــك الــدويل عــن طريــق 

وإمجــايل أصــوهلا أقــل مــن  10وشــروطها أن يكــون عــدد موظفيهــا أقــل مــن  :المؤسســة المصــغرة :واملتوســطة وهــي

المؤسســــة  ، فيمــــا تضــــمدوالر أمريكــــي ونفــــس الشــــرط الســــابق ينطبــــق علــــى حجــــم املبيعــــات الســــنوية 100.000

مليون دوالر أمريكي وكـذلك احلـال بالنسـبة حلجـم املبيعـات  3و تبلغ أصوهلا أقل من  اموظف 50أقل من  :الصغيرة

 15موظــف أمــا أصــوهلا فهــي أقــل مــن  300يبلــغ عــدد موظفيهــا أقــل مــن ف :المؤسســة المتوســطة ، بينمــاالســنوية

كمؤسسـة صـغرى أو صـغرية أو وللتصـنيف   .مليون دوالر أمريكي ونفس الشيء ينطبق على حجم املبيعات السـنوية

عيارين على األقل مـن ثـالث معـايري بشـأن املعنية مبمتوسطة مبوجب تعريف البنك الدويل، جيب أن تستويف املؤسسة 

الصـــغرية للمؤسســـات البنـــك الـــدويل  وميكـــن توضـــيح تعريـــف .)1(عــدد املـــوظفني، األصـــول وحجـــم املبيعـــات الســـنوية

  :يف اجلدول املوايل واملتوسطة

  الصغيرة والمتوسطةالبنك الدولي للمؤسسات تعريف : )1- 3(قم جدول ر 

 المبيعات السنوية األصول عدد العمال 

 ألف دوالر 100 أقل من   ألف دوالر 100 أقل من  10أقل من  مؤسسة مصغرة

 مليون دوالر 3أقل من   دوالرمليون  3أقل من  49إىل  10من  مؤسسة صغيرة

 مليون دوالر 15أقل من  مليون دوالر 15قل من أ 300إىل  50 من مؤسسة متوسطة
Source: Jan de Kok, Claudia Deijl, Is Small Still Beautiful? Literature Review of Recent Empirical 

Evidence on the Contribution of SMEs to Employment Creation, Edition International Labour Organization 
(ILO), 2013, p 12. 
 

 

  (ILO)تعريف منظمة العمل الدولية : ثالثا

تلـك املؤسسـات اإلنتاجيـة واحلرفيـة الـيت ال  أ�ـاعلـى  ،واملتوسـطةتعرف منظمة العمل الدولية املؤسسـات الصـغرية    

  .)2(عامال 250 تتميز بالتخصص باإلدارة، ويديرها مالكها ويصل عدد العاملني فيها إىل

   UNIDO)(مم المتحدة للتنمية الصناعية األ منظمةتعريف : رابعا

والــدول  يف الــدول الناميــة واملتوســطةمؤسســات الصــغرية تعريفــا للالصــناعية األمــم املتحــدة للتنميــة  منظمــة وضــعت   

 ،مــالع 4 إىل 1بأ�ــا تلــك املؤسســات الــيت يعمــل �ــا مــن  املتقدمــة، ففــي الــدول الناميــة اعتــربت املؤسســات املصــغرة

الـيت يعمـل �ـا مـن  ؛ بينما يف الدول املتقدمة فاعتربت املؤسسـةعامال 19 إىل 5فهي اليت يعمل �ا من  الصغرية أما 

  .)3(باملؤسسة الصغرية عامال 99إىل  1

                                                           
 :متاح على املوقع .10، ص 2009، البنك الدويل، واشنطن، غرية واملتوسطةدليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الص :مؤسسة التمويل الدولية  )1(

 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ffbf0a0049585fe8a182b519583b6d16/SMEA.pdf.  (17/05/ 2014 ). 
 .35ص  مرجع سابق، :هيا مجيل بشارات )2(

، جملة اربد للبحوث واالجتماعية يف األردن ةالصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصاديدور املشروعات الصغرية جدا و  :حازم اخلطيب ،مناور حداد )3(

 .120، ص 2005جامعة اربد األهلية، األردن، ، 1، العدد 9ا�لد  والدراسات،
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 ESCWA)( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياتعريف : خامسا

على أ�ا املؤسسات اليت  ،املتوسطةالصغرية و املؤسسات  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياعرفت 

  .)1(عامال 250إىل  50  يعمل �ا مابني 

  �عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب��عض�الدول�:  الفرع�الثا�ي�

  الواليات المتحدة األمريكية تعريف : أوال

حسب رؤية كل منظمة  كيةالواليات املتحدة األمري يف املؤسسة الصغرية واملتوسطةختتلف وتتباين تعاريف          

  :وبدوره االقتصادي واالجتماعي، ومن بني هذه التعريفات جند ،أو هيئة مهتمة �ذا القطاع

يشري  بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكيالتعريف الذي يتبناه  :الفيدرالي األمريكي بنك االحتياطي تعريف -1

يف امللكية واإلدارة وتستحوذ على نصيب حمدود من  هي كل تنظيم مستقل الصغرية واملتوسطة إىل أن املؤسسة

مليون دوالر، األرباح  9عامال، ورأس املال املستثمر عن  200السوق، واليت ال يزيد عدد العاملني فيها عن 

مليون دوالر  4.5ألف دوالر، يف حني القيمة املضافة ال تزيد عن  450السنوية هي األخرى ال تزيد عن 

   .)2(اسنوي

أنشأت الواليات املتحدة األمريكية هيئة مكلفة بتعريف  :SBA)*( هيئة المؤسسات الصغيرة يفتعر  -2

 هيئة املؤسسات الصغرية تسمي بـــــ ،املؤسسات الصغرية وإعانتها وكل ما له عالقة بالسياسات املرتبطة �ا

)SBA(1953 الصغرية لعام املنشأة ، وقد أنشأت مبوجب قانونSmall Business ACT" ")3( . وعموما تستخدم

 )األخريةمتوسط السنوات الثالث (حجم املبيعات السنوية  وأهيئة املؤسسات الصغرية معيار عدد العاملني 

)4(املؤسسات الصغرية لتصنيف
املعايري املعتمدة يف تعريف املؤسسات الصغرية باختالف  واجلدول املوايل يوضح. 

  .هيئة املؤسسات الصغرية القطاعات حبسب

  

  

  

  

  

                                                           
األمم  لدان خمتارة من منطقة اإلسكوا،قدرة املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة على االبتكار يف ب :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )1(

 .5، ص 2002املتحدة، نيويورك، 

 .220، ص 2001، الدار اجلامعية، القاهرة، حملليةوالتنمية ا ليالتمويل احمل :املطلبعبد احلميد عبد  )2(
*  SBA : Small Business Administration. 

)3(  Code Of Federal Regulations: Small Business Size Regulations , Title 13, Part 121, USA, p 3-4. 

 .30، مرجع سابق، ص اقتصاديات متويل املشروعات الصغرية: املطلبعبد احلميد عبد  )4(
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  )SBA( هيئة المؤسسات الصغيرة حسب للمؤسسات الصغيرة الواليات المتحدة األمريكيةتعريف : )1- 4(الجدول رقم 

  القيمة  المعيار المعتمد  القطاع

  عامل، فما دون 500  عدد العمال  التحويليةالصناعة 

 عامل، فما دون 100 عدد العمال  جتارة اجلملة

 مليون دوالر أمريكي 6أقل من  ات السنويةاملبيع  واخلدمات جتارة التجزئة

 مليون دوالر أمريكي 12أقل من  املبيعات السنوية  مقاوالت البناء

منتدى البحوث االقتصادية ومركز حبوث  ،)تقرير �ائي(دراسة عن تعريف املشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وزارة التجارة اخلارجية املصرية،  :المصدر

  .20/06/2014: مت االطالع عليه بتاريخ http://www.sme.gov. eg /Arabic-pub :متاح على املوقع. 99، ص 2003ة الدولية الكندي، أكتوبر التنمي

  

ــــة تعريــــف -3 ــــة االقتصــــادية األمريكي ــــة التنمي لتصــــنيف  وصــــفيةاعتمــــدت اللجنــــة علــــى معــــايري  :*CED)( لجن

مــن  األقــل علــى�ــا املؤسســة الــيت جيــب أن تســتويف خاصــيتني املؤسســات، حيــث عرفــت املؤسســات الصــغرية علــى أ

  :)1(التاليةاخلصائص 

  أي أن املديرين هم أنفسهم مالك املؤسسة؛ :اإلدارة استقاللية -

  يتم توفريه كامال من قبل املالك أو جمموعة صغرية من املالك؛ :رأس مال المؤسسة -

  تمع واحد وال يشرتط أن تكون األسواق حملية؛يعيش العاملون واملالك يف جم :نطاق نشاط المؤسسة - 

  .صغري نسبيا بالنسبة للقطاع أو الصناعة اليت تنتمي إليها املؤسسة :حجم المؤسسة -

  اليابانتعريف : ثانيا

 ،عدد العمال ورأس املال املستثمرمعياري تعتمد اليابان يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على          

أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير املؤسسات  عني االعتبار نوع القطاع املنتمية إليه املؤسسة، وكانتمع األخذ ب

فقد نص القانون  ،وضع تعريف واضح وحمدد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،الصغرية واملتوسطة يف اليابان

 ،)Small And Medium Enterprise Basic Law(  املسمى القانون األساسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

على ضرورة القضاء على كافة واملتوسطة، حيث يشدد هذا القانون  والذي يعترب مبثابة دستور للمؤسسات الصغرية

)2( ااحلواجز والعقبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية وحماولة تطويرها وتنميته
الذي  األساسي وقد عرف القانون. 

  :املوايلعلى الشكل الذي يوضحه اجلدول يف اليابان الصغرية واملتوسطة املؤسسات  1999 ديسمرب 30عدل يف 

  

  

                                                           
*  CED  : Committee of Economic Development. 

)1(  Dan Steinhoff, Small Business Managment Fundamentals, Second Edition, McGraw – Hill Book Company, 
Phoenix, USA,  P 6-7. 

، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جتارب دولية املشروعات الصغرية واملتوسطة، جملة التجارب الدولية يف ا�االت التنموية :جملس الوزراء املصري )2(

 مت االطالع عليه بتاريخ http://www.economic.idsc.gov.eg  :متاح على املوقع. 19، ص 2002،  نوفمرب 1جملس الوزراء، القاهرة، العدد 

18/06/2014. 
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  الصغيرة والمتوسطةاليابان للمؤسسات تعريف : )1- 5(جدول رقم 

  حجم رأس المال  عدد العمال  القطاع

  مليون ين أو أقل 300  عامل أو أقل 300  الصناعة والبناء

 أقلمليون ين أو  100 عامل أو أقل 100  جتارة اجلملة

 مليون ين أو أقل 50 عامل أو أقل50  جتارة التجزئة

 مليون ين أو أقل 50 عامل أو أقل 100  اخلدمات

Source   : OCDE : Les statistiques sur les PME : vers une mesure statistique plus systématique du comportement 
des PME,  2 éme conférence de l‘OCDE des ministres en charge des PME :Promouvoir l‘entreprenariat et les 
PME innovantes dans une économie mondiale, vers une mondialisation plus responsable et mieux partagée, 
Istanbul, Turquie, 3-5 juin 2004, P  62. Disponible sur : http://www.oecd-istanbul.sme2004.org. consulté le: 
15/05/2014.  
 

  المملكة المتحدةتعريف : ثالثا

املؤسسة الصغرية واملتوسطة على أ�ا ، 1985لقد عرف قانون الشركات الربيطاين الذي صدر سنة 

  :املؤسسة اليت تفي بشرطني أو أكثر من الشروط التالية

  إسرتليين؛مليون جنيه  8حجم تداول سنوي ال يزيد عن  - 

 نيه إسرتليين؛مليون ج 3.8حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن  - 

 .عامال 250عدد العمال ال يزيد عن  - 

لقــد اتضــح فيمــا بعــد أن هــذه احملــددات الــثالث قاصــرة علــى مشــل كــل مــا هــو صــغري أو متوســط، حيــث أن مــا هــو 

   .)1(صغري يف الصناعات اخلدمية قد ال يكون كذلك يف جمال الصناعات التحويلية

يفــات خاصــة بكــل قطــاع اقتصــادي كمــا هــو موضــح يف اجلــدول عــرب إعطــاء تعر  ،لــذلك مت معاجلــة هــذه االختالفــات

  :املوايل

  الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات  المملكة المتحدةتعريف : )1- 6(جدول رقم 

  القيمة  المعيار المعتمد  القطاع

  عامل، فما دون 200  عدد العمال  التصنيع

  جنيه إسرتليين، أو أقل 185000 املبيعات السنوية  جتارة اجلملة

  جنيه إسرتليين، أو أقل 370000 املبيعات السنوية  ة التجزئةجتار 

 عامل، فما دون 25 عدد العمال  البناء

 عامل، فما دون 25 عدد العمال  التعدين/ املناجم

  جنيه إسرتليين، أو أقل 365000 املبيعات السنوية  جتارة السيارات

  قلجنيه إسرتليين، أو أ 185000 املبيعات السنوية  خدمة متنوعة

  سيارات أو أقل 5  عدد السيارات  شركات النقل

  .19، ص 2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املشروعات الصغرية ودورها يف التنمية: هايل عبد املوىل طشطوش: المصدر      

  

  

  

                                                           
 .26-25، ص مرجع سابق :نبيل جواد )1(

http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/
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  تعريف كوريا الجنوبية: رابعا

املؤسســات الصــغرية واملتوســطة علــى  ،كوريــا يفواملتوســطة الصــغرية املصــغرة و لقــد عــرف قــانون املؤسســات 

مــع األخــذ بعــني االعتبــار قطــاع النشــاط جممــوع األصــول، أو  حجــم املبيعــات الســنويةحجــم العمالــة و معــايري أســاس 

  :كما هو موضح يف اجلدول املوايل .االقتصادي الذي تنمي إليه املؤسسة

  والمتوسطةالصغيرة للمؤسسات  كوريا الجنوبيةتعريف  : )1- 7(جدول رقم 

  قطاع النشاط
  المؤسسة المصغرة  المؤسسة الصغيرة  المتوسطة ةالمؤسس

  عدد العمال  مجموع األصول /حجم المبيعات السنوية  عدد العمال

  عمال 10أقل من   عامل 50أقل من   وون كوري مليار 8أقل من  جمموع األصول  عامل 300 أقل من  الصناعات التحويلية

  عمال 10أقل من   عامل 50أقل من   وون كوري مليار 3أقل من  جمموع األصول  عامل 300 أقل من  صالتالتعدين، البناء، الموا

الصناعات  الفندقة، التجزئة، تجارة

  االلكترونية
  عمال 05أقل من   عمال 10أقل من   وون كوري مليار 30يتجاوز  حجم املبيعات ال  عامل 300 أقل من

الغاز والزراعة، الكهرباء و الصيد البحري، 

  ومحطات المياه
  عمال 05أقل من   عمال 10أقل من   وون كوري مليار 20يتجاوز  حجم املبيعات ال  عامل 200 أقل من

تجارة المنتجات الوسيطية، تدوير النفايات، 

معالجة المياه وتسيير الحدائق وخدمات 

  النظافة

  عمال 05أقل من   عمال 10 أقل من  وون كوري مليار 10يتجاوز  حجم املبيعات ال  عامل 100 أقل من

  عمال 05أقل من   عمال 10أقل من   وون كوري مليار 05يتجاوز  حجم املبيعات ال  عامل 50 أقل من  قطاعاتباقي ال

Source: OECD :Financing SMEs and Entrepreneurs 2016, Edition OECD, 2016, p 319. 
 

  الصينتعريف : خامسا

 ،واملتوسـطة الصـغرية املؤسسـات ترقيـة لقـانون وفقـا الصـني يف توسـطةوامل الصـغرية املؤسسـات تصـنيف يـتم

 التوجيهيـة املبـادئ حمـل القـانون هـذا حـل وقـد ،املعـايري مـن أساسـية جمموعة خالل من ،2003عام  يف صدر الذي

إليـرادات ا يف املعـايري هـذه تتمثـل ،1992لعـام  التكميليـة واملعـايري 1988عـام  يف التنفيـذ حيـز دخلـت الـيت القدميـة

الصـغرية  املؤسسـات تعريـف يف املعتمـدة املعـايري يبـني التـايل واجلـدول ،العمـال عـدد وكـذا األصـول جممـوع السـنوية،

  .واملتوسطة يف الصني
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  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصينتعريف  :)1- 8(جدول رقم 
  

  جاريةااليرادات الت  مجموع األصول  عدد العمال  القطاعات  حجم التصنيف

رة
غي

ص
ة 

س
ؤس

م
  

 مليون يوان 30أقل من   مليون يوان 40أقل من   300أقل من   صناعة

 مليون يوان 30أقل من  مليون يوان 40أقل من  600أقل من   بناء

 مليون يوان 30أقل من  مليون يوان 40أقل من  100أقل من   الجملة تجارة

 مليون يوان 10ل من أق مليون يوان 40أقل من  100أقل من   التجزئة تجارة

 مليون يوان 30أقل من  مليون يوان 40أقل من  500أقل من   نقل

 مليون يوان 30أقل من  مليون يوان 40أقل من  400أقل من   بريدية خدمات

 مليون يوان 30أقل من  مليون يوان 40أقل من  400أقل من   مطاعم و فندقة

طة
وس

مت
ة 

س
ؤس

م
  

  مليون يوان 300-30  يوان مليون 400-40  2000-300  صناعة

  مليون يوان 300-30  مليون يوان 400-40  3000-600  بناء

  مليون يوان 300-30  مليون يوان 400-40  200-100  الجملة تجارة

  مليون يوان 150-30  مليون يوان 400-40  500-100  التجزئة تجارة

  مليون يوان 300-30  مليون يوان 400-40  3000-500  نقل

  مليون يوان 300-30  مليون يوان 400-40  1000-400  يديةبر  خدمات

  مليون يوان 150-30  مليون يوان 400-40  800-400  مطاعم و فندقة
 

Source: Law of The Republic of China on Promotion of SME (Order of The President No. 69), China, 29 June, 
2002. Disponible sur :  http://www.smefair.org.cn/en/html/NEWS/Documents/article/1245129180205.html . 
consulté le: 17/01/2013 .  
 

  تركياتعريف : سادسا

در االصواملتوسطة  الصغرية املؤسسات لقانون وفقا ،تركيا يتم تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

ليتم  ،قم األعمال أو جمموع حصيلة امليزانية السنويةر حجم العمالة و  يمعيار  استنادا على، 2006 ماي 18 بتاريخ

امليزانية حصيلة رقم األعمال وجمموع وذلك مبراجعة احلدود املتعلقة ب ،2012 نوفمرب 04هذا التعريف يف  تعديل

  :كما يلي السنوية

 الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات  تركياتعريف : )1- 9(جدول رقم 

  توسطةمؤسسة م  مؤسسة صغيرة  مؤسسة مصغرة  

  250إىل  50من    49إىل  10من   09إىل  01من  عدد العمال

  مليون لرية تركية  40إىل  8من   مليون لرية تركية  8إىل  1من   مليون لرية تركية 1أقل من  السنوي رقم األعمال

  لرية تركية مليون  40إىل  8من   مليون لرية تركية  8إىل  1من   مليون لرية تركية 1أقل من  الميزانية السنوية

Source: OECD :Financing SMEs and Entrepreneurs 2016, Edition OECD, 2016, p 430. 
 

  تعريف الهند: سابعا

املؤسسـات الصـغرية  ،2006يف اهلنـد لسـنة واملتوسـطة الصـغرية املصـغرة و لقد عرف قانون تنميـة املؤسسـات 

 التجهيـــزاتالنســـبة لقطـــاع الصـــناعة، واالســـتثمار يف واملتوســـطة علـــى أســـاس حجـــم االســـتثمار القاعـــدي واآلالت ب

  :اجلدول املوايل كما هو موضح يفبالنسبة لقطاع اخلدمات،  
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  الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات  الهندتعريف : )1-10(جدول رقم 

  الخدماتالمؤسسات التي تعمل في مجال   المؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة  

  روبية، أو أقل 1000000  ، أو أقلروبية 2500000 مؤسسة مصغرة

  روبية، أو أقل 20000000  روبية، أو أقل 50000000 مؤسسة صغيرة

  روبية، أو أقل 50000000  روبية، أو أقل 100000000 مؤسسة متوسطة

Source: The office of Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small   & Medium Enterprises, 
Government of India. Disponible sur :   http://www.dcmsme.gov.in/ssiindia/defination_msme.htm consulté le: 
19/01/2013. 

 

  تعريف ماليزيا: ثامنا

الوطين لتطوير  ا�لس استنادا على املعايري اليت حددهاماليزيا  يتم تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

 أو حجم املبيعات السنوية حجم العمالةيف  واملتمثلة ،2005يف سنة  (*))NSDC( املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 هذه املعايري يف جويلية راجعةليتم م .االقتصادي الذي تنمي إليه املؤسسةمع األخذ بعني االعتبار قطاع النشاط 

2013
  :كما يلي،)1(

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليزياتعريف : )1-11(جدول رقم 
  باقي القطاعاتو  الخدمات المؤسسات التي تعمل في  المؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة  

 مؤسسة مصغرة
جم املبيعات السنوية أقل من عامل أو ح 5أقل من 

  رينجت ماليزي 300.000

عامل أو حجم املبيعات السنوية أقل من  5أقل من 

  رينجت ماليزي 300.000

 مؤسسة صغيرة

حجم املبيعات أو  عمال 75 إيل أقل من 5ما بني 

 مليون 15 أقل من ىلإ 300.000السنوية ما بني 

  رينجت ماليزي

و حجم املبيعات السنوية عمال أ 30إيل أقل من  5ما بني 

  مليون رينجت ماليزي 3أقل من  إىل 300.000ما بني 

 مؤسسة متوسطة
عمال أو حجم املبيعات السنوية  200إيل  75ما بني 

  مليون رينجت ماليزي 50مليون إىل  15ما بني 

عمال أو حجم املبيعات السنوية ما  75إيل  30ما بني 

  يزيمليون رينجت مال 20مليون إىل  3بني 

Source: OECD :Financing SMEs and Entrepreneurs 2016, Edition OECD, 2016, p 327. 

  

  تعريفات بعض الدول العربية : تاسعا

تستخدم العديد من الدول العربية على أكثر من معيار يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

ر، واجلدول املوايل يعرض بعض التعريفات املعتمدة يف وتنحصر يف أغلبها على عدد العمال ورأس املال املستثم

  .بعض الدول العربية

  

 
 

                                                           
(*)  NSDC: National SME Development Council. 

 (1) SME Corp. Malaysia : Guideline For New SME Definition, August 2016, P 02. Disponible sur : 

http://www.smecorp.gov.my/images/pdf/Guideline_New_SME_Definition_updated.pdf. 
consulté le: 24/02/2017. 
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 تعريفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول العربية): 1-12(جدول رقم 
  

مؤمتر العمل العريب، الدورة ، املشروعات الصغرية واملتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب يف الدول العربية :منظمة العمل العريب :المصدر

   .15-13 ، ص2008مارس  01-فيفري 23اخلامسة والثالثون، شرم الشيخ، مجهورية مصر العربية، 

  

 �عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر :الفرع�الثالث

مهية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دفع قاطرة التنمية يف اجلزائر، سارعت وزارة ألاكا إدر 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوضع تعريفا مفصال رمسيا من خالل القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 

لجدل القائم حول هذا ، حيث أعطى املشرع تعريفا يضع حدا ل2001 ديسمرب 12واملتوسطة الصادر يف 

 ايف تعريفه "La charte de Bologne" اوهنا ينبغي التذكري بأن اجلزائر قد تبنت ميثاق بولوني ،املوضوع

يب سنة و حتاد األور ميثاق يكرس التعريف الذي حدده االوهو ، 2000للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جوان 

1996
 )1( . 

                                                           
 .2004وفق قانون تنمية املنشات الصغرية لسنة  (*)

ضمن الدورة التدريبية الدولية  ، ورقة حبثية-سطيفبلة املشروعات احمللية حا -متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: حممد بوهزة وآخرون )1(

 ، ص2003ماي   28 – 25 املغاربية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، االقتصادياتحول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها يف 

09. 

  رأس المال المستثمر  عدد العمال  نوع المؤسسة  الدولة

  اليمن
  مؤسسات صغرية - 

  مؤسسات متوسطة - 

  عمال 4أقل من  - 

  عمال 10أقل من  - 
  

  األردن
  مؤسسات صغرية - 

  سطةمؤسسات متو  - 

 عمال 10إيل  2ما بني  - 

  عامل 25إىل  10ما بني  - 
  

    عمال 10أقل من  -   املؤسسات الصغرية -   السودان

  سلطنة عمان
  مؤسسات صغرية - 

  مؤسسات متوسطة - 

 عمال 10أقل من  - 

  عامل 100إيل  10ما بني  - 

  ألف لایر 50أقل من  - 

  ألف لایر 100إىل  50ما بني  - 

  ألف إىل مليون جنيه 50رأس املال بني   -  عامال 50أقل من  -   (*)املؤسسات الصغرية -   مصر

  السعودية
  مؤسسات صغرية - 

  مؤسسات متوسطة - 

 عامال 20إيل   1ما بني  - 

  عامال 100إيل   21ما بني  - 
  مليون لایر 20رأس املال املستثمر ال يفوق 

  الكويت
  مؤسسات صغرية - 

  مؤسسات متوسطة - 

 عمال 10أقل من  - 

  عامال 50إيل    10بني  - 
  ار كوييتألف دين 200ال يتجاوز 

  البحرين
  مؤسسات صغرية - 

  مؤسسات متوسطة - 

 عامال 19إيل   5ما بني  - 

  عامال 100إيل    20ما بني  - 
  

  العراق
  مؤسسات صغرية - 

  مؤسسات متوسطة - 

 عمال 9إيل   1ما بني  - 

  عامال 29إيل  10ما بني  - 
  ألف دينار عراقي 100
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تعرف املؤسسات الصغرية : " التايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةوقد تضمن القانون التوجيهي التعريف 

 250إىل  01أو اخلدمات واليت تشغل من /واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأ�ا مؤسسة إنتاج السلع و

مليون  500مليار دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  02شخص وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 

  .)1("نار، كما تستويف معيار االستقاللية دي

  :باإلضافة إىل التعريف السابق فقد تضمن القانون التوجيهي التعاريف املفصلة التالية

وحتقق رقم أعمال أقل من  ،عمال )9(إىل تسعة  )1(عامل هي مؤسسة تشغل من  :المؤسسة المصغرة - 

   .)2(ماليني دينار )10(ة عشرة السنوي اجمموع حصيلتهال يتجاوز مليون دينار، أو ) 20(عشرين 

عامل، وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  49إىل  10ما بني ؤسسة تشغل م تعرف بأ�ا :المؤسسة الصغيرة - 

   .)3(مليون دينار )100(ة مائة السنوي جمموع حصيلتهاال يتجاوز مليون دينار، أو  )200(مائيت 

عامل، ويكون رقم أعماهلا السنوي ما  250إىل  50ما بني تشغل  ؤسسةم تعرف بأ�ا :المؤسسة المتوسطة - 

مليون ومخسمائة  )100(ة ما بني مائة السنوي جمموع حصيلتها مليون وملياري دينار، أو يكون )200(بني مائيت 

  .)4(مليون دينار) 500(

  :التعريف يف اجلدول التايل اوميكن تلخيص هذ

القانون التوجيهي لترقية حسب  الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتعريف المؤسسات : )1-13(جدول رقم   

  2001المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 السنوية مجموع الحصيلة رقم األعمال عدد العمال 

 مليون دج 10أقل من  مليون دج 20أقل من  09إىل  01من  مؤسسة مصغرة

 مليون دج  100 أقل من مليون دج 200 أقل من 49إىل  10من  مؤسسة صغيرة

 مليار دج 2 إىل مليون دج 200 ما بني 250إىل  50 من مؤسسة متوسطة
 500 ىلإ مليون دج 100 ما بني

 مليون دج

املتضمن القانون التوجيهي ، 12/12/2001، املؤرخ يف 18-01القانون رقم من 07، 06، 05املواد من إعداد الباحث استنادا إىل : المصدر 

  .06، ص 15/12/2001، الصادرة بتاريخ 77، اجلريدة الرمسية، العدد ة واملتوسطةلرتقية املؤسسات الصغري 

  

 

                                                           
، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،12/12/2001، املؤرخ يف 18-01من القانون رقم 04املادة  )1(

 .05، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ  ،77العدد 

، ، اجلريدة الرمسيةالقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،12/12/2001، املؤرخ يف 18-01من القانون رقم 07املادة  )2(

 .06، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ ، 77العدد 

، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،12/12/2001، املؤرخ يف 18-01من القانون رقم 06املادة  )3(

 .06، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ  ،77العدد 

، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،12/12/2001املؤرخ يف  ،18-01من القانون رقم 05املادة  )4(

 .06، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ  ،77العدد 
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قـد املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة،  ن القـانون التـوجيهي اجلزائـري لرتقيـةأالسـابق يتضـح من خـالل اجلـدول 

حيــث  ،املؤسســةواســتقاللية  الســنوية جممــوع احلصــيلة األعمــال،املســتخدمون، رقــم : أساســية معــايريركــز علــى أربعــة 

  :)1(جاء يف القانون التوجيهي السابق تعريف هذه املصطلحات كما يلي

مبعىن عدد العاملني األجراء  ،عدد األشخاص املوافق لعدد وحدات العمل السنوية :األشخاص المستخدمون - 

لعمل يعتربان أجزاء من وحدات افبصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل املؤقت أو العمل املومسي، 

  .السنوي

احلدود املعتربة لتحديد رقم األعمال أو جمموع احلصيلة، هي تلك املتعلقة بآخر نشاط : رقم األعمال - 

  .شهر 12مقفل مدته 

فما أكثر من قبل مؤسسة أو جمموعة % 25كل مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا مبقدار   :المؤسسة المستقلة - 

  .صغرية واملتوسطةال ينطبق عليها تعريف املؤسسات ال ،مؤسسات أخرى

تعريف تعديال لتضمن  ،القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وجتدر اإلشارة أن

: كما يلي امليزانية السنوية وجمموع رقم األعمالباملتعلقة وذلك مبراجعة احلدود  ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل

أو اخلدمات واليت /تها القانونية بأ�ا مؤسسة إنتاج السلع وتعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيع"

مليار دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها  04شخص وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  250إىل  01تشغل من 

  .)2("السنوية مليار دينار، كما تستويف معيار االستقاللية 

التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد تضمن القانون  ،اإلضافة إىل التعريف السابقوب

  :التعاريف املفصلة التالية

عمال، وحتقق رقم أعمال  )9(إىل تسعة  )1(هي مؤسسة تشغل أقل من عامل  :جدا رةيالمؤسسة الصغ - 

 .)3(ن دينارليو م )20( ينمليون دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية عشر  )40( أربعونأقل من 

عامل، وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  49إىل  10تعرف بأ�ا مؤسسة تشغل ما بني  :الصغيرة المؤسسة - 

)4(مليون دينار )200( يتمليون دينار، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائ )400( ةمائأربع
. 

                                                           
، اجلريدة الرمسية، طةالقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوس املتضمن ،12/12/2001، املؤرخ يف 18-01من القانون رقم 04املادة  )1(

 .05، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ  ،77العدد 

، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،10/01/2017، املؤرخ يف 02- 17من القانون رقم 05املادة  )2(

 .05، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  ،02العدد 

، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،10/01/2017، املؤرخ يف 02- 17ن القانون رقمم 10املادة  )3(

 .06، ص 11/01/2017، الصادرة بتاريخ 02العدد 

، اجلريدة الرمسية، سات الصغرية واملتوسطةالقانون التوجيهي لتطوير املؤس املتضمن ،10/01/2017، املؤرخ يف 02-17من القانون رقم 09املادة  )4(

 .06، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  ،02العدد 
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ا السنوي ما عامل، ويكون رقم أعماهل 250إىل  50تعرف بأ�ا مؤسسة تشغل ما بني  :المؤسسة المتوسطة - 

 يتدينار، أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني مائ اليريم )4(إىل أربعة مليون دينار  )400( ةمائأربعبني 

  .)1(دينار إىل مليارمليون ) 200(

  :التعريف يف اجلدول التايل اوميكن تلخيص هذ

انون التوجيهي لتطوير القحسب  تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: )1-14(جدول رقم 

  2017المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 السنوية مجموع الحصيلة رقم األعمال عدد العمال 

 مليون دج 20أقل من  مليون دج 40أقل من  09إىل  01من  صغيرة جدامؤسسة 

 مليون دج 200 أقل من مليون دج 400 أقل من 49إىل  10من  مؤسسة صغيرة

 مليار دج 1 مليون دج إىل 200 ما بني دج مليار 4 إىل مليون دج 400 ما بني 250 إىل 50 من مؤسسة متوسطة

املتضمن القانون التوجيهي لتطوير  ،10/01/2017، املؤرخ يف 02-17من القانون رقم 10، 09، 08: من إعداد الباحث استنادا إىل املواد: المصدر 

  .06-05، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  02د ، اجلريدة الرمسية، العداملؤسسات الصغرية واملتوسطة

  

إىل أنه إذا صنفت وضح  القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن ،واجلدير بالذكر

األولوية ملعيار  تعطى حصيلتها، أو جمموع أعماهلا لرقم طبقا أخرى فئة ويف ،عماهلا عددوفق  معينة فئة يف مؤسسة

  .)2( احلصيلة لتصنيفها وعأو جمم األعمال رقم

  

   ةــــرة�واملتوسطـــات�الصغيـــاملؤسس�صــــائــــخص: الثا�ياملبحث�

إن لكل مؤسسة دورة حياة متر �ا قبل أن تصبح كبرية، ويف كل مرحلة تكتسب املؤسسة خصائص تنفرد 

وبالرغم من أنه ال  اليت ،سطةؤسسات الصغرية واملتو للم ، فكما هو احلال بالنسبةاألخرى�ا عن بقية املؤسسات 

ينطبق على مجيع الدول بسبب التباين يف النمو االقتصادي والعديد من  ،يوجد تعريف واضح ودقيق خاص �ا

هذا ال مينع من أن يكون هلا خصائص مشرتكة فيما بينها متيزها عن باقي املؤسسات  أن إال، األخرىالعوامل 

  .هامة يف مجيع سياسات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية واليت تؤهلها ألن حتتل مكانة، األخرى

 اآلراء، وكخالصة هلذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد من الباحثني يف حتديد خصائص أسهموقد 

مرتبطة بالتعامل  خصائص مرتبطة باإلدارة والتنظيم، خصائص: نوجز هذه اخلصائص يف ثالثة جمموعات أنميكن 

   .ناجتة عن احلجم الصغري واملتوسطوخصائص اق يف األسو 

 

                                                           
، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،10/01/2017، املؤرخ يف 02- 17من القانون رقم 08املادة  )1(

 .06، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  ،02العدد 

، اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن ،10/01/2017، املؤرخ يف 02- 17من القانون رقم 11املادة  )2(

 .06، ص 11/01/2017، الصادرة بتاريخ 02العدد 
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  م�ـــــاإلدارة�والتنظيـــــة�بـــــرتبطص�املــــــ�صائا� :�ول املطلب�

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةتشرتك فيها والتنظيم  باإلدارةهناك جمموعة من اخلصائص املتعلقة  

ظم اإلنتاجية واختالف األطر التنظيمية ملكونا�ا جماالت النشاط وتنوع الن وتكسبها طبيعة خاصة، رغم تعدد

 :الفرعية، وميكن إمجال هذه اخلصائص فيما يلي

 

  امللكيــــة�ا��اصــــة�:الفرع��ول 

. ف.يف ملكيتها لشخص واحد أو عدة أشخاص فقط، فقد خلص إ املؤسسات الصغرية واملتوسطة ختضع

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةبيانه اخلاص ب ،(Small is Beautiful) يف كتابه (E.F.Schumacher)شوماخر 

  :)1(كما يلي  األشخاصخالل مناقشته امللكية، فأعترب أن امللكية اخلاصة من قبل شخص ما أو بعض 

  يف املؤسسة الصغرية، مسألة طبيعية ومثمرة وعادلة؛ - 

 يف املؤسسة املتوسطة، تصبح إىل حد ما غري الزمة من الناحية الوظيفية؛ - 

 .منطقيةاملؤسسة الكبرية، مسألة غري يف  - 

ـــة اخلاصـــة يف     ـــائج امللكي ـــة بـــني  املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةومـــن نت ـــروابط العائلي ، إذ األفـــرادتعزيـــز ال

أبنــاء أســـرة واحــد، ممــا يـــوفر فــرص عمــل ألفرادهـــا، وهــذا مـــا  األغلــبمــالك هـــذه املؤسســات هــم علـــى  يالحــظ أن

يسـهم  األمـراملؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما أن هذا جلانب االجتماعي يف االقتصادي با بيعكس ارتباط اجلان

   . )2( يف تعبئة املدخرات العائلية بشكل قد ال يتحقق بطريقة أخرى

أصـحاب هـذه املؤسسـات علـى  ،املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةمن جانب أخر جتعل امللكيـة اخلاصـة يف   

هلــذه املؤسســات، وهــذا مــا يســهل  ضــهم، علــى اعتبــار أ�ــم املــالك الفعليــنيتعرت  الــيتمعرفــة تامــة بالعمــل واملشــكالت 

ولكـــن نشـــري هنـــا إىل بعـــض الســـلبيات املمكـــن تســـجيلها . مـــن إمكانيـــة وضـــع حلـــول املقرتحـــة للمشـــكالت القائمـــة

واملتعلقــة بإمكانيــة وجــود ضــعف يف مســتوى العمــال القــائمني علــى املؤسســة، علــى اعتبــار عــدم تشــغيل أي عامــل 

   . )3( رج نطاق العائلة بالرغم من كفاءته، وهذا قد يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاجية أو مشاكل يف تسيري املؤسسةخا

  ارتبــــــاط�امللكيــــة�بـــــاإلدارة�:الفرع�الثا�ي

بارتباط امللكيـة بـاإلدارة ممـا يـؤدي إىل زيـادة مسـؤوليات املالـك الـذي  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتتصف 

ويغلـب علـى هـذه املؤسسـات منـط امللكيـة الفرديـة أو العائليـة . )4(لى عاتقه إدارة وتسيري كل وظـائف املؤسسـةيقع ع

                                                           
، 1989صليب بطرس، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،  :ترمجة، اجتاهات يف االقتصاد الكلي: منشآت األعمال الصغرية: جالن سبنسر هل )1(

 .37ص 

 .27، ص 1996، الدار اجلامعية اإلسكندرية، تنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها :عبد الرمحن يسري أمحد )2(

 .16-15، ص مرجع سابق :رامي زيدان )3(

 (4) Louis Jacque Filion : Management Des PME : De la création à la croissance, Edition ERPI, Canada, 2007, 

P16. 
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أو شركات األشخاص، وهـو الـنمط الـذي يناسـب املـدخرات الصـغرية الـيت يتواجـد لـدي أصـحا�ا قـدرات ومهـارات 

مملوكـة �موعـة مـن املسـامهني أو الشـركاء  وذلـك علـى نقـيض املؤسسـات الكبـرية الـيت تكـون، تنظيمية وإداريـة متميـزة

  .)1(سواء كانوا ذو شخصية معنوية أو طبيعية

ويكون يف اتصال مباشر مـع كـل  ،فصاحب املؤسسة يكون دائما حاضرا ومشاركا يف كل ميادين التسيري  

ظـيم أو تسـيري عضو من أعضاء املؤسسـة، حيـث يظهـر كعنصـر أساسـي ال ميكـن جتـاوزه يف كـل القـرارات املرتبطـة بتن

مييـــــل إىل املركزيـــــة العاليـــــة يف عمليـــــات  ،املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطةأن اختـــــاذ القـــــرارات يف  اكمـــــ .)2( املؤسســـــة

التخطـــيط بشـــكل عـــام، والتخطـــيط االســـرتاتيجي بشـــكل خـــاص، وترتكـــز يف أيـــدي اإلدارة العليـــا املمثلـــة يف املالـــك 

هـو سـريان اجلمــع  ،مــن املؤسسـات للمركزيـة عنـد ممارسـتها ألنشـطتها املسـري، ومـن العوامـل املفسـرة إلتبـاع هـذا النـوع

ومــن جانــب أخــر ميثــل ارتبــاط امللكيــة بــاإلدارة مصــدرا لوجــود احلــافز اخلــاص، علــى عكــس . )3(بــني اإلدارة وامللكيــة

 وارد يفاملؤسسـات الكبــرية الـيت ينعــدم فيهـا هــذا احلـافز، وهــذا يـؤدي بــدوره مـع عوامــل أخـري إىل كفــاءة اسـتخدام املــ

   )4(.املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  مرونـــة��دارة�و�ساطـــة�ال�يكـــل�التنظيمـــي�:الفرع�الثالث

، لـذلك تتسـم األشـخاصعـادة مـن طـرف شـخص واحـد أو عـدد مـن  املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة تسري

العالقـة الشخصـية بـني أصـحاب هـذه  باملرونة وسهولة اختاذ القـرارات ونقـص الـروتني، كـذلك ارتفـاع مسـتوي اإلدارة

 كــــل هــــذا جعــــل مــــن اهليكــــل التنظيمــــي ،)5()صــــعودا ونــــزوال( املؤسســــات والعمــــال وكــــذا ارتفــــاع مســــتوي االتصــــال

  :)6(هذا ما حيقق  بسيط وغري معقد، و مؤسسات الصغرية واملتوسطةلل

أعمــل ومهــام متكاملــة حبيــث خيــتص كــل قســم مبجموعــة  ،التوزيــع املناســب لالختصاصــات بــني أقســام املؤسســة - 

  دون تداخل أو تنازع مع اآلخرين؛

 وتوضيح املهام واألعباء لكل فرد يف املؤسسة؛ تالتحديد الدقيق للمسؤوليا - 

ملســـاعد�م علـــى أداء أعمـــاهلم وحتمـــل  ،مإســـناد الصـــالحيات والســـلطات املاليـــة واإلداريـــة لإلفـــراد بالقـــدر الـــالز  - 

 مسؤوليا�م؛

 .اطة النماذج والسجالت املستخدمة يف أداء األعمالوسهولة وبس ،وضوح اإلجراءات - 

                                                           
  .34، ص مرجع سابق: هيا مجيل بشارات )1(

 (2) Maurice Baudoux : L‘accompagnement managérial et industriel de la Pme, éditons l‘harmattan, paris, 2000, p 

24. 
-67، ص 2006األردن،  ،، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمانالريادة وإدارة األعمال الصغرية :د العليعبد الستار حمم ،فايز مجعة صاحل النجار )3(

68. 
)4(  David Deakins: Entrepreneurship and Small Firm, McGraw-Hill, N.Y, 2003, P 45. 

 .87، ص مرجع سابق: نبيل جواد )5(

 .18، ص 1999األردن،  ،عمان ، دار غريب للنشر والتوزيع،شأة الصغريةاملفاهيم العصرية إلدارة املن: علي السلمي )6(
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أقـل بريوقراطيـة عنـد مقارنتـه باملؤسسـة الكبـرية،  مؤسسات الصغرية واملتوسـطةللكما يعترب اهليكل التنظيمي 

 األســاسالقــرار الرئيســي يتخــذ ويطبــق مــن طــرف املالــك املســري هلــا، وعلــى هــذا  الصــغرية واملتوســطة ففــي املؤسســات

 اختـاذ القـرار، ففـي اقتصـاد ميزتـه التنـافس الشـديد املنافسـة ال تقـاس حبجـم املؤسسـة بـل بسـرعة اختـاذ هناك سـرعة يف

أفضـــــلية  مؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطةللا مـــــا يعطـــــي ذالقـــــرارات وردت الفعـــــل الســـــريعة جتـــــاه املســـــتجدات، وهـــــ

  .)1(تنافسية

  ي�التعامــل�مع�العامليــنــامل��ــج�ال��صــي�ف: را�عالفرع�ال

هي  ،املؤسسات الكبرية علىواليت جتعلها تتفوق  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمن املزايا اليت تتمتع �ا 

للمؤسسة بالعمال، نظرا لقلة عددهم وأسلوب وطريقة  املسريالعالقات الشخصية القوية اليت تربط املالك 

املباشر  اإلشرافغر عدد العمال على اختيارهم واليت تقوم على اعتبارات شخصية إىل درجة كبرية، ويساعد ص

مع طبيعة  تتالءمللمؤسسة، مما جيعل التصرفات سريعة والقرارات فورية  املسريعليهم من طرف امللك 

كما تتميز هذه املؤسسات مبشاركة العمال صاحب املؤسسة الصغرية مشاكله يف العمل، ويتجلي ذلك .)2(املوقف

العمل لساعات إضافية، أو التحمل ظروف العمل الغري مرحية إىل حني  أو ،األجوريف تأخر  األحيانيف كثري من 

 .)3(وضاعاألحتسن 

  

  �ســـــــواق�التعامـــل�فــي�ا��صــــــائـــــص�املرتبطـــــة�بـــــ: املطلب�الثا�ي

ا أكثـر األسـواق، جتعلهـ بالتعامـل يف مبجموعة مـن اخلصـائص املتعلقـة املؤسسات الصغرية واملتوسطةتتصف 

بـــل تكـــون أكثـــر مالئمـــة لطبيعـــة النشـــاط االقتصـــادي ذات العالقــــات  ،مالئمـــة للحالـــة االقتصـــادية لـــبعض الـــدول

  :وميكن إمجال هذه اخلصائص فيما يلي التشابكية يف قطاعات معينة داخل الدولة نفسها،

  

  ســـــوق�العمــــل :الفرع��ول 

، حيـــث يــزاول صـــاحب جريــةظــة علـــى العمالــة غـــري األبدرجـــة ملحو  املؤسســات الصـــغرية واملتوســطةتعتمــد 

املـــزارع  ، ويـــربز ذلـــك بوضـــوح يف جمـــال نشـــاطاألقـــارباملؤسســـة العمـــل بنفســـه مـــع االســـتعانة بـــأفراد أســـرته وبعـــض 

الصـــغرية وجتـــارة التجزئـــة واخلـــدمات البســـيطة املتنوعـــة، كمـــا يكثـــر االعتمـــاد علـــى العمالـــة املومسيـــة واملؤقتـــة، وكـــذلك 

 بــإبالغتعاقديــة ملزمــة للطــرفني ودون االلتــزام  تر الســن، وكثــريا مــا جيــري تشــغيل العمالــة دون ارتباطــاالصــبية وصــغا

املؤسسات احلكومية املعنية، مثل مكاتب العمل ومؤسسة التأمينات االجتماعية، مما يكسـب صـاحب العمـل حريـة 

ل يعــاين مــن فــائض يف العــرض ومــن وســلطة مطلقــة يف التعيــني والفصــل، وتــزداد هــذه الســلطة كلمــا كــان ســوق العمــ

                                                           
 (1) Jacques Liouville et Constantin Nanopoulos : Stratégie de spécialisation et compétitivité des PME en 

environnement global, Revue Gestion 2000, vol 2, Mars-Avril, Paris 1998, p 36. 
 .23، ص 1993، مطبعة جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، القاهرة، إدارة املشروعات الصناعية الصغرية : عالممسري )2(

 .27، ص 2002األردن،  ،للنشر والتوزيع، عمان ، دار صفاءإدارة األعمال التجارية الصغرية :توفيق عبد الرحيم يوسف )3(
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، ممـا يرتتـب انتشار البطالة، كما تقوي مالك املؤسسة يف التوظيف يف حالة عدم استقرار األوضاع القانونية للعـاملني

  .)1( عليه صعوبة احلصر الدقيق للعاملني �ذا القطاع

ذا ضــعف االهتمــام بضــعف األجــور وضــعف العمــل النقــايب، وكــ املؤسســات الصــغرية واملتوســطةكمــا تتســم 

واالكتفــاء باملهــارات املكتســبة مــن  ،مهــارات العــاملني مــن خــالل املؤسســات التدريبيــة خــارج نطــاق املؤسســة ةبتنميــ

  .)2( تكرار العمل اليومي

  ســـــوق�رأس�املـــــال�:الثا�يالفرع�

سـواء يف مرحلـة  شـاط،مواردهـا الذاتيـة يف متويـل الن بدرجـة كبـرية علـى املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةتعتمد 

التأســيس أو يف مرحلــة التشــغيل، وعــادة مــا تتمثــل مصــادر هــذه األمــوال يف املــدخرات الشخصــية، وجيــري يف بعــض 

األحيــان تــدبري جانــب مــن االحتياجــات عــن طريــق االقــرتاض مــن بعــض أفــراد األســرة أو األصــدقاء الــذين تــربطهم 

متثـل منطـا اسـتثماريا أكثـر تناسـبا وانسـجاما مـع  املتوسـطةاملؤسسـات الصـغرية و ف .صالت قوية مع صـاحب املؤسسـة

  .)3(رغبات وتطلعات صغار املستثمرين بعكس املؤسسات الكبرية

  :)4(يالحظ ما يلي املؤسسات الصغرية واملتوسطةويف ما خيص مكونات رأس املال املستثمر يف قطاع 

ـــة أدوات  اخنفـــاض نســـبة رأس املـــال الثابـــت جلملـــة االســـتثمار، بســـبب صـــغر حجـــم -  النشـــاط وبســـاطة وحمدودي

  اإلنتاج؛

رأس املال العامل، ويرجـع ذلـك للحاجـة إىل تـوفري خامـات جلملة زيادة نسبة املخزون السلعي وخاصة اخلامات  - 

 بصفة مستمرة لضمان انتظام التشغيل؛

واحلاجـــة  اخنفـــاض نســـبة النقديـــة املتاحـــة للتمويـــل اجلـــاري لـــرأس املـــال العامـــل، بســـبب ضـــعف الســـيولة النقديـــة - 

 املستمرة لتمويل شراء اخلامات ومستلزمات التشغيل؛

جلملـة رأس املـال املسـتثمر، وذلـك بسـبب بسـاطة تقنيـات اإلنتـاج واالعتمـاد علـى  الكثافـة العماليـةارتفاع نسـبة  - 

خامــات ومســتلزمات تشــغيل حمليــة رخيصــة نســبيا، فضــال عــن اخــتالل أســواق العمــل ورأس املــال، ممــا يــنعكس 

  .األجور مقارنة بتكلفة استخدام األصول الثابتة على تكلفة

  ا��امـــات�ومستلزمـــات��نتـــاج�أســـــواق :الثالثالفرع�

على اخلامات احمللية، وحتصل عليها إما من املنتجني مباشرة يف حالة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتعتمد 

التمويلية هلذه املؤسسات القدرات ، ونظرا لضعف سواقاأل، أو من املوردين والوسطاء يف اإلنتاجالقرب من مراكز 

وطلب كميات حمدودة وبصفة غري منتظمة حسب  باألجلعادة ما تلجأ إىل الشراء  فإ�اوافتقارها للسيولة، 

                                                           
، الكويت، املعهد العريب للتخطيط ،93العدد  جسر التنمية،جملة ، اخلصائص والتحديات: توسطةتنافسية املنشآت الصغرية وامل :رياض بن جليلي )1(

  .6، ص 2010ماي 

 .23-22، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )2(

 .23ص  :املرجع نفسه )3(

 .7- 6، ص سابقالرجع امل :رياض بن جليلي )4(
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نوعيات اخلامات  يتأثروعلى انتظام جودة املنتج الذي  اإلنتاجيةأحوال السوق، مما يؤثر على انتظام العملية 

املؤسسات  واليت يقوم مبوجبها صاحب املؤسسة الكبرية بتزويد ،باستثناء حاالت التعاقد من الباطن. )1(املستخدمة

لضمان سالمة املنتج النهائي  ،اجلودة املناسبةببصفة منتظمة و  ،بالكميات املطلوبة من اخلامات الصغرية واملتوسطة

   . )2(ومطابقته للمواصفات

  ــع�وا��دمــــــاتالسلــ�أســـــواق�:الفرع�الرا�ع

املعرفة الشخصية بالعمالء جيعل من ف النسبية، يةدودباحمل املؤسسات الصغرية واملتوسطةأسواق متتاز 

وكذا دراسة اجتاهات تطورها يف املستقبل، وبالتايل سرعة  التفصيليةورغبا�م املمكن التعرف على احتياجا�م 

ات، عكس املؤسسات الكبرية اليت تقوم بالتعرف على رغبات االستجابة ألي تغري يف هذه االحتياجات والرغب

يكون لزاما على املؤسسات الكبرية  ،ن السوق يف تغيري مستمروأل. واحتياجات عمالئها عن طريق حبوث التسويق

وهذا أمر مكلف للغاية، مما جيعل املؤسسات الكبرية تقوم �ذه العملية على  تكثيف جهود حبوثها التسويقية،

متباعدة، األمر الذي يفقد ولو نسبيا قدرة هذه املؤسسات على متابعة التطورات اليت حتدث على رغبات  فرتات

  .)3(واحتياجات العمالء

نظــر حلريــة الــدخول واخلــروج مــن ، بطبيعــة تنافســيةتتصــف  املؤسســات الصــغرية واملتوســطة أســواقأن كمــا 

 ،سـة السـوقية الـوفرات الـيت تتمتـع �ـا املؤسسـات الكبـريةالنشـاط ولتعـدد هـذه املؤسسـات ، كمـا تزيـد مـن حـدة املناف

�ا مـن قبـل املؤسسـات احلكوميـة  ىاليت حتض االفنون اإلنتاجية والتنظيمية، فضال عن املزاي مبسبب كرب احلجم وتقد

الصـــغرية  تن حمدوديـــة احلصـــة الســـوقية للمؤسســـاإوالـــنظم والسياســـات احلمائيـــة الـــيت توفرهـــا هلـــا الدولـــة، ولـــذلك فـــ

تعد من السمات البارزة املميزة هلـا مقارنـة بغريهـا مـن املؤسسـات، األمـر الـذي يـنعكس بدرجـة كبـرية علـى  واملتوسطة

 واملتوسـطة الصـغرية املؤسسـاتؤدي وجـود يـال ومن جانـب أخـر . )4(حجم املبيعات ومعدالت العائد على النشاط

 مؤسسـاتيف كثـري مـن األحيـان  هـذه املؤسسـاترب الكبـرية، بـل تعتـاملؤسسـات إىل خلق منافسة ومواجهة مع  ادائم

الكبــــرية، وقــــد يكــــون التكامــــل والتعــــاون بينهمــــا هــــام وضــــروري وارتبــــاط النــــوعني  املؤسســــاتمغذيــــة تعتمــــد عليهــــا 

ليسـت بـديال عـن املؤسسـات   الصـغرية واملتوسـطة تؤسسـاامل ، ووفقا مبا تقدم فـإنأمر أساسي هماوحاجتهما لبعض

  .)5(عنصرا متمما ومعززا ومغذيا هلا الكبرية، وإمنا تشكل 

 

 

  

                                                           
  .33، ص مرجع سابق :هايل عبد املويل طشطوش )1(

 .24، مرجع سابق :فتحي صقر حممد )2(

 .21، ص مرجع سابق :مسري عالم )3(

 .7، ص مرجع سابق :رياض بن جليلي )4(

 .38 ص ،مرجع سابق :بالرياض الصناعية التجارية الغرفة )5(
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   الناتجـــة�عــن�ا���ـــم�الصغيـــر�واملتوســـطا��صــــــائـــــص�: لثاملطلب�الثا

فـال بـد أ�ـا تتصـف  ،متثـل حجمـا مسـتقال عـن املؤسسـات الكبـرية املؤسسات الصغرية واملتوسـطة إذا كانت

ن حتتل مكانـة هامـة يف مجيـع ألمن األحجام األخرى، واليت تؤهلها  واملزايا اليت متيزها عن غريهامن اخلصائص  بعدد

  :جندهذه اخلصائص سياسات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومن أهم 

  

  س�ولة���شاء�والتأس�س�:الفرع��ول 

 إلعدادجانب الوقت الالزم  إىل، إنشائهاحجم رأس مال  رواملتوسطة بصغاملؤسسات الصغرية تتميز 

كما تتميز بسهولة تنفيذ املباين وتركيب . إنشائهاوالشروع يف  إقامتها جدوىدراسات تأسيسها مبا فيها دراسات 

يعطي  األمرجند أن هذا . )1(من ماكينات ومعدات، فضال عن سهولة حتضري مستلزمات التشغيل اإلنتاجخطوط 

فهو يستطيع احلصول على  ،حمدود مال وبرأسهذه املؤسسات من قبل أي شخص عادي  إلنشاء اإلمكانية

العمل، حيث  إلدارةمعقدة  أنظمة إىلدراسات ووثائق، كما ال حتتاج أيضا  إىلالرتخيص بسهولة، وبدون احلاجة 

  .)2(ميكنه ببساطة خدمة منطقة صغرية

 ءورا اإلبداعيةفعادة ما تكون األفكار  ،تتطلب ثقافة خاصة للمؤسسنيال أن هذه املؤسسات كما 

  .)3(س أموال أو مستلزمات أخرىو وليس اإلمكانيات الكبرية والضخمة، سواء كانت رؤ  املؤسساتهذه  إنشاء

  القدرة�ع���التكييف�:الفرع�الثا�ي

املؤسسات الصغرية والتشغيل يف  اإلدارةوبساطة ومرونة  اإلنتاجيةيؤدي اخنفاض تكاليف الفنون 

تحديث والنمو والتطور، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية تسهيل عملية تكيفها مع متغريات ال إىلواملتوسطة، 

رغبات املستهلكني واالستفادة من الفرص املتاحة يف السوق، بعكس املؤسسات الكبرية اليت يصعب عليها تغيري 

  .)4(إنتاجهاخطط وبرامج وخطوط 

  :)5(يليواملتوسطة على التكيف مع املتغريات املستحدثة فما املؤسسات الصغرية وتتمثل قدرة 

القدرة على تغيري تركيبة القوي العاملة أو سياسات اإلنتاج أو التسويق أو التمويل يف مواجهة التغريات السريعة  - 

  التقلبات أو الدورات االقتصادية أو غريها؛ علىدون تردد، مما يساعدها يف التغلب 

                                                           
ا�لد جملة اإلدارة العامة،  ، عوديةمعدل وعوامل انتشار املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية الس :خالد بن عبد العزيز بن حممد السهالوي )1(

 .314، ص2002معهد اإلدارة العامة الرياض، اململكة العربية السعودية، يوليو  ،2، العدد 21

 .79، ص 2005األردن،  ،، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانأبعاد للريادة: إدارة األعمال الصغرية :سعاد نائف برنوطي )2(

 .27، ص 2009األردن،  ،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،إدارة وإسرتاتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغريةليب، طاهر حمسن منصور الغا )3(

األردن،  ،عمان ، دار احلامد للنشر والتوزيع،املشاريع الريادية الصغرية واملتوسطة ودورها يف عملية التنميةبالل حممود الوادي،  ،ليث عبد اهللا القهيوي )4(

 .20، ص 2005

 .21، ص املرجع نفسه )5(
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ة حسب رغبات السوق ومبعدل قد بسرعخصوصا يف فنون متييز السلع  ،زيادة القدرة على التجديد واالبتكار - 

 يتفوق على نظريه يف املؤسسات الكبرية؛

نسبة األصول الثابتة إىل األصول الكلية، وارتفاع  خنفاض، وذلك السهولة وحرية الدخول واخلروج من السوق - 

 نسبة رأس املال إىل جمموع اخلصوم وحقوق أصحاب املؤسسة؛

  .خسارة كبرية ويف مدة زمنية قصريةسهولة حتويل املشروع الصغري إىل سيولة دون  - 

  انخفاض�وفرات�ا���م�و�ستفادة�من�وفرات�التجمع�:الفرع�الثالث

باملقارنة باملؤسسات ونسبيا يف املؤسسات املتوسطة  تنخفض وفورات احلجم يف املؤسسات الصغرية

فاض ضرورة استفادة الكبرية، نتيجة اخنفاض الطاقات اإلنتاجية وحجم اإلنتاج، ويتطلب تعويض هذا االخن

وهو ما يؤكد أفضلية إقامة ". (*)وفورات التجمع"وهو  ،من نوع آخر من الوفوراتواملتوسطة املؤسسات الصغرية 

  .)1(يف مناطق جتمعات صناعيةواملتوسطة  ملؤسسات الصناعية الصغريةهذه ا

  للتدر�ب�الذا�ي�مركز  :الرا�عالفرع�

 إطاروالعاملني �ا، حبيث تساعد على خلق  ألصحا�اا تدريب واملتوسطة مركز املؤسسات الصغرية  تعترب

للتدريب  ةالالزمللتنمية، حيث تتسم هذه املؤسسات بقلة التكاليف  األساسيةتقين يعترب ضمن املتطلبات 

باستمرار، وهذا ما  اإلنتاجيالعمل، وذلك جراء مزاولتهم لنشاطهم  أثناءالتدريب  أسلوبالعتمادها أساسا على 

الذي ينمي قدرا�م ويؤهلهم لقيادة عمليات  ءيالشد على احلصول على املزيد من املعلومات واملعرفة، وهو يساع

ارية جديدة وتوسيع نطاق فرص العمل املتاحة وإعداد أجيال من املدربني للعمل يف املؤسسات الكبرية ثماست

توصلت إىل  ،واملتوسطةالصغرية  ملؤسساتايف جمال  أجريت ات اليتدراسالعديد من ال حيث أنه يف. )2(مستقبال

حيث أ�ا تساهم جديا يف بناء يف جمال تقدمي الفرص التدريبية والتقدم للعاملني، الرائدة هذه املؤسسات هي  أن

  .)3(وهيئة فرص تدريبية بشكل أفضل مما توفره املؤسسات الكبرية ،وتكوين املهارات األساسية

  رابت�القدرة�ع���� �:الفرع�ا��امس

، فبالرغم من قلة البتكاراهي القدرة على  واملتوسطةاملؤسسات الصغرية من بني اخلصائص اليت تتميز �ا 

، وبالتايل فإن متيزها اإلبداعتنشأ عادة على مبادرات خاصة فحواها  أ�ااملوارد املالية هلذا النوع من املؤسسات إال 

يف ظل شح املوارد  البتكاراسسات الكبرية، لكن يعين قدر�ا على �ذه اخلاصية ال يعين انفرادها �ا مقارنة باملؤ 

                                                           
 .يقصد بوفرات التجمع تلك الوفرات النامجة عن وجود خمتلف املقومات الرئيسية لإلنتاج الصناعي احلديث يف منطقة معينة (*)

 .42، مرجع سابق، ص اقتصاديات متويل املشروعات الصغرية :عبد املطلب عبد احلميد )1(

 .21، ص مرجع سابق :ل حممود الواديبال ،ليث عبد اهللا القهيوي )2(

، ص 2006األردن،  ،عمان دار الشروق للنشر والتوزيع، ،للمنافسة والتميز يمدخل اسرتاتيج: إدارة املشروعات الصغرية :فالح حسن احلسين )3(

29. 
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املنتجات اليت  علىفاملؤسسات الكبرية عادة ما تركز ، )1(يف املؤسسات الكبرية البتكاريةااملالية اليت تتطلبها العملية 

تكون مبيعا�ا بطيئة، إنتاج املنتجات اليت  واملتوسطةؤسسات الصغرية للم تتميز بالطلب الثابت واملتوقع، تاركة

يف إجياد فكرة أو  واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  تتميزوغالبا ما  ،واملنتجات اليت تتميز بدرجة عالية من املخاطر

  . )2( منتوج جديد

  ارتفاع�املخاطر����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وقصر�ف��ة�حيا��ا��:الفرع�السادس

عن بعـض املمارسـات اخلاطئـة عـن  باألساساطر مرتفعة واليت تنتج مبخ تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ومـن جهـة  ،هـذا مـن جهـة. )3(األحيـانأصحا�ا، وهذا راجع لغياب التجربة واخلربة، أو التفاؤل املبالغ فيه يف بعض 

لــك الكبــرية بكثــري، وذ األعمــالفــإن العمــل الصــغري واملتوســط أكثــر عرضــة للفشــل، أو التصــفية والغلــق مــن  أخــرى

اخل، حيــث بينــت العديــد مــن الدراســات يف الــدول املتقدمــة بــأن يف  ...بســبب فقــدان الزبــائن أو نقــص العمالــة املهــرة

مــن  ألكثــرمنهــا فقــط تبقــي  %20مــن ســنة ونصــف، وأن  ألكثــرال تبقــي  %50مؤسســة صــغري تقــام،  1000كــل 

، أكــدت أيضــا )1985-1984(فــرتة األمريكيــة خــالل العشــرة ســنوات، ويف دراســات أخــرى يف الواليــات املتحــدة 

 .)4(سنوات 10منها فقط بقيت ألكثر من  %20هذه املخاطر، فبينت أن 

 

  أ�مية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�واملشا�ل�ال���تواج��ا: املبحث�الثالث

تشهد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اتفاقا حول معايري تعريفها وتصنيفها، إال أن هناك اتفاق على مل 

يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، حيث تساهم هذه  يتهاأمه

يف توفري فرص العمل وتكوين الفائض الصناعي واملسامهة املعتربة يف القيمة املضافة  ،وبشكل فعال ،املؤسسات

ة الصادرات، وهلا مسامهة فعالة يف حتقيق التوازن والناتج احمللي اإلمجايل، كما تعترب أيضا وسيلة لدعم وتنمي

اليت  التحدياتاملشاكل و العديد من  املؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه ،ومع ذلك. واالستقرار االجتماعي

سوف  ،وفيما يلي. تعرتض نشأ�ا ومنوها وحتد من دورها الفعال يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية

على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وكذا أهم  املؤسسات الصغرية واملتوسطةأمهية  عمقل أنستعرض بتفصي

 .املشاكل اليت تواجهها
 

                                                           
 (1) Dorota leszynska : management de l‘innovation dans l‘industrie aromatique : cas des PME de la région de 

grasse, édition l‘harmattan, paris, 2007, p 28. 
 .25، ص 2002األردن،  ،عمان ، دار امليسرة للنشر والتوزيع،إدارة املشروعات الصغرية: ماجدة العطية )2(

)3(  Josée ST- Pierre : La gestion financière des PME: théorique et pratique, Presses de l'université du Québec, 

Canada, 1999, P 7. 
 .82، ص مرجع سابق :سعاد نائف برنوطي )4(
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  ��مية��قتصادية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: املطلب��ول 

د من أهم يف االقتصاديات النامية واملتقدمة، فهي تع األمهيةدور بالغ  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتلعب 

يف أي مرحلة من مراحل التنمية  مكونات النشاط االقتصادي يف كل دول العامل، وال ميكن االستغناء عنها

تؤدي يف الدول النامية واملتقدمة على حد  املؤسسات الصغرية واملتوسطةوعموما ميكن القول أن . االقتصادية

 :رضها على النحو التايلسواء، أدوارا تنموية على درجة كبرية من األمهية، ميكن ع

  

  توف���مناصب�الشغل : الفرع��ول 

يف مواجهة مشكلة البطالة، حيث تستخدم هذه  بدور بالغ األمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطةتضطلع 

املؤسسات فنونا إنتاجية بسيطة نسبيا تتميز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل متتص جزءا 

وتعمل يف الوقت نفسه على احلد من الطلب املتزايد على الوظائف احلكومية؛ مما يساعد الدول اليت من البطالة، 

تعاين من وفرة العمل وندرة رأس املال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبد تكاليف رأمسالية عالية، كما توفر 

شباب والنازحني من املناطق الريفية هذه املؤسسات فرصا عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة اإلناث وال

كم أن هناك إمجاع بني االقتصاديني على عدم قدرة   .)1(غري املؤهلني بعد لالنضمام للمؤسسات الكبرية

سواء يف ا�تمعات النامية أو  ،المتصاص البطالة املنتشرة ،املؤسسات الكبرية احلديثة على توفري فرص عمل كافية

األعداد املتزايدة من العمالة واليت تضاف كل عام إىل القوة العاملة، ومن هنا  باستيعا املتقدمة على حد سواء، أو

  .)2(يف توفري مناصب العمل واحلد من مشكلة البطالة املؤسسات الصغرية واملتوسطةظهرت أمهية 

ل النامية يف هذا ا�ال هو توجه اقتصاديات معظم الدو  املؤسسات الصغرية واملتوسطةومما يزيد من أمهية 

حنو اقتصاد السوق، ويف ظل هذا التوجه مل تعد الدولة تلعب دورها يف إجياد مناصب شغل بطريقة مباشرة كما  

العام، كما أن املؤسسات الكبرية وبعدما استقرت أحجامها مل تعد يف حاجة القطاع كان يف املاضي من خالل 

لزيادة حجم العمالة  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل إىل إنشاء وظائف جديدة، هلذا يبقي األمل معقود على

يف استحداث  الصغرية واملتوسطة تعلى القدرات الكبرية للمؤسسا أكدت عدة دراساتقد و . )3(والتوظيف

يف الواليات املتحدة  )D.L.Brich( عدد كبري من العمالة، منها ما توصل إليه بمناصب شغل جديدة، واستيعا

من صايف التوظيف ارتبط باملؤسسات اليت  %66 حنو 1979و 1969الل فرتة مابني األمريكية، حيث وجد أنه خ

عامل،  100نتج عن املؤسسات اليت توظف أقل من من صايف التوظيف  %34ن أعامال و  20ل من قتوظف أ

ونفس النتائج مت التوصل إليها من . واستخلص أن عدد مناصب العمل املوفرة تتناسب عكسيا مع حجم املؤسسة

إىل أن مناصب  لحيث توص 1979و 1971يف دراسة قام �ا يف فرنسا بني  )XAVIER GREFFE( رفط

                                                           
 .66-65، ص مرجع سابق :هايل عبد املويل طشطوش )1(

 .65، ص مرجع سابق: فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )2(

 .47، ص مرجع سابق :رقية حساين ،رابح خوين )3(
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من إمجايل الوظائف املتاحة خالل % 43عامل بلغ  100توظف أقل من  العمل املوفرة من قبل املؤسسات اليت

 .)1(. تلك الفرتة

. من العمالة% 70دة األمريكية بالواليات املتحاملؤسسات الصغرية سبيل املثال كذلك تستوعب  على  

من % 70توفر حوايل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تبني أن 1998سنة  األورويبويف دراسة عن دول االحتاد 

من إمجايل % 95ما يزيد عن  املؤسسات الصغرية ويف دول منطقة شرق آسيا تشكل. فرص العمل بدول االحتاد

1999 إمجايل قوة العمل سنةمن  %85و% 35املؤسسات وتستقطب ما بني 
 )2(.   

يف تــوفري مناصــب  املؤسســات الصــغرية واملتوســطة الــذي يوضــح أمهيــة قطــاع ،وهــذا مــا يــربزه الشــكل املــوايل

 .بلدا 55تضم  الشغل باستخدام القيمة املتوسطة ملسامهات هذه املؤسسات يف العمالة الرمسية من واقع عينة
  

 الصغيرة والمتوسطة في العمالة الرسميةالمؤسسات  مساهمة :)1- 2(الشكل رقم 

  
  :متاح على املوقع .11، ص 2009، البنك الدويل، واشنطن، دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :مؤسسة التمويل الدولية :املصدر

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ffbf0a0049585fe8a182b519583b6d16/SMEA.pdf.  (17/05/ 2014 ). 

 

تعــــد العمــــود الفقــــري  املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطةأن  ،2009كمــــا تشــــري إحصــــائيات متعلقــــة بســــنة 

مـن املؤسســات وتسـاهم مــابني % 97لالقتصـاد يف كــل مـن الــدول الناميـة واملتقدمــة، وتشـكل يف املتوســط أكثـر مــن 

املؤسســــات املــــوايل يوضــــح مســــامهة  ، واجلــــدوليف العديــــد مــــن الــــدول املتقدمــــة والناميــــةمــــن العمالــــة % 80و% 50

 .2009من حيث العمالة املوظفة يف بعض الدول املتقدمة والنامية سنة  الصغرية واملتوسطة

 

 

 

 

 

  

 
  

                                                           
)1(  Robert Wtterwulghe, op-cit , p 102-103. 

، دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة بني الشباب يف الدول العربية :أمحد عبد الفتاح عبد احلليم ،عبد العزيز مجيل خميمر )2(

 .32- 31، ص 2000العربية للتنمية اإلدارية، حبوث ودراسات، جامعة الدول العربية، القاهرة،  املنظمة
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  2009لبعض الدول سنة  الرسمية الصغيرة والمتوسطة في العمالةالمؤسسات  مساهمة :)1- 15(ل رقم جدو ال

 (%)مة في العمالة المساه الدولة (%)المساهمة في العمالة  الدولة

 74.5 الصني 61.4 فرنسا

 77.3 فيتنام 79 أملانيا

 59 ماليزيا 70.2 اليابان

  60.9  روسيا  78.7  إسبانيا

  51.8  سنغافورة  54  اململكة املتحدة

  99.6  اندونيسيا  55.8  الواليات املتحدة 

  78.5  باكستان  87.7  كوريا اجلنوبية

  69  تايالند  67.4  دول االحتاد األورويب

Source : Michael Troilo, Masato Abe : Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific, United 
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Bangkok, Thailand, 2012, P 
21. 

دول  أغلـب امهة كبرية يف التوظيـف يف القطـاع الصـناعي يفمس املؤسسات الصغرية واملتوسطةكما سجلت 

يف التوظيـف حيث متثل نسبة مسامهة هـذه املؤسسـات  ،2002 سنة (OCDE)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  .)1(ل من ايطاليا اسبانيا والربتغاليف ك% 75وتتجاوز  ،كوريا اجلنوبيةيف   %85أكثر من  يف القطاع الصناعي

يتعلـــق بالـــدول العربيـــة تعتـــرب املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة الـــنمط الغالـــب للمؤسســـات بتعـــداد أمـــا فيمـــا 

مليون عامل، بل أنه هناك تقـديرات تشـري إىل  30مليون مؤسسة، وتشغل هذه املؤسسات ما يزيد عن  12يتجاوز 

  .)2(من العمالة كمتوسط يف الدول العربية% 60أن هذه املؤسسات تشغل 

اخلاصـــة مبســـامهة املؤسســــات  1995حصـــاءات الـــيت نشـــر�ا املنظمـــة العربيــــة للتنميـــة الصـــناعية ســـنة كمـــا تشـــري اإل

مــن إمجــايل قــوة % 59الصــغرية واملتوســطة يف التوظيــف بالقطــاع الصــناعي، أن هــذه املؤسســات تســتوعب مــا نســبته 

   .)3(العمل بالقطاعات الصناعية

  املسا�مة����الناتج�املح���:الثا�يالفرع�

، االقتصـادية هلـذا القطـاع األمهيـةالنـاتج احمللـي  إمجـايلمسامهة قطاع املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة يف تؤكد 

مــن النــاتج احمللــي، ويف الــدول منخفضــة الــدخل % 51ففــي الــدول مرتفعــة الــدخل يســاهم هــذا القطــاع بــأكثر مــن 

. هيمنـة القطـاع غــري الرمسـي يف االقتصــادأيضـا تلعـب املؤسســات الصـغرية واملتوســطة دورا بـارزا علـى الــرغم مـن زيــادة 

يف إمجــايل النــاتج احمللــي مــن واقــع  املؤسســات الصــغرية واملتوســطةوالشــكل املــوايل يعــرض القيمــة املتوســطة ملســامهات 

 .بلدا 55عينة تضم 

  

                                                           
 (1) OCDE : Perspectives de l‘OCDE sur les PME et l‘entreprenariat, Edition OCDE, 2005, p 424. 

العلوم  دكتوراه يف أطروحة ، ،دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة ودعم سياسات التشغيل بالبلدان العربية :جالل عبد القادر )2(

 )منشورة غري(. 136ص ، 2015 ،3اجلزائر جامعة يف االقتصادية ،

 .38، ص مرجع سابق: أمحد عبد الفتاح عبد احلليم ،عبد العزيز مجيل خميمر )3(
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  الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحليالمؤسسات  مساهمة :)1- 3(الشكل رقم 

  
  :متاح على املوقع .12، ص 2009، البنك الدويل، واشنطن، دليل املعرفة املصرفية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :يل الدوليةمؤسسة التمو  :املصدر

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ffbf0a0049585fe8a182b519583b6d16/SMEA.pdf.  ( Le 17/05/ 2014 ). 

  

بــني احمللــي امهة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف النــاتج يبلــغ متوســط مســ ،أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة

ويتضـح . يف مصـر% 80يف تونس وحوايل % 73و األردنيف % 40والسعودية و  اإلماراتبالنسبة لكل من  30%

هــذه البيانــات التبــاين الواضــح يف مســامهة هــذه املؤسســات يف النــاتج احمللــي يف الــدول العربيــة، حيــث تــنخفض مــن 

  .)1(وترتفع يف الدول العربية ذات االقتصاديات األكثر تنوعا ،يف الدول املصدرة للنفط تلك املسامهة

  

  املسا�مة����القيمة�املضافة�:لثثاالالفرع�

مــن % 50تســاهم املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مســامهة جوهريــة يف خمرجــات التصــنيع، وتولــد أكثــر مــن 

، وبشــــكل بــــارز ايطاليــــا، اليونــــان، (OCDE) تصــــادي والتنميــــةدول منظمــــة التعــــاون االقالقيمــــة املضــــافة يف أغلــــب 

يف  املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةواجلـــدول املـــوايل يوضـــح مســـامهة  .%72 الربتغـــال حيـــث تتجـــاوز نســـبة املســـامهة

 .2009سنة  (OCDE) القيمة املضافة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .172، ص مرجع سابق :جالل عبد القادر )1(
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االقتصادي  منظمة التعاونلدول  القيمة المضافةالصغيرة والمتوسطة في المؤسسات  مساهمة :)1- 16(ل رقم جدو ال

  2009سنة  (OCDE) والتنمية
 (%)المساهمة في القيمة المضافة  الدولة (%)المساهمة في القيمة المضافة  الدولة

  52  بولندا  28  أيرلندا

  65  النرويج  75  اليونان

  55  فرنسا  72  إيطاليا

  50  لنداهو   73  الربتغال

  54  فنلندا  68  أسبانيا

  51  بريطانيا  60  اسرتاليا

  54  أملانيا  54  ا�ر

  46  اجلنوبية كوريا  53  املكسيك

  --  الواليات املتحدة  55  التشيك

  49  اليابان  54  السويد

  36  سلوفينيا  58  بلجيكا

مؤمتر العمل العريب، الـــدورة ، ملتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتشغــيلاملنشآت الصغرى والصغرية وا: تقرير املدير العام ملكتب العمل العرىب :المصدر

  .34، ص 2011ماي  22 – 15الثامنــة والثالثــون، القاهرة، 

  

  تنمية�الصادرات�:را�عالالفرع�

بشـــكل كبـــري يف تنميـــة الصـــادرات ســـواء بشـــكل مباشـــر عـــن طريـــق املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة تســاهم 

الكبــرية  إنتــاج املنتجــات النهائيــة التنافســية، أو بشــكل غــري مباشــر عــن طريــق قيامهــا بإمــداد املؤسســات  قــدر�ا علــى

مــن % 35إىل  %25تشــري إىل أن هــذه املؤسســات تســاهم بنحــو  فاإلحصــائيات .)1(كمــدخالت للمنــتج النهــائي

آلسـيوية معـدالت عاليـة جـدا، كما شكلت مسامهتها يف صادرات بعض الـدول ا. الصادرات العاملية للمواد املصنعة

وتشــــري تقــــديرات منظمــــة التعــــاون . يف كوريــــا اجلنوبيــــة% 40يف تــــايوان، و %65ويف الصــــني % 69حيــــث بلغــــت 

املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف صـــادرات الـــدول املنظمـــة  إىل أن معـــدل مســـامهة (OCDE)االقتصـــادي والتنميـــة 

% 40وبـــني  ،يف ايطاليـــا %53ز حصـــتها مـــن الصـــادرات حيـــث تتجـــاو مـــن إمجـــايل الصـــادرات، % 26حـــوايل  تبلـــغ

أمـــــا بالنســـــبة للمســـــاهم غـــــري املباشـــــرة هلـــــذه املؤسســـــات يف  .)2(يف الســـــويد% 30و ،يف الـــــدامنرك وسويســـــرا %46و

، ويف الواليـــات املتحـــدة صـــادرات املؤسســـات الصـــناعية الكبـــرية إمجـــايلمـــن  %20التصـــدير متثـــل يف اليابـــان حـــوايل 

، كمــا عــدد املؤسســات املصــدرة إمجــايلمــن  % 96حــوايل  املصــدرة بة أصــحاب املؤسســات الصــغريةاألمريكيــة تصــل  نســ

% 30أكثر من من إمجايل الصادرات األمريكية جتاوزت نسبة مسامهة هذه املؤسسات 
)3(.  

واجلدول املوايل يوضح مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إمجايل الصادرات لبعض الدول املتقدمة 

  .2009نامية لسنة وال
                                                           

 .19، ص 2001، النهضة العربية، القاهرة، مؤسسات إدارة املخاطر ودورها يف متويل املشروعات الناشئة :وفاء عبد الباسط )1(

 .82، ص مرجع سابق :يل جوادنب )2(

 .34، ص مرجع سابق :أمحد عبد الفتاح عبد احلليم ،عبد العزيز مجيل خميمر )3(
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  2009لبعض الدول سنة  في إجمالي الصادراتالصغيرة والمتوسطة المؤسسات  مساهمة :)1- 17(ل رقم جدو ال

 (%) إجمالي الصادراتالمساهمة في  الدولة (%) إجمالي الصادراتفي المساهمة  الدولة

 69.2 الصني 42.4 فرنسا

 20 فيتنام 55.9 أملانيا

 19 ماليزيا 53.8 اليابان

  54  روسيا  68.5  إسبانيا

  16  سنغافورة  45.9  اململكة املتحدة

  20  اندونيسيا  22.5  الواليات املتحدة 

  30  باكستان  39  كوريا اجلنوبية

  30.6  تايالند  39  دول االحتاد األورويب

Source : Michael Troilo, Masato Abe : Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific, United 
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Bangkok, Thailand, 2012, P 
21. 

الصــادرات  إمجــايلبلغــت نســبة مســامهة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف  ،أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة

.)1( 2004 مجهورية مصر سنة يف %4وحنو  ،السعوديةاململكة يف  %8حوايل 
 

  

  تحقيق�الت�امل�الصنا���:�امسالفرع�ا�

 األساســــيةمــــن املؤكــــد أن تواجــــد املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة والكبــــرية وتكاملهــــا يعتــــرب مــــن املقومــــات 

يف  للهيكل الصناعي وقوة دافعة لعمليـة التنميـة الصـناعية، فالقاعـدة الرئيسـية للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة تكمـن

 مكاســب صــناعية هائلــة إلتباعهــا ،مــع املؤسســات الكبــرية، وقــد حققــت كثــري مــن الــدول املتقدمــة صــناعيا اتكاملهــ

   :)2(الذي يتجسد يف ،هذا النمط من التعاون

ويقصد بـه تقسـيم املهـام بـني الوحـدات الصـناعية الصـغرية والكبـرية دون اتفـاق مباشـر  :التكامل غير المباشر: أوال

بأقـل تكلفــة  ةحيـث يــتم إنتـاج املنتجـات املسـتهدف ،، ويعتمـد هـذا التكامـل بصــفة أساسـية علـى السـوقبـني الطـرفني

  .ممكنة لتحقيق أقصي ربح

أن احــدي هــذه  أســاسويــتم مــن خــالل التعاقــد بــني الصــناعات الصــغرية والكبــرية علــى  :التكامــل المباشــر: ثانيــا

مــة كمــدخالت يف عمليــة التصــنيع، فعنــدما حتصــل بصــورة منتظ األخــرىالصــناعات تســتخدم منتجــات الصــناعات 

الصــناعات الصــغرية علــى مــدخال�ا مــن الصــناعات الكبــرية تســمي هــذه العالقــة بالتصــنيع الالحــق، ولكــن يف حالــة 

 .حصول الصناعات الكبرية على مدخال�ا من الصناعات الصغرية فتسمي هذه العالقة بالتعاقد من الباطن

باط بني املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة مـع املؤسسـات الكبـرية، تتعامـل شـركة فكرة عن مدى االرت وإلعطاء

مـورد مـن املؤسسـات الصـغرية، وتتعامـل شـركة  30.000األمريكيـة مـع أكثـر مـن  )General Motors( جنرال موترز

                                                           
 ،2009أكتوبر  21إىل  19املنتدى العريب للتشغيل، بريوت، من  ،دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف ختفيف أزمة البطالة :منظمة العمل العربية )1(

 .27ص 

 .69، ص مرجع سابق: ده أبو سيد أمحدفتحي السيد عب )2(
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ؤسسـات كمـا تنـتج امل.)1(املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةمورد من  50.000 الفرنسية مع أكثر من )Renault(رونو 

ــــــان مايزيــــــد عــــــن   يشــــــركة ميتسوبيشــــــ كمــــــا تعتمــــــد .)Toyota( مــــــن قطــــــع شــــــركة تويوتــــــا% 80الصــــــغرية يف الياب

)MitsuBishi(  مـورد مـن املؤسسـات الصـغرية 20.000اليابانية علـى أكثـر مـن)ونشـري إىل أن عشـرات اآلالف  .)2

ـــات املتحـــدة األمريكيـــة تقـــوم باإلنتـــاج حل ســـاب املؤسســـات الكبـــرية، يف كـــل مـــن مـــن املؤسســـات الصـــغرية يف الوالي

مـن قيمـة تكـاليف املنتجـات % 70ويف اليابـان فـإن . ةصناعات األملنيوم والسيارات واملعدات الكهربائيـة وااللكرتونيـ

النهائية يف صـناعات بنـاء السـفن وصـناعة معـدات السـكك احلديديـة يـتم التعاقـد عليهـا مـع مؤسسـات صـغرية، وأن 

مـن % 26وحنـو  ،مـن تكـاليف صـناعة آالت الغـزل والنسـيج% 35وحنـو  ،السيارات من تكاليف صناعة% 65حنو 

  .)3(املؤسسات الصغرية املتخصصةتصنيع تكاليف صناعة اهلواتف، متثل مشرتيات من 

  تحقيق�التنمية��قليمية�املتوازنة�:سادسالفرع�ال

 ،ي لعمليــة التنميــة االقتصــاديةتضــطلع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة بــدور هــام يف حتقيــق التــوازن اإلقليمــ

الــدول، وهــذا يعمــل علــى حتقيــق منــو متــوازن جلميـــع  أقــاليممباهلــا مــن خصــائص تؤهلهــا لالنتشــار اجلغــرايف يف مجيــع 

  .)4(يف مناطق معينة من البلد االقتصادية األنشطةالفوارق بينها والناتج عن تركيز  وإزالةالدولة،  أقاليم

  :لصغرية واملتوسطة جيعل منها أداة للتنمية اإلقليمية، وهذا عن طريقفاالنتشار اجلغرايف مؤسسات ا

المتصــاص العمالــة العاطلــة والرفــع مــن مســتوي  كــأداةوبالتــايل تكـون   ،القـرب مــن املنــاطق الــيت تكثــر فيهــا البطالــة - 

سـا متواجـدة يف فرن أربعـة أصلمن  ثالثة مؤسساتتشري إىل أن  فاإلحصائياتمعيشة أفراد املنطقة املتواجد �ا، 

  ؛يف تنمية هذه البلديات أساسياوتلعب دورا  ،ساكن 100.000يف البلديات اليت يقل عدد سكا�ا عن 

احملاذيــة للمــدن  الكــربىحنــو التجمعــات الصــناعية  الصــغرىالتقليــل مــن تيــار اهلجــرة املســتمرة مــن الريــف واملــدن  - 

تتــوزع علــى خمتلــف األقــاليم خللــق غرية عملــت كنــدا علــى جعــل املؤسســات الصــ حيــثحبثــا عــن العمــل،  الكــربى

مـــن  %36وجـــد أن  ،ديناميكيـــة اقتصـــادية حمليـــة، ففـــي دراســـة قـــدمتها الفدراليـــة الكنديـــة للمؤسســـات املســـتقلة

 ؛)5(متواجدة يف املدن الصغرية والقرى ،املؤسسات الصغرية

 التقليل من التفاوت يف توزيع الدخول بني املناطق املختلفة؛ - 

آثـــاره  لتخفيــف، ةوكســر حــدة الرتكيـــز الصــناعي يف املنــاطق احلضـــري ،ي بــني خمتلــف املنـــاطقنشــر الــوعي الصـــناع - 

  .)6(السيئة على البيئة

                                                           
 .34-33، ص مرجع سابق :أمحد عبد الفتاح عبد احلليم ،عبد العزيز مجيل خميمر )1(

 .18، ص 1988جامعة دمشق، سورية،  اقتصاد وختطيط الصناعة، :الشافعي حممود أمحد )2(

 .20، ص مرجع سابق: رامي زيدان )3(

 .83، ص جع سابقمر : فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )4(

فرحات  جامعة العلوم يف االقتصادية ، دكتوراه يف أطروحة ، ،حالة والية سطيف:دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية :علوين عمار )5(

 )منشورة غري(. 75- 74ص   ، 2010 عباس،

مؤمتر الصناعة مستقبل اليمن، ورقة حبثية ضمن ، فرص متاحة وحتديات قائمة: نيةالصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلمهورية اليم :علي عبد اهللا قائد )6(

 .7، ص 2008ديسمرب  23 - 22الكال، اليمن، 
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 فإ�ـــا ،ميكـــن القـــول بـــأن مجلـــة املزايـــا واخلصـــائص الـــيت تتميـــز �ـــا املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةممـــا ســـبق 

، وهــذا مــا ميكنهــا مــن حتقيــق أهــداف اقتصــادية ليمواألقــاق انتشــارا جغرافيــا أفقيــا أوســع بــني املنــاطق قــحتأن تســتطيع 

، واملســامهة يف تقليــل األقــاليماحلاصــلة يف معــدالت النمــو بــني  الفــوارقواجتماعيــة علــى حــد ســواء، تتمثــل بتخفــيض 

بالتـايل احلـد مـن اهلجـرة إىل املـدن منـوا، و  األقـل األقـاليمالتفاوت احلاصل يف توزيع الـدخول، وتشـغيل اليـد العاملـة يف 

   .لكربىا

  و�شاطات�البحث�والتطو�ر�بت�ار املسا�مة����� �:سا�عالفرع�ال

مصــدرا مهمــا لألفكــار اجلديــدة واالبتكــارات، فهــذه املؤسســات تتميــز املؤسســات الصــغرية واملتوســطة تعــد 

يت تـؤدي افـع أكـرب يف إجيـاد األفكـار اجلديـدة الـو بأ�ا أكثر إبداعا من املؤسسات الكبرية، بسبب أن األفراد لديهم د

لفـرتة امتـدت  الواليـات املتحـدة األمريكيـة بـراءات االخـرتاع يف عـدد كـان  ،فعلى سـبيل املثـال. )1(لتحقيق رحبية عالية

كما تشـري دراسـة . )2(املؤسسات الصغرية إىلمن الربع  وأكثر ،األفراد إىلثلثها  خلمسة وعشرين عاما يعود أكثر من

ؤسســات الكبــرية يف امللكــل موظــف  االبتكــاراتأن متوســط عــدد  1995كــذلك يف الواليــات املتحــدة ســنة   أجريــت

وقـد جــاء يف . )3(لكـل موظــف يف املؤسسـات الصـغرية اابتكـار  2.4حـدود  إىلهـو واحـد لكـل موظـف، بينمــا وصـل 

  :)4(مايلي 1990سنة  )Audretsch( الدراسات أيضا اليت قام �ا إحدى

ـــــني  -  ـــــات وجت جـــــذريا يف اابتكـــــار  395مـــــن ب حصـــــل يف  اابتكـــــار  237هيـــــزات احلاســـــوب، كـــــان منهـــــا االلكرتوني

  يف املؤسسة الكبرية؛ 158املؤسسات الصغرية، مقابل 

يف املؤسســة الكبــرية،  65حصــل يف املؤسســات الصــغرية، مقابــل  اابتكــار  931يف جتهيــزات املقــاييس كــان هنــاك  - 

 اخرتاعا؛ 996وذلك من أصل 

حصـــل يف املؤسســـات الصــــغرية،  اابتكـــار  72، منهـــا اابتكــــار  229يف جتهيـــزات املـــذياع والتليفزيـــون كـــان هنـــاك  - 

 يف املؤسسة الكبرية؛ 157مقابل 

 للمؤسسة الكبرية؛ 133للمؤسسات الصغرية، مقابل  77يف جتهيزات املواد الصيدالنية، منها  اابتكار  210 - 

  ة؛للمؤسسة الكبري  66للمؤسسات الصغرية، مقابل  36يف التجهيزات الطبية، منها  اابتكار  102 - 

 .للمؤسسة الكبرية 33للمؤسسات الصغرية و 20يف اجلرارات الفالحية واآلالت الثقيلة، منها  اابتكار  53 - 

ا ابتكـار  612مقابـل  ،اابتكـار  1373، سامهت املؤسسـات الصـغرية بـــ 1985بلغ  االبتكاراتوعليه جمموع 

%  30.83املؤسسـات الصـغرية، مقابـل متت يف  االبتكاراتمن %  69.17للمؤسسات الكبرية، مبعين أن ما نسبته 

  .يف املؤسسات الكبرية

  
                                                           

 .25، ص مرجع سابق: ماجدة العطية )1(

 .24، ص مرجع سابق: رامي زيدان )2(

 .61، ص مرجع سابق :سعاد نائف برنوطي )3(

اجلمعية العربية للبحوث  ،8العدد ، جملة حبوث اقتصادية عربية، دعم االندماج االقتصادي واالجتماعي دور املؤسسة الصغرى يف :رضا فويعة )4(

 .46 – 45، ص 1997االقتصادية، القاهرة، 
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  ��مية��جتماعية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: الثا�ياملطلب�

يــرتبط اجلانــب االقتصــادي للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة جبانــب اجتمــاعي مهــم، يظهــر يف نشــر الــوعي 

مــت ا�تمعــات الريفيــة لفــرتات طويلــة، فهــذه املؤسســات والــيت الز  ،الصــناعي والتحــرر مــن أســاليب اإلنتــاج التقليديــة

وبالتــايل هلـا دور كبــري يف التــأثري علــى ســلوك األفـراد وتفكــريهم وعــادا�م، كمــا أ�ــا  ،بطبيعتهـا تنتشــر يف أرجــاء الــبالد

أمنـاط وانتشـار  ،تساهم يف االسـتفادة مـن وقـت الفـراغ الضـائع والـذي يرتتـب عليـه تفشـي الظـواهر السـيئة يف ا�تمـع

وميكـــن توضـــيح األمهيـــة االجتماعيـــة للمؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف النقـــاط  .الســـلوك االجتمـــاعي غـــري الســـوي

 :التالية

  

  تدعيم�دور�املشاركة�الوطنية����تنمية��قتصاد�القومي: الفرع��ول 

 أل�ـا ،صـاد القـوميوسائل تدعيم املشاركة الوطنية يف تنميـة االقت إحدىتعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

تعـد مـن الوسـائل الـيت  فإ�ـاالوطنيـة ومـدخرات صـغار املـدخرين لالسـتثمار فيهـا، ومـن مث  األموالتعتمد على رؤوس 

  .)1(الصناعيني الوطنيني إعدادتساهم يف كما  ،ا�تمع يف التنمية فرادأترفع من مستوي مشاركة 

  فض�معدالت�الفقرالتخفيف�من�املشكالت��جتماعية�وخ: ثا�يالفرع�ال

سـواء للمالـك املسـري هلـا  ،ويتم ذلك من خالل مـا تـوفره املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة مـن مناصـب شـغل

الفئــات االجتماعيـــة  إىلأو لغــريه وبــذلك تســاهم يف حــل مشــكلة البطالــة، ومـــا تنتجــه مــن ســلع وخــدمات موجهــة 

خي بصـرف النظـر عـن أوالت التآزربأمهية  اإلحساسيزيد مما  ،عالقات للتعاملتساهم يف إجياد حرمانا وفقرا،  األكثر

  .)2(الدين واللون واجلنس

  املسا�مة����التوز�ع�العادل�للدخل: ثالثالفرع�ال

يف ظــل وجــود أعــداد كبــرية مــن املؤسســات الصــغرية  ،وهــي مرتبطــة بــنمط توزيــع الــدخل وقربــه مــن العدالــة

ظـــروف تنافســـية ويعمـــل �ـــا أعـــداد كبـــرية مـــن العمـــال، وذلـــك واملتوســـطة، املتقاربـــة يف احلجـــم والـــيت تعمـــل يف ظـــل 

باملقارنة بنمط التوزيع الذي يسود يف ظل أعداد حمدودة من املؤسسـات الكبـرية الـيت تعمـل يف ظـروف غـري تنافسـية، 

   .)3(واليت يرتتب عنها توزيع غري عادل للدخل

  تكو�ن��سق�قيمي�مت�امل����أداء��عمال: را�عالفرع�ال

العمـل  أداء، وأمههـا االنتمـاء يف األفـرادؤسسات الصغرية واملتوسطة على خلق قـيم اجتماعيـة لـدى تعمل امل

 ىالـيت تلقـ الفـرد يف اكتسـاب القـيم يبـدأ، حيـث األجيـال ايتوارثهـنسق اسري متكامل وذلك يف الصناعات الـيت  إىل

                                                           
 .76، ص مرجع سابق :فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )1(

 .12، ص مرجع سابق: مسري عالم )2(

 .27، ص مرجع سابق :عبد الرمحن يسري أمحد )3(
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الـذي يرتتـب عليـه تكـوين  األمـرالواحـدة،  رةاألس إطارممارسته للصناعة اليت متارس يف داخل  منذ الطفولة وحىت إليه

  .)1(فئة من العمالة املنتجة واليت تعمل يف النسق الواحد

  خدمة�املجتمع�وز�ادة�إحساس��فراد�با��ر�ة�و�ستقاللية: �امسالفرع�ا�

مــن حيــث مـــا تقدمــه مـــن ســلع وخـــدمات  ،خدمـــة مهمــة للمجتمـــع املؤسســات الصـــغرية واملتوســطةتــؤدي 

 جانــب كو�ــا إىل، وكــذا حتســني مســتوي معيشــته وتعزيــز العالقــات االجتماعيــة؛ هــذا وإمكانياتــهدراتــه مــع ق متناســبة

 ،نفراد يف اختـاذ القـرارات دون سـلطة وصـيةقاللية، وذلك عن طريق الشعور باإلتعظم إحساس األفراد باحلرية واالست

هـــــذه تســـــيري مـــــن خـــــالل  ،قيـــــق الـــــذاتوالشـــــعور باحلريـــــة املطلقـــــة يف العمـــــل دون قيـــــود، واإلحســـــاس بالتملـــــك وحت

   .)2(املؤسسات والسهر على استمرارية جناحها

  �جتما���تحقيق��ستقرار : سادسالفرع�ال

ن تصــبح قــوة ات الـيت تعــيش علــى هـامش ا�تمــع ألالفرصــة إلفــراد الفئــ املؤسســات الصــغرية واملتوسـطةمتـنح 

ت ال متلــك القــدرات املاليــة أو األكادمييــة أو العالقــات فاعلــة فيــه، عــرب إقامــة وتأســيس هــذه املؤسســات، فهــذه الفئــا

إقامــة مشــروعات كبـــرية، وذلــك يعــين بقائهـــا علــى هــامش العمليـــة احلصــول علــى وظيفـــة أو العامــة الــيت متكنهــا مـــن 

علـــى تســـهيل دخـــول هـــذه الفئـــات إىل العمليـــة  املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةاإلنتاجيـــة يف ا�تمـــع، حيـــث تعمـــل 

مما يؤدي إىل إزالة التوتر الذي يغلف عادة شكل العالقـة بـني هـذه الفئـات وبـاقي شـرائح ا�تمـع، وذلـك   ،اإلنتاجية

  .)3(يساهم يف حتقيق االستقرار االجتماعيكله 

  رفع�مشاركة�املرأة����ال�شاط��قتصادي: سا�عالفرع�ال

الريفيــة، يســاعد علــى  مواألقــالي ىإن تــدعيم دور املؤسســات الصــغرية واملتوســطة الــيت يــتم ممارســتها يف القــر 

، ويســاعد هــذا املختلفــة الــيت تتطلــب عمالــة نســائية مثــل املشــغوالت التقليديــة األنشــطةيف  املــرأةرفــع نســبة مســامهة 

، ومــن مث يتحقــق االســتغالل األمثــل علــى اســتغالل طــاقتهن واالســتفادة مــن أوقــات الفــراغ، ورفــع مســتوي معيشــتهن

   .)4(دعم من مشاركتهن يف النشاط االقتصادي وحيد من بطالتهنوي ،للقوى العاملة من النساء

  أساس�للتنوع�الثقا�������قتصاد: ثامنالفرع�ال

ــــه ــــز التنــــوع الثقــــايف واحلفــــاظ علي ممــــا يســــاهم يف توســــيع  ،تســــاهم املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة يف تعزي

، األمريكيـــةيف اســـرتاليا والواليـــات املتحـــدة  العربيـــة األقليـــةمثـــال  نأخـــذنفهـــم أمهيـــة ذلـــك ميكـــن أن  وحـــىتاالقتصـــاد، 

، ممـا لألقليـةأفراد منها مشاريع صغرية ختدم احلاجـات اخلاصـة  إقامة إىل ،األقليةحيث أنه غالبا ما يؤدي تكون هذه 

 األقليـــات أبنـــاءأو  األكثريـــة أبنـــاءمنافســـتهم عليـــه  جمـــاال ملمارســـة نشـــاط اقتصـــادي ال يســـتطيع األقليـــة ألبنـــاءيـــوفر 
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هلـا  ليكـونبشـراء هـذه السـلع أو اخلـدمات، وقـد يبـدأ بتطويرهـا  األوسع ا�تمع يبدأ، ولكن مع مرور الوقت خرىاأل

  .)1(غناء اقتصادهإو  األوسعالذي يسهم يف تعزيز التنوع الثقايف للمجتمع  األمرمجهور أوسع، 

  

  ةؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطامل املشا�ل�واملعوقات�ال���تواجھ: لثاملطلب�الثا

يف اقتصــاديات مجيــع  الــدول ســواء كانــت  املؤسســات الصــغرية واملتوســطةبــالرغم مــن الــوعي املتزايــد بأمهيــة 

متقدمـــة أو ناميـــة، إال أ�ـــا تواجـــه العديـــد مـــن املشـــاكل الـــيت حتـــد مـــن نشـــاطها وحتـــول دون تنميـــة قـــدرا�ا وإســـهامها 

طبيعـة املشـاكل الـيت تواجـه هـذه املؤسسـات متداخلـة الفعال يف دفـع عجلـة التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، وتعتـرب 

ألخرى، وذلـك تبعـا الخـتالف الظـروف العامـة، ومن دولة  ،ألخرىمع بعضها البعض، وختتلف وتتباين من صناعة 

  : غري أنه بصفة ميكن حصر هذه املشكالت فيما يلي. االقتصادية، االجتماعية والسياسية لكل دولة

  

  مو�ليةاملشا�ل�الت: الفرع��ول 

، حيـث ال تكفـي مواردهـا املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةتعد مشكلة التمويل من أهم املشاكل الـيت تواجـه 

وتعتـــرب املؤسســـات . والتجديـــد واإلحـــاللأو عمليـــات التشـــغيل اجلاريـــة  والتأســـيس اإلنشـــاءالذاتيـــة للوفـــاء مبتطلبـــات 

ن يعــي للحصــول علــى وســائل التمويــل، ألهــي املســار الطب -املتمثلــة يف البنــوك التجاريــة والبنــوك املتخصصــة-املاليــة 

وبالتــايل ميكــن أن . املــال رأس أســواق إىلالوصــول  ىالكبــرية علــهــذه املؤسســات ال تتمتــع بــنفس قــدرات املؤسســات 

املؤسســات  إىل متكــني ،قليلــة علــى أوجــه اســتخداما�ا تــؤدي القــروض البنكيــة الــيت هلــا أجــل اســتحقاق أطــول وقيــود

غـري أن هـذه املؤسسـات تواجـه غالبـا صـعوبة . النطالق يف النشـاط ممن االستثمار الرأمسايل الالز  ملتوسطةالصغرية وا

بســبب عــدم متاثــل املعلومــات وعــدم تــوفر األصــول الكافيــة الــيت ميكــن  ،قــروضال مــن يف احلصــول علــى هــذه األنــواع

إىل أن اسـتخدام املؤسسـات  ،بلـدا 71 ، وتشري دراسة  أجراها البنك الدويل على عينـة تضـماتاستخدامها كضمان

عـــــن املؤسســـــات الصـــــغرية  %150يزيـــــد بنســـــبة  ،الكبـــــرية للقـــــروض املصـــــرفية الطويلـــــة األجـــــل يف متويـــــل االســـــتثمار

   .)2(الناشئة

، حيـث تضـطر إىل الشـراء باألجـل املؤسسات الصغرية واملتوسـطةوتنعكس مشكلة التمويل على معامالت 

 اواللجــوء إىل الوســطاء يف أســواق املــواد اخلــام للحصــول علــى احتياجا�ــ ،ة نســبيامــن بعــض التجــار وبأســعار مرتفعــ

فيهــا، وكــذا التعاقــد مــن البــاطن مــع املؤسســات الكبــرية لتــوفري املــدخالت وتســويق اإلنتــاج مقابــل أجــر  مبــالغبأســعار 

ظر لــو تــوافرت املــوارد حمــدد متفــق عليــه أو بســعر مــنخفض، ممــا يقلــل مــن معــدل رحبيــة النشــاط مقارنــة باملعــدل املنــا

  .)3(املالية هلذه املؤسسات

                                                           
 .63-62، ص مرجع سابق: سعاد نائف برنوطي )1(

 .13-12، ص مرجع سابق، عرفة املصرفية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةدليل امل :مؤسسة التمويل الدولية )2(

 .36، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )3(
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هلــذا النــوع مــن املؤسســات، فــإن تكلفــة احلصــول  منــه حــىت لــو مت تــوفري االئتمــان الــالز أكمــا يالحــظ أيضــا 

تفــوق مــا هــو عليــه احلــال بالنســبة للمؤسســات الكبــرية، ويف هــذا الصــدد بينــت دراســة أن يف كثــري مــن األحيــان عليـه 

ت املتحـدة األمريكيـة تفضـل التعامـل مـع املؤسسـات الكبـرية وكثيفـة رأس املـال، كمـا بينـت أيضـا أن البنوك يف الواليا

ـــ  كمــا مت تأكيــد . )1(عمــا تدفعــه املؤسســات الكبــرية% 3 إىل %2املؤسســات الصــغرية تــدفع فائــدة مبعــدالت تزيــد بـ

ـــ الــيت تــدفع أســعار فائــدة تفــو  ،ذلــك أيضــا بالنســبة للمؤسســات الصــغرية الفرنســية ق مــا تدفعــه املؤسســات الكبــرية بـ

2%
)2(.  

  سو�قيةاملشا�ل�ال�: ثا�يالفرع�ال

مـــن مشـــكالت وصـــعوبات تســـويقية يف الســـوقني احمللـــي واخلـــارجي،  املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةتعـــاين 

رد بســبب املنافســة القويــة الــيت تتعــرض هلــا مــن جانــب املؤسســات الكبــرية واملؤسســات التجاريــة اخلارجيــة الــيت تســتو 

التعامل مـع املؤسسـات تفضيل اجلهات حكومية وبعض فئات ا�تمع  ،ويضاعف من صعوبة األمر ؛منتجات مماثلة

ــــاراتالكبــــرية ال ــــد املقــــررة عتب ــــة ويف املواعي ــــات املطلوب ولتفــــادي  ،اجلــــودة والســــعر، ولضــــمان انتظــــام التوريــــد بالكمي

وبشــكل عــام . )3(املؤسســات الصــغرية واملتوســطةبــري مــن املشــكالت اإلداريــة واملاليــة الناجتــة عــن التعامــل مــع عــدد ك

والــيت ميكــن تقســيمها إىل مشــاكل تســويق داخليــة  ،العديــد مــن املشــكل التســويقية املؤسســاتيعــاين هــذا النــوع مــن 

  :)4(ومشاكل تسويق خارجية، كما يلي

  مشاكل التسويق الداخلية: أوال

األمـر الـذي جيعلهـا تعتمـد علـى الوسـطاء يف تسـويق  ،يقيةللمهـارات التسـو  املؤسسات الصغرية واملتوسطةافتقار  -

  منتجا�ا، مما جيربها أحيانا على قبول شروط أو مزايا غري اليت تسعي إىل حتقيقها؛

خسـائر مفاجئـة نتيجـة حلـدوث تطـورات  إىلمما يعرضها  ،عدم قدر�ا على مسايرة التغريات يف اجتاهات السوق - 

 سريعة وغري متوقعة يف السوق؛

ممـــا يـــؤدي إىل تســـرب منـــتج معيـــب للســـوق  ،قـــار الكثـــري مـــن هـــذه الصـــناعات للمفـــاهيم األساســـية للجـــودةافت - 

  .بالشكل الذي يقلل من فرصة املنتجات يف املنافسة وفتح األسواق أمامها

  خارجيةمشاكل التسويق ال: ثانيا

ســـواق وطبيعـــة مـــن حيـــث حجـــم وطبيعـــة هـــذه األ ،عـــدم دراســـة أصـــحاب هـــذه املؤسســـات لألســـواق اخلارجيـــة - 

  لتعدد الدول اليت تتعامل يف األسواق اخلارجية؛ ،املنافسة اليت تواجه منتجا�م

بـنفس املواصـفات  حيـث يظـل املنـتج يصـنع ،عدم االهتمام بتطوير املنتجات مبا يتناسب مع أذواق املسـتهلكني - 

 لفرتة طويلة دون إجراء أي تعديل أو تطوير؛

                                                           
 .39، ص مرجع سابق :جالن سبنسر هل )1(

 .26، ص مرجع سابق :رامي زيدان )2(

 .36، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )3(

 .92- 90، ص مرجع سابق :فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )4(
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 ارج باملنتجني يف الداخل؛عدم وجود نظام لربط املوزعني باخل - 

 ،يف اخلـارج الكافيـة واإلعـالن، وعـدم القـدرة علـى القيـام بعمليـات الدعايـة األجنبيـةصعوبة املشاركة يف املعارض  - 

 نتيجة ارتفاع تكاليف هذه العمليات؛

ــــدائل املســــتوردة ملن -  ــــد مــــن الب ــــة للتجــــارة ومنافســــة العدي ــــات املنظمــــة العاملي تجــــات حتريــــر التجــــارة يف ظــــل اتفاقي

احملليــة، ومــا مل حتســن هــذه املؤسســات مــن جــودة منتجا�ــا وتعمــل علــى ختفــيض  املؤسســات الصــغرية واملتوســطة

ســيقبل املســتهلكون علــى البـدائل املســتوردة األقــل مثنــا باملقارنــة بأسـعار املنتجــات احملليــة، ومــن مث جتــد  ،أسـعارها

إذا مل تســتطيع أن تواجــه هــذه  ،وقــف عــن اإلنتــاجورمبــا الت إنتاجهــاهــذه املؤسســات نفســها مضــطرة إىل ختفــيض 

  .املنافسة

  املشا�ل�الفنية: لثثاالفرع�ال

  :العديد من املشاكل الفنية اليت ميكن إمجال أمهها يف النقاط التالية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه

  نقص العمالة الفنية المدربة:أوال

 الصـــغرية واملتوســـطة تللمؤسســـا الت األساســـية الـــيت ال ميكـــنتعتـــرب مشـــكلة العمالـــة الفنيـــة املدربـــة مـــن املشـــك

  :)1(منها أسباب، ويرجع ذلك لعدة أنفسهماملؤسسات  أصحابرغم اعتماد الغالبية منها على  ،جتاوزها بسهولة

 املؤسســات الصــغرية واملتوســطةو  ،عــدم مالئمــة نظــم التعلــيم والتــدريب ملتطلبــات التنميــة الصــناعية بصــفة عامــة - 

  ة؛بصفة خاص

 وحوافز أكثر؛ أعلى أجورتفضيل العاملني العمل لدي املؤسسات الكبرية لقدر�ا على دفع  - 

االت ا�ــ إىلاملدربـة انتقــال العمالـة  تسـبب يف ،زيـادة الطلـب علـى العمالــة املـاهرة بالنسـبة للمشــروعات اجلديـدة - 

 .املؤهلةة عمالال هذه إىل حرمان املؤسسات الصغرية من ىمما أد ،أعلى أجوراليت تعرض 

  عدم استخدام التكنولوجيا المتطورة: ثانيا

مثنهــا  الخنفــاض وهــذا راجــع ،علــى معــدات ذات مســتوى فــين متــدين املؤسســات الصــغرية واملتوســطةتعتمــد 

وارتفــاع تكــاليف اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة مــن معــدات وأجهــزة مــن  ،مــن جهــة اتاملؤسســهــذه مقارنــة مبيزانيــة 

بـل تتعـدي  ،ال تتوقف عند اقتناء هـذه املعـدات فقـطاستخدام التكنولوجيا املتطورة  كاليفت حيث أن جهة أخرى،

  .)2(ملصاريف أخرى أمهها التدريب والصيانة

  مشكلة توفر الخامات: ثالثا

ويف  ؛صـعوبة يف اســترياد اخلامـات الالزمـة لإلنتـاج باألسـعار املناســبة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةتواجـه   

فإ�ـــا قـــد تواجـــه صـــعوبة يف تـــدبريها بالكميـــات واجلـــودة واألســـعار املناســـبة  ،دهـــا علـــى اخلامـــات احملليـــةحالـــة اعتما

 :)3(لألسباب التالية

                                                           
 .96، ص مرجع سابق :فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )1(

 .108، ص مرجع سابق :تركي الشمري ،وفاء املبريبك )2(

 .38، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )3(
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عـــدم متتـــع هـــذه املؤسســـات حبريـــة اختيـــار األنـــواع املناســـبة مـــن اخلامـــات ومســـتلزمات التشـــغيل، وعـــدم إمكانيـــة  - 

  غر حجم الطلبيات؛نظرا لص ،احلصول على خصم أو تيسريات دفع عند الشراء

مــن  قــرتاضاال إىل اتاملؤسســهــذه صــاحب أممــا يــدفع  ،عــدم تــوفر الســيولة النقديــة لشــراء اخلامــات مــن الســوق  - 

التعاقــد مــن  إىلالفوريــة، أو  األســعارتزيــد عــن  بأســعارمــن املــوردين  باألجــلأو الشــراء  ،الوســطاء بفائــدة عاليــة

 لالزمة وقد تكون بشروط تعاقدية جمحفة؛مقابل توفري اخلامات ا آخرينالباطن مع منتجني 

الـيت ال يكفـي إنتاجهـا للوفـاء بكـل احتياجـات السـوق  ،خضوع توزيع اخلامات لنظام احلصص يف بعض الـدول - 

احمللي، مما يرتتب عليه ظهور سوق سـوداء تـدفع أصـحاب املؤسسـات الصـغرية لتـدبري احتياجـا�م مـن اخلامـات 

 .اع رديئة منهاوكذلك قبول أنو  ،بسعار مغاىل فيها

  نقص المعلومات: رابعا

مـــن مشـــكلة نقـــص املعلومـــات عـــن أســـواق الســـلع واملـــوارد  املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةيعـــاين أصـــحاب 

مثـــــل قـــــوانني تســـــجيل  ،ومســـــتلزمات اإلنتـــــاج، وكـــــذا نقـــــص يف املعلومـــــات حيـــــال الكثـــــري مـــــن القـــــرارات احلكوميـــــة

مـن  ألكثـرال ميتـد املؤسسـات املـالك املسـريين  هلـذه  أفـقمـا يكـون يث عـادة ح. اخل..املؤسسات، احلوافز والضرائب

حتكـار كمـا قـد يتعرضـون إىل ا،  دون سبب معروف لـديهم األسعارن بارتفاع ؤو يتفاج فأ�م، لذلك نشاطهمشؤون 

  .)1(بسبب نقص مستلزمات اإلنتاج دون التعرف على مصادر بديلةاملوردين 

  املشا�ل��دار�ة�: را�عالفرع�ال

 .أي مؤسســة، كمــا أن غيا�ــا يســبب فشــل املؤسســة جنــاحيف  األســاسهــي حجــر  اإلداريــةتــوافر القــدرة  إن

هــي مــا تعنيــه مــن قصــور شــديد يف اخلــربات  املؤسســات الصــغرية واملتوســطةومــن هنــا جنــد أن املشــكالت الــيت تواجــه 

الفرديـة، وهـي منـط  اإلدارةالعائليـة أو  اإلدارةهذه املؤسسات يسود يف اغلب األحيان أنه والتنظيمية، حيث  اإلدارية

يقـــوم علـــى مـــزيج مـــن التقاليـــد واالجتهـــادات  وإمنـــاالعلميـــة احلديثـــة،  األســـاليبال يعتمـــد  اإلدارةخمتلـــف مـــن أمنـــاط 

، ويتـوىل اإلدارةمنط املدير امللك غـري احملـرتف الـذي مل يتـدرب علـى مهنـة هذه املؤسسات يسود كما . )2(الشخصية

مــي والتــدرييب، فينــتج عــن ذلــك بعــض ه مالــك املؤسســة، وقــد يتصــف أيضــا باخنفــاض املســتوى التعليباعتبــار  اإلدارة

. )3(اآلخـرين، وضـعف الثقـة يف األمـورمثل عدم التخطـيط والنظـرة العاجلـة يف تصـريف  ،اخلاطئة اإلدارية تاملمارسا

ـــةويف هـــذا الصـــدد بينـــت دراســـة أن  املؤسســـات  أســـباب فشـــلمـــن  %92متثـــل مـــا نســـبته  ضـــعف القـــدرات اإلداري

  .)4(يف الواليات املتحدة األمريكية الناشئة الصغرية

  

  

                                                           
 .31، ص مرجع سابق :عبد الرمحن يسري أمحد )1(

 .95- 94، ص مرجع سابق :فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد )2(

 .32-31، ص سابق مرجع :علي السلمي )3(

 .40، ص مرجع سابق :طاهر حمسن منصور الغاليب )4(
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  املشا�ل��جرائية�مع��ج�زة�ا��كومية�: الفرع�ا��امس

ــ املؤسســات الــيت تقــوم �ــا  ةترتكــز علــى املشــاكل الــيت قــد تنــتج مــن خــالل اإلجــراءات واملعــامالت الروتيني

  :قتها مع اهليئات احلكومية، وتتلخص هذه املشاكل يف ما يليواملرتبطة أساسا بعال ،الصغرية واملتوسطة

   مشكلة الحصول على تراخيص التشغيل: أوال

ا صحية وأمنية معينة تستغرق وقت شرتاطاتال املؤسسةيقتضي منح تراخيص التشغيل استيفاء صاحب 

شرتاطات، خاصة يف حالة إبداء ق االقبسبب عمليات املعاينة اليت تقوم �ا اجلهات املختصة للتأكد من حت ،طويال

وعادة ما جيد أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة . مالحظات واشرتاط استيفائها بالكامل قبل منح الرتخيص

 رتفاعالو صعوبة يف الوفاء باملتطلبات األمنية والصحية نظرا لضيق مساحات الورش واحملال الصغرية من ناحية، 

ضهم ملخالفات وجزاءات لعدم مراعاة االشرتاطات الواجبة، كما يضطر ر ا يعتكلفة توفريها من ناحية أخرى، مم

أي دون احلصول على ترخيص رمسي ملزاولة (عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل العمل بصورة غري رمسية  

سلعة أو واخنفاض الكفاءة اإلنتاجية ومستوى جودة ال املؤسساتمما يؤدى إىل عدم استقرار أوضاع  ،)النشاط

من احتمال اكتشاف وضعه غري  افو يف تطوير النشاط ختاملؤسسة هذه مة، حيث يرتدد صاحب داخلدمة املق

  .)1(القانوين وحرمانه من االستمرار يف العمل

  مشكلة التأمينات االجتماعية  : ثانيا

التعامل  بنفس املؤسسات الصغرية واملتوسطةن هيئات التامني تتعامل مع إيف كثري من األحيان ف

دون مراعاة خلصوصية هذا النوع من املؤسسات، بل قد ال توفر هلا حىت تلك  ،املخصص للمؤسسات الكبرية

مما يزيد من أعباء هذه املؤسسات ويقلل من فرص  ،اإلعفاءات والتسهيالت اليت قد ختص املؤسسات الكبرية

  .)2(جناحها

أيا   باملؤسسةمل التأمني على كافة العاملني حيث تشرتط هيئة التأمينات االجتماعية على صاحب الع

كان عددهم، وقد يتقاعس أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن ذلك بسبب قصور الوعي وعدم إدراك 

أو لعدم استقرار العمالة وسرعة دورا�ا،   ،أو عدم الرغبة يف حتمل أقساط التأمني ،مفهوم التأمينات االجتماعية

ر لديهم السيولة فسـداد ما عليهم من مستحقات للتأمينات االجتماعية إذا مل تتو  بعضهم يف يتأخركما قد 

  .)3(مما يعرضهم إىل دفع غرامات وفوائد تأخري تضيف أعباء جديدة عليهم ،الكافية

  مشكلة الضرائب : ثالثا

من  ذه املشكلة، وتظهر هاملؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أهم املعوقات اليت تواجه ييبالضر  يعترب النظام

جانبني سواء ألصحاب هذه املؤسسات من حيث ارتفاع الضرائب، وهي كذلك مشكلة ملصاحل الضرائب، نظرا 

أصحاب املؤسسات الصغرية كما يالحظ عدم مسك بعض . هذه املؤسسات لعدم توفر البيانات الكافية عن

                                                           
 .33، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )1(

  .16، مركز تطوير الدراسات والبحوث، جامعة القاهرة، مصر، ص املشروعات الصغرية الفرص والتحديات: مجال كمال الدين ،سيد كاسب )2(

 .33، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )3(
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تقدير اجلزايف ألرباحهم مع امليل للمغاالة يف بية منتظمة، ولذا تلجأ مصلحة الضرائب إىل الساحمواملتوسطة دفاتر 

يف املؤسسة ويرتتب على ذلك دخول صاحب . مة هلمدالتقدير بسبب الشك يف صحة بيانات اإلقرارات املق

سلسلة طويلة من اإلجراءات لالعرتاض على التقدير واإلحالة إىل اللجان الداخلية وجلان الطعن، وقد ينتهي األمر 

عن الوفاء بالدين ويضطر إىل إعالن املؤسسة وقد يعجز صاحب . تقدير مصلحة الضرائب برفض الطعن وتأييد

يف حالة الرغبة يف االقرتاض من البنوك املؤسسة على ا إفالسه والتوقف عن النشاط، كما قد يشكل هذا الدين قيد

  .)1(لشراء آالت أو إجراء توسعات يف النشاط

  العمل مشاكل التشريعات المنظمة لسوق : رابعا

لتحديد احلد األدىن لألجور ولسن االلتحاق (يؤدى تدخل احلكومات ونقابات العمال يف سوق العمل 

إىل تقييد فرص العمل اليت ميكن أن توفرها  ،)بالعمل ولتنظيم تشغيل اإلناث واألطفال ونظم اإلجازات واملكافآت

أن يتقدم �ا العمال جلهات  من الشكاوى احملتمل املؤسسةالصغرية، حيث خياف صاحب  املؤسسات

ويتفادى  ؛بدعوى عدم احلصول على احلد األدىن من األجر أو جتاوز عدد ساعات العمل الرمسية ،االختصاص

هذه املشاكل عن طريق االعتماد على العمالة األسرية واملؤقتة واملومسية، وكذلك العمالة الوافدة  املؤسسةصاحب 

وتؤدى هذه االعتبارات . باملؤسسةدم اإلبالغ عن العمالة الفعلية املتواجدة غري احلاصلة على ترخيص عمل، مع ع

إىل ارتفاع معدل الغياب واالنقطاع عن العمل واخنفاض إنتاجية العاملني، فضال عن صعوبة احلصر الدقيق للعمالة 

  .)2( املؤسسات الصغرية واملتوسطةالفعلية امللحقة بقطاع 

  �ساسيةقة�بالب�ية�املشا�ل�املتعل: سادسالفرع�ال

مثــل خــدمات الطــرق وامليــاه والكهربــاء واالتصــاالت علــى درجــة كبــرية مــن  األساســيةخــدمات البنيــة  تعتــرب

 إىل، إذ ميكــن أن يــؤدي ســوء تقــدمي هــذه اخلــدمات ورداءة نوعيتهــا الصــغرية واملتوســطة بالنســبة للمؤسســات األمهيــة

ــــدو ويف . املؤسســــاتهــــذه منــــو  إعاقــــة ــــك ال ــــني  89يف  األعمــــاليل حــــول مؤسســــات دراســــة للبن ــــدا مــــا ب  2006بل

ـــــى  أشـــــارت، 2009و ـــــة والكهربـــــاء  إنفـــــاقهم أنتقـــــديرات مـــــديري املؤسســـــات عل ـــــود والطاق ـــــل الوق ـــــود مث ـــــى بن عل

مـن املبيعـات السـنوية، وأفـاد هـؤالء املـديرون بـأن اخلسـائر النامجـة عـن انقطـاع  %9 يعادلواالتصاالت واملياه بلغ ما 

قيــد يعيــق تشــغيل مؤسســاتكم ومنوهــا،  ن أبــرزوعنــد ســؤاهلم عــ. مــن حجــم املبيعــات% 3.2ي بلغــت التيــار الكهربــائ

احلصـول علـى التمويـل متثـل أكـرب عـائق  إىل باإلضـافةبالكهربـاء،  اإلمـدادأفاد عدد كبري مـنهم بـأن ضـعف خـدمات 

  .)3(آخرمن أي عامل 

  

  

                                                           
 .34، ص مرجع سابق :حممد فتحي صقر )1(

 .34، ص املرجع نفسه )2(

  :متاح على املوقع .65، ص 0920، مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدويل، واشنطن، 2010تقرير ممارسة أنشطة األعمال : البنك الدويل )3(

http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB10-
FullReport-Arabic.pdf. (10/03/2014) 
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  ةبالظروف��قتصادية�ال�لياملتعلقة�املشا�ل�: �عساالفرع�ال

 فاالرتفـاع ،املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة قطـاع تطـور علـى الكلـي االقتصـاد عوامـل تـأثري جتاهـل ميكـن ال

 بالفوائـد املتعلقـة السياسـات أو النقديـة، السياسـات أو صـرف العمـالت، سياسـات أو العملـة، بقيمـة واالخنفـاض

 تـأثريا أكثـر بـالطبع هي العوامل هذه إن. هإخفاق أو القطاع هذا ومنو تطور على كبري بشكل تؤثر كلها ،واإلقراض

 أمـا .الصـغرية املؤسسـات علـى تأثريهـا باملقابـل �مـل أن ميكـن ال أننـا إال والكبـرية، املتوسـطة املؤسسـات تطـور على

مـن  أمهيـة قـلأ عوامـل تعـد انهأ مـن الـرغم وعلـى أيضـا، جتاهلهـا ميكـن فـال اخلارجية بالتجارة املتعلقة القوانني تأثريات

يف أغلـب  حتصـل املؤسسـاتهـذه  كـون ،يف الـدول املتقدمـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة لقطـاع بالنسـبة هـاغري 

 حـىت يف نـهأ التجـارب أظهـرت قـدأمـا يف الـدول الناميـة ف ؛احمللـي السـوق مـن إنتاجهـا متطلبـات علـىاألحيـان 

 كبـرية مبجموعـة القيـام جيـب نـهأو  ج،اخلـار  مـن اسـتريادها يـتم اإلنتـاج مـدخالت مـن بعضـا نإفـ الصغرية، املؤسسات

 علـى احلصـول منهـا، نـذكر هـذه املؤسسـات تطـور األحيـان بعـض يف تعيـق الـيت اإلداريـة اجلمركيـة، اإلجـراءات مـن

  .)2(اخل... الصعبة العمالت على ، احلصولالعالية اجلمركية الرسوم استرياد، رخص

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل حبثية ضمن امللتقي الدويل حول متطلبات، ورقة الصغرية املشاريع تواجه اليت التحديات :رضوان أبو عماد )2(

 .631ص ، 2006أفريل 18 و 17 يومي يري، جامعة الشلف،العربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس الدول
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  �ول الفصل��خالصة

  

 حيث ،العامل دول ىمستو  علىوحمدد  دقيق تعريف إىل يصل ملالصغرية واملتوسطة م املؤسسات مفهو ن إ

 واختالف املعايري املعتمدة التكنولوجي مالتقد درجةو  النمو مراحل ختالفال نظرا معقدا،و  صعبا أمرا يعترب ذلك

 عليها يعتمد اليتاملعايري فقد تعددت . هلذه الدول االجتماعيةو  االقتصادية والظروف اإلمكانات تباينو  تعريفها يف

هذه املعايري يف عملية  تعتمد اليت اجلهة خلفيةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك تبعا لواقع و  تعريف يف

 ليتا وجد اتفاق على املعايري األساسيةنه يإدويل عام متفق عليه، ف تعريف جودو  معد الرغم من علىو . التعريف

 .املختلفة هلذه املؤسساتاألحجام  تعريف أساسها على كنمي

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتكسبها طبيعة هناك جمموعة من اخلصائص والسمات اليت تشرتك فيها و 

 هذه جماالت النشاط وتنوع النظم اإلنتاجية واختالف األطر التنظيمية ملكونا�ا الفرعية، خاصة، رغم تعدد

 من وازدهارها تطورهام أما عائقا تكون من جهة، وقد النتشاروا النمو على تساعدها قد �ا تتسم اليت اخلصائص

ويف  ،وميكن إمجال هذه اخلصائص يف تلك املرتبطة باإلدارة والتنظيم وصغر احلجم من ناحية. أخرى جهة

  .يف األسواق اخلصائص املتعلقة بالتعامل

 يف �ا تضطلع اليت اهلامة ويةالتنم وارداأل مجلة من ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية من يعزز ما إن

 ،واالجتماعية، يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، حيث تساهم هذه املؤسسات االقتصادية عملية التنمية

يف توفري فرص العمل على حنو يتجاوز بكثري مسامهة املؤسسات الكبرية، كما تساهم بشكل معترب  ،وبشكل فعال

ناتج احمللي اإلمجايل، كما تعترب أيضا وسيلة لدعم التنمية اإلقليمية وتنمية الصادرات، يف تكوين القيمة املضافة وال

ومع ذلك تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد . وهلا مسامهة فعالة يف حتقيق التوازن واالستقرار االجتماعي

سامهتها يف التنمية االقتصادية من املشاكل والقيود اليت تعرتض نشأ�ا ومنوها، و�دد بقائها وتقلل من م

 . وضعف القدرة التنافسية التمويل على احلصول صعوبة املشكالت تلك همأ من لعل ،واالجتماعية
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  القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�:الفصل�الثا�ي

 
 
 

  تم�يد

مضى، نتيجة  وقت أي من أكثر أطرافه بني واالندماج بالرتابط يتسم العاملي االقتصاد أصبح لقد

ية االقتصاد التكتالتو  العوملة العاملية واملتمثلة على وجه اخلصوص يف البيئة املتسارعة اليت حدثت يف التطورات

السريعة واملتشابكة للمناخ  التغريات وقد فرضت هذه. وانتشار الثورة املعلوماتية وتزايد حدة املنافسة الدولية

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وأصبح من العسري عليها أن تعيش مبعزل  علىحتديات جديدة  االقتصادي اجلديد،

االهتمام بتحليل بعدها التنافسي وتبين هذه املؤسسات  علىعن هذه التطورات، لذلك أصبح لزاما 

    .تحديات التنافسية املتزايدةالهلذه   ةاملواتيو  ،الداعمة لقدر�ا التنافسيةاإلسرتاتيجيات 

، اسرتاتيجيات ترقيتهاو  القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة موضوع وحتليل إثراء أجل ومن

: إىل ثالث مباحثبالقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  املعنون الفصل هذا نتطرق يف أن ارتأينا

تربز تعريفها وهذا من خالل جوانب خمتلفة  ،وأهم حمددا�اقدرة التنافسية لل مفهوم يتضمن املبحث األول إعطاء

 ىل املؤشراتأهم حمددا�ا، وكذا اإلشارة إ الدولة، وتوضيح مث القطاع إىل املؤسسة مستوى من باختالف املستويات

أما املبحث الثاين نتطرق فيه إىل حتليل امليزة التنافسية من خالل توضيح أهم ركائزها، وكذا  .قياسها يف املعتمدة

القدرة التنافسية  اسرتاتيجيات ترقيةيف حني نتناول يف املبحث الثالث . القوى التنافسية وسلسلة القيمة

صوصيات وحمددات التسيري االسرتاتيجي يف هذه رض خلالتع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل

  .لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ةرق إىل أهم اخليارات اإلسرتاتيجياملؤسسات، والتط
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  ومحددا��اة�ـدرة�التنافسيـة�القـما�ي:  ث��ول ـاملبح

االندماج يف املتمثلة يف تزايد وترية العوملة، و ، و ملتسارعةمجلة من التطورات ا االقتصاد العاملييشهد         

بني  جانتشار االندما ا من ظهور التكتالت و ح وحترير األسواق؛ وما ينجم عنهسياسات االنفتا االقتصاد العاملي و 

أصبح هدفها اإلسرتاتيجي هو كيفية حتسني و  ،اتاملؤسس علىهذه التطورات فرضت حتديات جديدة  .املؤسسات

  . خلق مزايا مستدامـة ملواكبة تلك التطوراتالتنافسية و  ا�قدر 

  

  القـدرة�التنافسيـةوم�ـمف�:  ب��ول ـاملطل

حد سواء يف القطاعات  علىتؤثر  يف عامل األعمال املعاصر أمرا ال مناص  منه، فهي أصبحت التنافسية

استدامة يف تؤثر يف الدول اليت ترغب املؤسسات اليت حتتاج إيل أن تنمو فضال عن جمرد توفري البقاء، كما و 

فإنه البد من  ،ونظرا التساع مفهوم التنافسية .مشاركتهم يف التقدم العامليمستويات معيشة أفرادها وزياد�ا و 

  .التمييز بني ثالثة مستويات هلا

  

  املؤسسة�ع���مستوى �القـدرة�التنافسيـة :الفرع��ول 

واليت  ،ت بالتحليل حتديد املقصود بالقدرة التنافسية للمؤسسةهناك العديد من التعريفات اليت تناول

حول قدرة املؤسسة على تلبية رغبات املستهلكني املختلفة، بتوفري سلع وخدمات ذات نوعية جيدة ارتكزت 

  .تستطيع من خالهلا النفاذ إىل األسواق الدولية

على تزويد املستهلك  القدرة": القدرة التنافسية للمؤسسة بأ�ا )M.J. Enright(فقد عرف إنريت 

مبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعين جناحا مستمرا 

وميكن حتقيق ذلك من . )1("هلذه املؤسسة على الصعيد الدويل يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومة

احمللي واملعتمد على  املوظفة يف العملية اإلنتاجية، وتعد تلبية حاجات الطلبعوامل اإلنتاج  إنتاجيةخالل رفع 

  .)2(الطلب العاملي واملنافسة دوليا تلبية اجلودة خطوة أساسية يف حتقيق القدرة على

القدرة على إنتاج : "على أ�االقدرة التنافسية للمؤسسة التجارة والصناعة يف اجنلرتا كذلك عرفت وزارة 

وهذا يعين تلبية حاجات  ،لصحيحة واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب ويف الوقت املناسبالسلع ا

  )3(."املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى

 أكثر من يعترب تعريفا األمريكية املتحدة والياتلل الصناعيةجلنة التنافسية  قدمتيف هذا السياق و 

تقدميها املنتجات أو اخلدمات ذات  إمكانية يف تكمن للمؤسسة التنافسية القدرة تحيث اعترب  شيوعا، التعريفات

                                                           
ورقة حبثية ضمن املؤمتر العريب ، -دراسة مقارنة - اس امليزة التنافسية للسلع البيئية يف التجارة الدولية قي :وسيم وجيه الكسان ،يسري فاروق داود )1(

 .72، ص 2007التنمية البشرية وأثرها على التنمية املستدامة، شرم الشيخ، مصر ماي : السادس لإلدارة البيئية بعنوان

  .245، ص 2003بدون دار نشر، مصر،  ،-مدخل انتاجي –لعشرين التنافسية يف القرن احلادي وا: محد سيد مصطفيأ )2(

 .10، ص 2003، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ديسمرب 24: ، جملة جسر التنمية، العددالقدرة التنافسية و قياسها: حممد عدنان وديع )3(
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 طويل للربح حتقيق املؤسسة يضمن مبا ،احملليني والدوليني منافسيها معباملقارنة  منخفضة النوعية املميزة وبتكلفة

  .)1(ملالكيها مايل عائد ريتوفو  ، وكذا�ا املشتغلني تعويض على قدرا�او  ،املدى

جمموعــة املهـــارات والتكنولوجيــا واملـــوارد : "بأ�ـــا للمؤسســة التنافســـية القـــدرةيعــرف علـــى الســلمي كمــا 

والقــدرات الــيت تســتطيع املؤسســة اســتثمارها إلنتــاج قــيم ومنــافع أعلــى ممــا حيققــه املنافســون اآلخــرون، باإلضــافة إىل 

يتضح من هذا التعريف أن للقدرة التنافسـية بعـدين . )2("اتأكيد حالة من التميز واالختالف بني املؤسسة ومنافسيه

رئيســيني، أحــدمها داخلــي واآلخــر خــارجي، فــداخليا تتمحــور القــدرة التنافســية للمؤسســة علــى القــدرات املميــزة الــيت 

القــدرة التنافســية أليــة مؤسســة علــى  تســتطيع املؤسســة اســتثمارها بشــكل حيقــق القــدرة التنافســية، أمــا خارجيــا فتبــىن

علـى أسـس راسـخة مـن  مالتفوق على اإلطراف اخلارجية والتعامل معهـقدرة درة تنافسية بدون نه ال توجد قأحقيقة 

مرتبطــة بالقــدرة كإشــارة ألمهيــة كــون هــذه القــدرة ذات  جــل ذلــك جــاءت التنافســيةأومــن . القــوة والســيطرة والثبــات

  .)3(عالقة تضاد وتصادم مع األطراف اخلارجية

املؤسسـة، ميكـن أن نسـتخلص أن  ىمسـتو  علـى التنافسـية القدرة ممفهو  يت تناولتمما سبق من التعاريف ال

بإرسـاء قواعـد متينـة  ،وحتقيق التميز عن بقية املنافسني تعين القدرة على البقاء واالستمرارللمؤسسة  التنافسية القدرة

  .هاراتتقوم على اجلودة والتميز والتكلفة األقل من خالل االستخدام األمثل للموارد وامل

 ع���مستوى�القطاع��القـدرة�التنافسيـة :الفرع�الثا�ي

التنافسية على  يعترب مفهوم القدرة التنافسية على مستوي القطاع مشا�ا إىل حد كبري ملفهوم القدرة

ن القطاع الذي يتمتع بالقدرة التنافسية، يتضمن مؤسسات قادرة على ذلك يف األسواق مستوى املؤسسة، أل

  .لدوليةاحمللية وا

قدرة املؤسسات يف قطاع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جناح  للقطاع القدرة التنافسية تشري كما

مستمر يف األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية، وبالتايل متيز تلك الدولة يف هذه 

قطاع  مع خلطه ميكن ال املواصالت اعة أشباهصن فمثال قطاع ،بدقة القطاع حتديد جيببالتايل . )4(الصناعة

  .)5(ختتلف وظروف اإلنتاج جماالت ألن اإللكرتونيات،

                                                           
، مركز البحوث االقتصادية واملالية، جامعة 19 ق اقتصادية، العدد، جملة أورامسح مرجعي: مفهو القدرة التنافسية وحمددا�ا :مىن طعيمة اجلرف )1(

 .9، ص 2002القاهرة، مصر، ماي 

، القاهرة، 75، جملة التنمية اإلدارية، العدد انفتاح األسواق وا�يار احلواجز اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية بني أجزاء العامل املختلفة: على السلمي )2(

 .8، ص 1997أبريل 

لعلوم ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية احنو حتسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية: عبد الرمحن بن عنرت )3(

 )غري منشورة( .156ص  ،2004جامعة اجلزائر،  االقتصادية وعلوم التسيري،

، ورقة حبثية ضمن امللتقي الدويل الرابع حول اتيجية يف الرفع من تنافسية املؤسسات االقتصاديةدور اليقظة اإلسرت : فاطمة الزهراء سكر، فريوز زروخي )4(

-9: ، يوميالشلفكلية العلوم االقتصادية، جامعة املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،  

 .4، ص 2010 نوفمرب 10

 .3، ص 2003عمان، األردن،  ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل،التنافسية و جتربة األردن :لتنافسية األردينفريق ا )5(
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 جمموعة أو معينة صناعة يف عامليا منافسة تكون أن ميكن الدولة أن إىل (M. Porter)مايكل بورتر  ويشري

 مؤسسات إحدى تنافسية احجن أن حيث ،الصناعات كل يف بقدرة تنافسية تتمتع أن ميكن وال الصناعات من

 عوامل إىل واحدة مؤسسة نشاط يتأتى أن ميكن كماللدولة،   التنافسية القدرة مقياسا على يعترب ال دولة ما

تنافسية القدرة الفقياس  .)1(الدولة أو الصناعة صعيد على أو ،األخرى املؤسسات حماكا�ا يف ميكن ال استثنائية

ة الكلية للقطاع وميزانه التجاري وحمصلة االستثمار األجنيب املباشر الداخل أو صناعة معينة تتم من خالل الرحبيل

 .)2(اخلارج، إضافة إىل مقاييس تتعلق باجلودة والتكلفة للمنتجات على مستوى الصناعة

اإلنتاج فيه، حبيث تكون أكرب من إنتاجية منافسيه ما على عناصر  قطاعل القدرة التنافسيةكما تتوقف 

وي الدويل أو تساويه على األقل، أو تكون تكلفة الوحدة باملتوسط تساوي تكاليف الوحدة للمزامحني على املست

، إىل جانب حتقيق هذا القطاع للتفوق من خالل ارتفاع نصيبه من إمجايل الصادرات األجانب أو تقل عنها

  .)3(العاملية

  ع���مستوى�الدولة�القـدرة�التنافسيـة :الفرع�الثالث

حتديد مفهوم دقيق للقدرة التنافسية على املستوي الكلي قد واجه ومازال يواجه العديد  إىلل إن الوصو 

أخرى مثل النمو والتنمية االقتصادية وازدهار ، فاملفهوم حديث يتداخل ويتشابك مع مفاهيم من الصعوبات

   .)4(مرارالدول، إىل جانب اتصاف هذا املفهوم بالديناميكية فهو خاضع للتغري والتطور باست

هذا املفهوم جبوانب التجارة اخلارجية، مث ارتبط بالسياسة  رتبطا ،ففي بداية السبعينات من القرن املاضي

أما يف بداية  .الصناعية خالل سنوات الثمانينات، أما يف سنوات التسعينات فارتبط بالسياسة التكنولوجية للدول

وهذا  .الدول على رفع مستويات معيشة مواطنيهاقدرة  إىلهوم فقد أصبح يشري هذا املف ،القرن الواحد والعشرين

بأن هناك حاجة ماسة على وضع تعريف دقيق  اإلشارة إىل (OCDE)التنمية والتعاون االقتصادي  ما حدا مبنظمة

  .)5(وواضح هلذا املفهوم

الدولة على  ويستمللقدرة التنافسية على تعريفات متعددة  (WEF)املنتدى االقتصادي العاملي وقد قدم 

قدرة املنظمني داخل الدولة ": بأ�ا 1989مدار عدة سنوات، فقد جاء تعريفه للتنافسية الدولية يف تقريره سنة 

يف حزمة أكثر جاذبية عن  ،على تصميم وإنتاج وتسويق السلع واخلدمات خبصائصها السعرية وغري السعرية

  .)6("املنافسني

                                                           
)1(  Michael Porter :  La concurrence selon Porter, Edition Village mondial, Paris, 1999, p 193. 

 .74، ص مرجع سابق: يسري فاروق داود ووسيم وجيه الكسان )2(

 ، ورقة حبثية ضمن امللتقي الدويل حول تنافسية املؤسسة االقتصادية وحتوالت احمليط، قسم علوم التسيري،مفهوم التنافسية: مسدور فارس ،رزيق لكما )3(

 .108ص  ،2002أكتوبر  30- 29: ، يوميبسكرةجامعة 
)4(  Marc Ingham: Management Stratégique et Compétitivité, Edition de Boeok Université, Bruxelles, 1995, p13. 

مؤمتر القدرة التنافسية لالقتصاد املصري، اجلمعية املصرية لالقتصاد  ورقة حبثية ضمن، حالة مصر: دور احلكومة الداعم للتنافسية :طارق نوير )5(

 .4، ص  2003ماي  10 – 8السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، 

، جمموعة النيل العربية، القاهرة، منهج حتقيق التقدم من خالل اخلروج إىل آفاق التنمية املستدامة: املزايا التنافسية صناعة: حمسن أمحد اخلضريي )6(

 .28، ص 2004
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القدرة على حتقيق ": نتدى بتعريف القدرة التنافسية للدولة على أ�اقام امل ،1997لسنة  آخرويف تقرير 

  .)1("معدالت منو مرتفعة ومستدمية من دخل الفرد احلقيقي مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

ة منط سياد": للقدرة التنافسية للدولة وهو آخرتعريفا  2006مث قدم املنتدى نفسه يف تقريره لسنة 

ومن مث مستوى االزدهار املمكن حتقيقه  ،املؤسسات والسياسات االقتصادية اليت حتدد مستوى اإلنتاجية يف الدولة

 حتقيق يفودور املؤسسات  ،وقد جاء هذا التعريف ليجمع بني خصائص االقتصاد الكلي واجلزئي .)2("يف االقتصاد

  .القدرة التنافسية للدولة

: أ�االقدرة التنافسية للدولة على  (OCDE)التنمية والتعاون االقتصادي  منظمةومن جهتها تعرف 

الدرجة اليت يستطيع البلد، يف ظل أسواق حرة وعادلة، إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه أذواق األسواق "

  .)3("الدولية، ويف نفس الوقت احملافظة على توسيع الدخول احلقيقة ملواطنيها يف املدى الطويل

مقدرة بلد : "القدرة التنافسية على مستوى الدولة بأ�ا (IMD)يعرف املعهد الدويل للتنمية اإلدارية  كما

اذبية واهلجومية، وبالعوملة عن طريق إدارة األموال والعمليات باجل ،على توليد القيم املضافة، وهي قمة الثروة الوطنية

  .)4("تماعي قادر على حتقيق هذه األهداف، وبربط هذه العالقات يف منوذج اقتصادي اجقرتابواال

قدرة البلد على إنتاج السلع : "الواليات املتحدة األمريكية للتنافسية الصناعية بأ�ا  يف حني تعرفها هيئة

  .)5("واخلدمات اليت تستويف شروط األسواق الدولية، ويف الوقت نفسه تسمح بتنمية املداخيل احلقيقية للمواطنني

الدولة على توليد املوارد قدرة " :القدرة التنافسية على مستوى الدولة بأ�ا  (Aldington)وعرف الدينتون 

  (Lodge &وهذا التعريف مكافئ لتعريف تبناه كل من سكوت ولودج .)6(" الالزمة ملواجهة احلاجات الوطنية

(Scott  كسب تبينما  ،جارة الدوليةالدولة على خلق وإنتاج وتوزيع املنتجات أو اخلدمات يف التقدرة  " :وهو

 )7(."اعوائد متزايدة ملوارده

 مستوىو  باإلنتاجية القدرة التنافسية على مستوى الدولة ارتباط إىل (M. Porter)مايكل بورتر  وأشار

يف الدولة يتحدد بإنتاجية مواردها، واإلنتاجية تعتمد على قيمة منتجات  عيشةامل مستوى، مبعىن أن عيشةامل

لة معا مقاسة باألسعار اليت ميكن أن تطلب �ا يف األسواق وبالكفاءة اليت ميكن أن تنتج �ا، مبا وخدمات الدو 

يكون االقتصاد العاملي مبثابة اللعبة  أن بورتر وينفي. ينعكس يف النهاية على زيادة حصة الدولة يف السوق العاملي

                                                           
 .25، ص 2011، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التنافسية والبدائل اإلسرتاتيجية - املنافسة: زغدار أمحد )1(

)2(  Augusto Lopez Claros : The Global Competitiveness Report 2006-2007- Executive Summary-, World 

Economic Forum (WEF), Geneva, 2006, P 13. Disponible sur:  
www.weforum.org/pdf/ Global  – Competitiveness - reports/ reports/ gcr- 2006 / gcr 2006-summary. pdf . 
consulté le: 18/10/2014. 

 .108ص  ،مرجع سابق: مسدور فارس ،رزيق لكما )3(

، ورقة حبثية ضمن امللتقي الدويل حول األداء تنافسية اجلزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية كمؤشر لألداء املتميز: كمال رزيق، قاسي ياسني )4(

 .325، ص 2005ماي  9-8: قلة، يوميكلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ور املتميز للمنظمات واحلكومات،  

 .76، ص مرجع سابق: وسيم وجيه الكسان ،يسري فاروق داود )5(

 .5، ص مرجع سابق: حممد عدنان وديع )6(

 .5، ص املرجع نفسه )7(
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ميكن للدولة أن حتسن إنتاجيتها وتعمل على رفعها ، ومن مث )مبعىن أن ما ترحبه دولة ختسره دولة أخرى(الصفرية 

 مستوى رفعو  زيادة اإلنتاجية هو مايكل بورترعند  الدولية للتنافسية الشامل املفهوموبالتايل فإن . )1(باستمرار

    .األفراد عيشةم

فسية من أكثر تعريفات القدرة التنا(L. Andrea Tysom) يعترب التعريف الذي قدمته أندريا تيسوم كما 

تليب احتياجات األسواق العاملية، وتساعد يف خدمات و على إنتاج  ما الدولةقدرة ": للدولة شيوعا، فهي تتمثل يف

ذات الوقت على حتقيق ارتفاع يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لرعايا الدولة املعنية، والعمل على 

.)2("احلفاظ واستمرارية هذا االرتفاع
 

  

، ميكـن أن نسـتخلص أن لـةو الد ىمسـتو  علـى التنافسـية القـدرة ممفهـو  عـاريف الـيت تناولـتممـا سـبق مـن الت

قـدرة احلكومـات والـدول علـى تـوفري العوامـل الـيت متكـن خمتلـف املؤسسـات العاملـة  يف تكمندولة لل التنافسية القدرة

مبـا يسـاهم يف الدوليـة، يـة و احمللتقدمي وتسويق منتجـات وخـدمات ذات أسـعار وجـودة تنافسـية يف األسـواق  فيها من

وهــو مــا يــنعكس يف األخــري يف حتســني مســتوي معيشــة  ،زيــادة معــدالت النمــو يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل واســتدامتها

  .أفراد تلك الدولة

-القطــاع-املؤسســة(ســتويات القــدرة التنافســية الثالثــة  الســالفة الــذكر مدير بالــذكر أن العالقــة مــا بــني اجلــو 

فـــال ميكـــن الوصـــول إىل قطـــاع أو صـــناعة  ؛إىل اآلخـــر حتمـــا يـــؤدي حـــدهاأ أنحبيـــث  ،قـــة تكامليـــةهـــي عال) الدولـــة

ذات قدرة تنافسية قادرة على  قيـادة القطـاع الكتسـاب مقـدرة تنافسـية علـى الصـعيد  مؤسساتتنافسية دون وجود 

أو صـناعة ذات قـدرة  إال أن وجـود مؤسسـة .ومن مث الوصول إىل مستوى معيشـة أفضـل علـى صـعيد الدولـة ،الدويل

ويف املقابــل فــان حتقيــق الدولــة معــدال مرتفعــا ومســتمرا لــدخل  ،امــتالك الدولــة هلــذه امليــزة قطعــا إىلتنافســية ال يــؤدي 

الفـرد يعــد دلــيال علـى أن النشــاطات االقتصــادية املختلفـة الــيت متتلــك يف جمملهـا ميــزة تؤهلهــا للمنافسـة علــى الصــعيد 

)3(الدويل
. 

 

 

 

 

  

                                                           
)1(  Michael Porter : Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business 

Competitiveness Index, P 29. Disponible sur: 
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/BCI_Chapter_adf284c6-3d8b-483e-9f29-a5242e9c5999.pdf. 
consulté le: 15/04/2015. 

معهد التخطيط القومي  ،2 ، العدد14التخطيط، ا�لد و للتنمية  املصرية ، ا�لةحنو دعم القدرة التنافسية للصناعة املصرية :مشت نيحس نينيف )2(

 .75، ص 2006، املصري

 .14-12، ص مرجع سابق :مىن طعيمة اجلرف )3(
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  مؤشرات�قياس�القدرة�التنافسيـة: لثـانـياملطـلب�ا

هاما يف  اليت تلعب دوراو بقدر ما تتعدد تعريفات ومفاهيم القدرة التنافسية، تتعدد أيضا مؤشرات قياسها 

مساعدة اقتصاديات الدول والصناعات واملؤسسات، وذلك بتوفري معلومات تساعدها على مواجهة حتديات 

ويف ضوء ذلك سنحاول يف هذا املطلب  .السياسات واالسرتاتيجيات املالئمة التنمية واملنافسة عن طريق تبين

من خالل عرض أهم هذه املؤشرات تبعا ملنظور مستوي التحليل من مستوى  ،توضيح مؤشرات القدرة التنافسية

  .املؤسسة إىل القطاع مث الدولة

  

  مؤشرات�قياس�القدرة�التنافسيـة�للمؤسسة: الفرع��ول�

التنافسية األكثر وضوحا يظهر على مستوى املؤسسة، فاملؤسسة قليلة الرحبية ليست لقدرة اإن مفهوم 

تنافسية، خاصة أن املؤسسة ال تكون تنافسية عندما تكون تكلفة إنتاجها املتوسطة تتجاوز سعر منتجا�ا يف 

ن فرع النشاط معني ذي السوق، وهذا يعين أن موارد املؤسسة يساء ختصيصها وأن ثرو�ا تتضاءل أو تبدد، وضم

منتجات متجانسة، وميكن للمؤسسة أن تكون قليلة الرحبية ألن تكلفة إنتاجها املتوسطة أعلى من تكلفة 

وعليه فإن  .منافسيها، وقد يعود ذلك إىل أن إنتاجيتها أضعف أو أن عناصر اإلنتاج تكلفها أكثر أو للسببني معا

 .تشكل مجيعا مؤشرات للتنافسية على مستوى املؤسسةة السوقية، الرحبية وتكلفة التصنيع واإلنتاجية واحلص

  الربحية: أوال

أحد املؤشرات الكافية واملهمة لقياس القدرة التنافسية احلالية للمؤسسة، وتعترب اهلدف املبدئي  تعد الرحبية

وق يتجه حنو يف س تنافسيةللكفاءة يف العمل التنافسي، ومن املمكن أن تكون املؤسسة  األفضلواملقياس 

إذ تعتمد األرباح املستقبلية للمؤسسة الرتاجع، وبذلك فإن تنافسيتها احلالية لن تكون ضامنة لرحبيتها املستقبلية، 

 ،وكذلك على اجلاذبية النسبية ملنتجا�ا على امتداد فرتة طويلة ،على إنتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها

اليت تتحصل عليها إضافة إىل العديد من العناصر  خرتاعااللتطوير أو براءات بحث وانفاقها احلايل على الإوعلى 

وإذا كانت رحبية املؤسسة اليت تريد البقاء يف السوق ينبغي أن متتد على فرتة من الزمن، فإن  القيمة  .)1(األخرى

 الذي ،)TOBINS(  وبنوتقاس بواسطة مؤشر يعرف مبؤشر ت تعلق بالقيمة السوقية هلاتاحلالية إلرباح املؤسسة 

، فإذا   األصولتكلفة استبدال رؤوس  علىالقيمة السوقية للدين ورؤوس األموال اخلاصة باملؤسسة نسبة ميثل 

ويفرتض توفر كل  ،فهذا مؤشر على أن املؤسسة غري تنافسية ،كانت هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح

 . )2(من أجل إجياد نتائج واقعية والبياناتاملعلومات 

                                                           
   .13، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، -الواقع وسبل حتقيق الطموحات–تنافسية لالقتصاد املصري القدرات ال: ليلى أمحد اخلواجة )1(

 .11، ص مرجع سابق: حممد عدنان وديع )2(
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على معطيات اجلداول احملاسبية للمؤسسة، حيث يعطي مؤشر  عتمادباال الرحبية وبطريقة ثانية ميكن قياس

  :)1(الرحبية بالعالقة التالية
  

  

  

  تكلفة اإلنتاج : ثانيا

مؤشرا كافيا لقياس تنافسية املؤسسة يف فرع  ،املتوسطة بالقياس إىل تكلفة املنافسني تكلفة اإلنتاجمتثل 

حساب الرحبية املستقبلية للمؤسسة، وميكن لتكلفة  مل يكن ضعف التكلفة على ما ذي إنتاج متجانس،نشاط 

عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة  ،وحدة العمل أن متثل بديال جيدا عن تكلفة الصنع املتوسطة

يسري على املنتجات البديلة أو  وهذا مرهون فقط على املنتجات املتجانسة وال األكرب من التكلفة اإلمجالية،

  .)2(املنافسة

  اإلنتاج  اإلنتاجية الكلية لعوامل: ثالثا

الفاعلية اليت حتول املؤسسة فيها جمموعة عوامل اإلنتاج إىل  ،اإلنتاج تقيس اإلنتاجية الكلية لعوامل

كان اإلنتاج يقاس   منتجات، ولكن هذا املفهوم ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر اإلنتاج، كما أنه إذا

حول جاذبية املنتجات املعروضة من جانب  ابالوحدات الفيزيائية، فإن اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ال توضح شيئ

أو منوها لعدة مؤسسات على املستويات احمللية  اإلنتاج كما ميكن مقارنة اإلنتاجية الكلية لعوامل. املؤسسة

إىل التغريات التقنية وإىل حتقيق وفورات احلجم، و ميكن تفسري اإلنتاجية  والدولية، كما ميكن إرجاع منوها سواء

  .)3(الضعيفة بتسيري غري فعال أو بدرجة من االستثمار غري فاعلة أو بكليهما معا

  الحصة السوقية: ارابع

مؤشرا جيدا للحكم على تنافسيتها وتسعي كل مؤسسة  ،يعد نصيب املؤسسة من مبيعات السوق

وكانت  ،نصيب أكرب من السوق الذي تعمل فيه، ويكون هذا اهلدف مالئما إذا كان السوق ينمو للحصول على

 ،ويتأثر نصيب املؤسسة من السوق بالطاقة اإلنتاجية احلالية .)4(هناك فرصة مستقبلية تسعي املؤسسة إىل اغتنامها

وتستحوذ على جزء هام من السوق أن تكون مرحبة  وميكن للمؤسسة .وحرية الدخول إىل الصناعة واخلروج منها

الداخلية بدون أن تكون تنافسية على املستوى الدويل، وحيصل هذا عندما تكون السوق احمللي حممية بعوائق جتاه 

التجارة الدولية، كما ميكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات رحبية آنية ولكنها غري قادرة على االحتفاظ 

                                                           
، 2004السعودية،  ،ةأساليب وطرق قياس اإلنتاجية وآليات حتسينها يف مصانع النسيج يف الدول العربي :املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )1(

 .8ص 

 .11، ص مرجع سابق: حممد عدنان وديع )2(

 .12-11املرجع نفسه، ص  )3(

 .144، ص 1998، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أساسيات التسويق: نظام سويدان ،شفيق حداد )4(

  الفائض اإلمجايل

  =   معدل الرحبية

 رأس املال املوظف 
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جيب مقارنة تكاليف املؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليني ذلك ولتقدير  باملنافسة عند حترير التجارة،

  .)1(احملتملني

قطاع نشاط ما ذي إنتاج متجانس، فإنه كلما كانت التكلفة احلدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس ففي حالة 

تساوي  إىل تكاليف منافسيها، كلما كانت حصتها من السوق أكرب وكانت املؤسسة أكثر رحبية مع افرتاض

  . فاحلصة من السوق ترتجم إذن املزايا يف اإلنتاجية أو يف تكلفة عوامل اإلنتاج .وجتانس ظروف اإلنتاج

أما يف حالة قطاع نشاط ذي إنتاج غري متجانس، فإن ضعف رحبية املؤسسة ميكن أن يفسر باألسباب أعاله 

 ،أقل جاذبية من منتجات املنافسنيليها سببا آخر هو أن املنتجات اليت تقدمها قد تكون إولكن يضاف 

بافرتاض تساوي وجتانس ظروف اإلنتاج أيضا، إذ كلما كانت املنتجات اليت تقدمها املؤسسة أقل جاذبية كلما 

)2(ضعفت حصتها السوقية
.  

  مؤشرات�قياس�القدرة�التنافسيـة�للقطاع: الفرع�الثا�ي�

تكون املعطيات عن املؤسسات اليت تشكله   عندما اتالقطاع مستوى على تنافسيةقياس القدرة ال ميكن

املؤسسة  وعمر، عوامل اإلنتاج ،املنتجات توليفةمثل  ع حمدودةا أن تكون االختالفات بني مؤسسات القطو كافية، 

 احمللية املؤسسات إىل بالقياس اإلقليمية احمللية أو السوق يف املؤسسة تنافسية تقييم املمكن من كان وإذا. احلجمو 

مع فرع النشاط املماثل إلقليم آخر أو بلد  القطاع باملقارنة تنافسية تقييم املمكن من فإنه، املنافسة ميةاإلقلي أو

 على تنافسية يضم مؤسسات التنافسي القطاع أن القول ميكن ذلك إىل واستنادا. آخر الذي يتم معه التبادل

 رحبا منتظما حيقق بشكل الذي فالقطاع .)3(حرة سوق يف منتظمة أرباحا حتقق واليت والدويل اإلقليمي املستوى

 تنافسية مؤشرات وتتمثل .تنافسيا للمنتجني األجانب يعترب احلرة املنافسة من الرغم على املتوسط يفوق أو متوسطا

 مؤشر إىل باإلضافة الدولية السوق من التجارة واحلصة مؤشرات وكذا واإلنتاجية التكاليف مؤشرات :يف القطاع

  .الظاهرة بيةالنس امليزة

  التكاليف واإلنتاجية: أوال

مساوية أو أعلى منها لدى  اإلنتاجية فيهإذا كانت اإلنتاجية الكلية للعوامل  ،يكون القطاع تنافسيا

أو كان مستوى تكاليف الوحدة باملتوسط يساوي أو يقل عن تكاليف الوحدة  ،املشروعات األجنبية املزامحة

   .)4(للمزامحني األجانب

  

                                                           
مركز البحوث والنشر واالستشارات، ، 10دراسات مصرفية ومالية، العدد  جملة، السمات واملالمح العامة: سياسات التنافسية :حسن بشري حممد نور )1(

 .19، ص 2007 لوم املصرفية واملالية، السودان،أكادميية السودان للع

 .12، ص مرجع سابق: حممد عدنان وديع )2(

 .14-13، ص املرجع نفسه )3(

 .14، ص املرجع نفسه )4(
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ا ما يتم لذلك إجراء املقارنات الدولية حول إنتاجية اليد العاملة أو التكلفة الوحدوية لليد وغالب

 tيف الفرتة  jيف البلد  i، ومن املمكن تعريف دليل تنافسية تكلفة اليد العاملة لفرع النشاط  (CUMO)العاملة

  :)1(بواسطة املعادلة التالية
  

 ijtL
Q

jtijt
ijt

RW
CUMO


 

  :حيث 

Wijt  :  القطاعمعدل أجر الساعة يف i  والبلدj  يف خالل الفرتةt.  

Rjt  :  معدل سعر الصرف للدوالر األمريكي بعملة البلدj  يف خالل الفرتةt.  

 ijtL
Q

  .tيف خالل الفرتة  jوالبلد i القطاع متثل اإلنتاج الساعي يف  :

خالل الفرتة  kنسبة للبلد  jوالبلد  iللقطاع ليد العاملة النسبية ويصبح من املمكن التعبري عن التكلفة الوحدوية ل

t 2(من خالل املعادلة التالية(:   

iktijtijkt CUMOCUMOCUMO   

يف بالنسبة إىل مثيال�ا ميكن أن ترتفع  jللبلد  (CUMO) تبني املعادلة الثانية أن التكلفة الوحدوية لليد العاملة

  :)3(ر مما يليلسبب أو أكثاملنافسة،  بلدانال

  ؛أن يرتفع معدل األجور بشكل أسرع مما جيري يف اخلارج - 

  ؛أن ترتفع إنتاجية اليد العاملة بسرعة أقل من اخلارج - 

  .ارتفاع قيمة العملة احمللية بالقياس لعمالت البلدان األخرى - 

 األخرى، القطاعات لصاحل التنافسية امليزة بانتقال ترتجم أن ميكن، iللقطاع   (CUMO)يف الزيادة إن

 املنافسة أو األنشطة التصديرية القطاعات من املوارد مبوجبها تتحول اليت األداة متثل الزيادة هذه فإن وعليه

 (CUMO) يف أن الزيادة كما.الداخلي االستهالك حاجات أو الدولة حاجات إىل االستجابة بغية للواردات

 صادرات جاذبية على كانت تنعكس إذا ،فيها مرغوبا يكون فالصر  سعر يف أو األجور يف ارتفاع عن والناجتة

 شركائها تكلفة مع باملقارنة أن تنخفض ينبغي للدولة الوحدوية فالتكلفة األجنبية، وإال البلدان يف قيمتها أو الدولة

 ويبقى. لةللعم خفضا أو األجور يف أو ختفيضا اإلنتاجية يف حتسينات يستلزم أن ميكن خنفاضاال وهذا .التجاريني

 ختفيض إىل اللجوء عند الصعوبة من قدر على لكنه ،العملة قيمة وختفيض بزيادة اإلنتاجية ممكنا األمر هذا

 النقابات تلعبه الذي الفعال الدور إىل باإلضافة لألفراد، الشرائية القدرة على سلبية آثار من يرتتب عليه ملا األجور

  .)4(احملافظة على األجور يف
                                                           

 (1) Donald G. McFetridge: La Compétitivité : Notions et Measures, Document hors série n: 5, Ottawa, Canada, 

Avril 1995, p 13. Disponible sur:  www.ic.gc.ca/eic/site/eas-aes.nsf/vwapj/op05f.pdf/$file/op05f.pdf. Consulté 
Le 10/04/2014. 

)2(  Ibid, p 13. 
)3(  Ibid, p 13-14. 
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القدرة  لتقييم واإلنتاجية الصرف وسعر األجر على مستوى حسابه يف ن هذا املؤشر اقتصرواملالحظ أ

 تنافسيةال القدرة  على األثر كبري هلا يكون أخرى قد تكاليف تضم اإلمجالية التكلفة أن حني يف التنافسية،

  .مثال املال رأس كتكلفة النشاط فرع أو قطاعللا

 ةالدوليالتجارة والحصة من السوق : ثانيا

كمؤشر لقياس تنافسية قطاع نشاط معني، فالقطاع  ،الدوليةيستخدم امليزان التجاري واحلصة من السوق 

خيسر تنافسيته عندما تنخفض حصته من الصادرات الوطنية الكلية، أو حصته من الواردات تتزايد لسلعة معينة 

 تنافسيته خيسر القطاع أن كما  .وطنيني الكلييف االعتبار حصة تلك السلعة يف اإلنتاج أو االستهالك ال اأخذ

العاملية  الواردات من حصته ترتفع عندما أو معينة، لسلعة اإلمجالية العاملية الصادرات من تنخفض حصته عندما

ين باملؤشر  يتم االستعانةللقطاع وفق هذا املنطق،  قياس القدرة التنافسية أجل ومن . )1( السلعة هلذه اإلمجالية

:)2(التاليني
 

  

 التصديرية حصصها بزيادة الدولة باهتمام يفسر بالقدرة التنافسية االهتمام إن :النصيب السوقي للصادرات -1

 زيـادة وبـني مـا صـناعة تنافسـية بـني ارتبـاط عالقـة هنـاك أن فيـه الشـك وممـا اخلارجيـة، يف األسـواق مـا لصناعة

 اخـرتاق علـى قـدر�ا مث ومـن الصـناعة منـو افأهـد تعكـس الزيـادة تلـك ألن ،الصـادرات مـن نصـيبها السـوقي

 .جديدة وكسب أسواق

القـدرة التنافسـية للقطـاع االقتصـادي،  علـى الدالـة املؤشـرات مـن املؤشـر هـذا يعتـرب :الـواردات اختـراق مؤشـر -2

 – الواردات + احمللي اإلنتاج جمموع( احمللي الطلب إىل معينة سلعة نسبة الواردات من خالل ويتم حسابه من

  .نفسها السلعة من )الصادرات

 الميزة النسبية الظاهرة: ثالثا

 : RCA(على امليزة التنافسية الظاهرة  امقياسا للتنافسية مستند (M. Porter)مايكل بورتر أنشأ 

Revealed Comparative Advantage Index ( وميكن حسابه لبلد ماj  قطاع�موعة منتجات أو i كالتايل: 

  

  
  

 j الدولة يعين أن فذلك ،الواحد من أكرب كان وإذا للدولة، التصديرية القوة على يدل رمؤش إن هذا

.)3(نسبية ميزة للدولة ليس أنه معناه فهذا ،الواحد من أقل كان إذا أما، i السلعة يف ظاهرة نسبية ميزة تكتسب
   

  
  

  

  

  

  

                                                           
 .17، ص مرجع سابق: حممد عدنان وديع )1(

 .66- 65، ص 2001دار النهضة، القاهرة،  ،التسويق وتدعيم القدرة التنافسية: رفيق حممد عبد احملسن )2(
)3(  Donald G. McFetridge: op-cit, p 17. 

[j للبلد   i صادرات املنتج]/[j لبلد الصادرات الكلية ل ] 

RCAij =  

[i الصادرات الدولية للمنتج]/[ الصادرات الدولية الكلية   ] 
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  مؤشرات�قياس�القدرة�التنافسيـة�للدولة: الفرع�الثالث�

ير املتخصصة يف قياس القدرة التنافسية على مستوى الدولة، من خالل العديد من املؤشرات تتعدد التقار 

  :اليت تغطي العديد من الدول، ومن بني أهم هذه التقارير

 World Economic Forum (WEF) العالمي االقتصادي مؤشرات المنتدى: أوال

ضمن تقرير التنافسية وذلك افسية العاملية تنلتقييم ال تمؤشرا ،(WEF)العاملي االقتصادي املنتدىيصدر 

وقد تطور هذا ، 1979 والذي بدأ إصداره منذ سنة Global Competitiveness Report)(العاملية السنوي 

، وذلك لتقدميه (*)دوللللتنافسية ا للقدرة املؤشر خالل العقود الثالثة املاضية حبيث أصبح أهم تقييم عاملي شامل

سات االقتصادية واملؤسسات وعوامل حتفيز اإلنتاج، واليت تؤدي مجيعها إىل استمرار النمو رؤى قيمة حول السيا

 الكلي املستويني على للدول السياسات االقتصادية لتوجيه أداة يعترب أنه كمااالقتصادي واالزدهار طويل املدى،  

 باالقتصاد تعصف اليت املتعددة تواألزما ظل التحديات يف خاصة االقتصاديات، بتنافسية النهوض بغية واجلزئي

   :)2(مها رئيسيني مؤشرين على التقرير هذا عتمدأو  .)1(العاملي

 يقيس هذا املؤشر قدرة الدولة على: Growth Competitiveness index (GCI) مؤشر تنافسية النمو - 1

 متعلقة مؤشرات فرعية ةثالث على حتليله يف ويعتمد ،والطويل املتوسط املديني على مستدام منو معدل حتقيق

  :يف وتتمثل الكلي، باالقتصاد

بيئـة  تطـور مـدى تعكـس فرعيـة مؤشـرات عـدة ويضـم :الكلـي االقتصـاد مسـتوى علـى األعمـال بيئـة مؤشـر -أ  

 .الكلي االقتصاد مستوى على األعمال

 مؤشر :آلتيةا الفرعية املؤشرات خالل العامة من املؤسسات تطور مدى ويعكس :العامة املؤسسات مؤشر - ب

  .الفساد ومؤشر ،القانونمؤشر و  ،العقود

تكنولوجيا  ومؤشر، االبتكار مؤشر :خالل من للدول التكنولوجي التطور مدى يعكس :التكنولوجيا مؤشر - ج

  .التكنولوجيا نقل ومؤشر ،واالتصاالت املعلومات

 باالقتصاد املؤشرات املتعلقة يتناول :Business competitiveness index (BCI)مؤشر تنافسية األعمال  -2

 :مؤشرين فرعيني مها على ويعتمد .الفرد دخل معدلو  اإلنتاجية على املؤثرة العوامل يقيس فهو ،اجلزئي

ونوعيـة  إمجـاال التحتيـة البنيـة تطـور مـدى :يف تتمثـل عديدة مؤشرات ضمنه ويندرج :األعمال بيئة وعيةمؤشر ن -أ

 إىل مدى باإلضافة ،العتمادها واملقاييس الشروط توافر ومدى ،تخصصةامل احمللية والتطوير البحث مؤسسات

  .    االحتكار منع قانون فاعلية ومدى، واملهندسني العلماء توافر

                                                           
 .من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي %98دولة تساهم بنسبة  148إىل  )2014- 2013(وصل عدد الدول اليت احتواها تقرير  (*)

 .292، ص مرجع سابق: محد اخلواجةأ ليلى )1(

، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم اجلزائر تونس واملغربالتنافسية وإشكالية االندماج يف االقتصاد العاملي دراسة حالة : كبايب كلثوم )2(

 )غري منشورة( .61- 60، ص 2008التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
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باإلضـافة  ،املـال ورأس والتكنولوجيـا املعرفـة مسـتوى يقـيس :املؤسسـات واسـرتاجتيات عمـل تطور دىؤشر مم -ب

 تطور العملية مدى :هي العوامل من جمموعة املؤشر هذا ضمن ويندرج .املؤسسات يف اإلدارية املهارات إىل

إنفاقهـا  ومـدى ،املضـافة القيمـة سلسـلة يف املؤسسـات وموقـع ،احلديثـة للتكنولوجيـا واسـتخدامها اإلنتاجيـة

 .تدريبوال والتطوير البحث عمليات على

 مؤشر": هو يـــــرئيس مؤشر على داـــــاالعتم بدأ )2007-2006(العاملي  التنافسية تقرير من ابتداءو 

املتعلقة  املؤشرات مكوناته يف يضم ؛ والذي)The Global Competitiveness Index( "العاملي التنافسية

 إىل قياس املؤشر هذا ويهدف واألعمال، النمو تنافسية مؤشري عن بديال ليصبح ،معا واجلزئي الكلي باالقتصاد

 معا قاعدة تشكل اليت، الشاملة والسياسات واملؤسسات األساسية العوامل من واملتكاملة املرتابطة املنظومة

 إليها يتوصل اليت النتائج وتعترب. )1(واملتوسط القصري املديني على اقتصادي وازدهار ورفاه منو إلحداث مستدامة

 القوة نقاط وتقوية فيها اخللل أماكن الدول ومعاجلة تنافسية لتقييم وتؤخذ عليها يعتمد لذلك مهمة التقرير

  :مكوناته مبختلف ؤشرامل هلذا التفصيلي اهليكل يوضح املوايل والشكل .واستدامتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
 
 
 
 

                                                           
)1(  Augusto Lopez Claros : The Global Competitiveness Report 2005-2006- Executive Summary-, World 

Economic Forum (WEF), Geneva, 2005, P 08. Disponible sur: https://fr.scribd.com/doc/6295864/Global-
Competitiveness-Report-2005-2006-Executive-Summary. Consulté Le 13/03/2014. 
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 GCI الهيكل التفصيلي لمؤشر التنافسية العالمي: )2-1(الشكل رقم

 

 
Source: World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2014 -2015, Geneva, 2014, P 09. 

  

 عالقـة جتمعهـا بـل مسـتقلة ليسـت املكونة هلذا املؤشر، عشر اإلثين أن األركان ،يالحظ من الشكل أعاله

 يف يـتم أن ميكـن ال نشـاط هـو  12)الـركن( مـثال لالبتكـار فبالنسـبة .اآلخـر تعزيـز إىل كل ركن مييل حيث ،متبادلة

 عاملة بيد تتميز دول يف جيدا أداؤه يكون ولن الفكرية، امللكية قحقو  تضمن 1) الركن( من مؤسسات خيلو عامل



 القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�: الفصـل�الثا�ي�

68 
 

الـركن ( األسـواق كفـاءة بعـدم تتميـز اليت االقتصاديات يففعاال  أبدا يكون ولن ، 5)الركن (والتدريب ضعيفة التعليم

  . 2)الركن (وشاملة ةأكف حتتية بنية دون أو ، )8و 7و 6

 (IMD)اإلدارية المعهد الدولي للتنمية مؤشرات : ثانيا

الكتـاب  مؤشرات لتقييم التنافسية العامليـة وذلـك ضـمن تقريـر (IMD) يصدر املعهد الدويل للتنمية اإلدارية

والـذي بـدأ إصـداره منـذ سـنة ، WCY: World Competitiveness Yearbook)(السنوي عـن التنافسـية يف العـامل 

 يســـتند هـــذا التقريـــر يف تقييمـــه للقـــدرة التنافســـيةكمـــا ،  )اجلزائـــرال يشـــمل (دولـــة  63يشـــمل هـــذا التقريـــر  ،1989

  :تندرج حتت أربعة جمموعات رئيسية هي ،مؤشرا 342على  للدول

�دف هذه ا�موعة من املؤشرات إىل تقييم املتغريات االقتصادية الكليـة لالقتصـاد احمللـي  :األداء االقتصادي -1

  .مؤشرا )83(من خالل  ،وقدرته على االندماج يف االقتصاد العاملي

توضح تأثري األداء احلكومي ودور املؤسسات  ،مؤشرا )73(وتتضمن هذه ا�موعة  :كفاءة الحكومة -2

 .احلكومية على تشجيع أو إعاقة البيئة التنافسية

 .مؤشرا تتناول كفاءة األعمال )71(تتضمن هذه ا�موعة  :كفاءة األعمال -3

 .)1(ا تتعلق بالبنية األساسية والتكنولوجية والقيود البيئيةمؤشر  )115(تشمل هذه ا�موعة  :البنية التحتية -4

  ات البنك الدوليمؤشر : ثالثا

بيانــات عــن مؤشــرات القــدرة التنافســية للعديــد مــن الــدول، لكنــه ال يصــدر تقريــرا هلــذا البنــك الــدويل يعــد 

البيئـة احملليـة ومـدى  على سلسلة من املؤشرات الكلية الـيت تعكـس خصـائصيف ذلك يعتمد البنك الدويل الغرض، و 

  :)2(ثالثة جمموعات رئيسية كما يلي إىلتقسيمها مت دعمها للقدرة التنافسية، وقد 

ــــى ســــرعة الحركــــة  -1 ــــي عل ــــدرة االقتصــــاد الكل قــــدرة  إىلتشــــري هــــذه ا�موعــــة مــــن املؤشــــرات : )Agility(ق

 األداءالــــــيت تعكــــــس و  ،الســــــوق احمللــــــي والعــــــاملي أحــــــوالاملؤسســــــات علــــــى االســــــتجابة الســــــريعة للتغــــــريات يف 

  .التصديري على وجه اخلصوص واألداءاالقتصادي بصفة عامة 

توضـح هـذه املؤشـرات مـدى القـوة والثقـة يف :  )Reliability( القدرة على االعتماد على االقتصـاد الـوطني -2

م يف ظــل بيئــة تتســم بعــد ومــدى قــوة الشــركات واملؤسســات يف الدولــة علــى العمــل املتواصــل ،االقتصــاد القــومي

 .اليقني واملخاطرة

تشــري هــذه ا�موعــة مــن املؤشــرات إىل قــدرة  : )Networking( قــدرة االقتصــاد علــى التــرابط مــع المحــيط -3

والتفاعل مع املتغـريات العامليـة ومصـادر املعلومـات  ،االقتصاد على إقامة الرتابطات بني األسواق احمللية والدولية

 .والتكنولوجيا

 

                                                           
)1(  IMD World Competitiveness Yearbook: Methodology and Principles of Analysis, IMD world 

competitiveness center , Switzerland, 2016, p484. Disponible sur: 
www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/methodology.pdf. consulté le: 10/07/2016. 

)2(  http://www.worldbank.org/en/topic/competitiveness. consulté le: 16/12/2015. 
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 العربية قتصاداتاال تنافسية تقرير: ثالثا

إىل حتليل  ،2016منذ سنة  الصادر عن صندوق النقد العريب العربية االقتصادات تنافسية تقريريهدف 

 أن باعتبار العربية، الكلي للدول االقتصاد متغريات علىيف ذلك  التقرير ركز، ويللدول العربية التنافسية القدرة

 والرفاهية الرخاء حتقيق على األنظمة االقتصادية قدرة قياس يف اأساسيا عنصر  يعتربالكلي  االقتصاد استقرار

 يف فائض حتقيق ،العمل خلق فرص األسعار، املطرد، كاستقرار بالنمو املتمثلة واالقتصادية واألهداف االجتماعية

من  يعترب الكلي االقتصاد ازدهارف .األجنبية االستثمارات واستقطاب العامة واملالية احلساب اجلاري موازين

 األزمات تفاديوبالتايل  احلقيقي، النمو وارتفاع معدالت االقتصادي االستقرار لتحقيق األساسيات

 .)1(االقتصادية

 احلكومة، مالية قطاع احلقيقي، القطاع: التالية للقطاعات التنافسية القدرة لقياس حتليال التقرير ويشمل

 من ويتفرع .اخلارجي والقطاع واملصريف النقدي القطاع ل،األعما بيئة قطاع الرشيدة، واحلوكمة قطاع املؤسسات

الرئيسية كما  الستة على القطاعات موزعة، مؤشرا 26 عددها يبلغ الفرعية املؤشرات عددا من رئيسي قطاع كل

  :هو موضح يف اجلدول املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
  

                                                           
 .03، ص 2016، جانفي العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب، )1(
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 العربية االقتصاديات تنافسية الرئيسية لمؤشر القطاعات): 2- 1(الجدول رقم 

  القطاع الحقيقي: أوال

  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  -1

  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -2

  مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي اإلجمالي -3

  معدل التضخم -4

  معدل البطالة -5

  قطاع مالية الحكومة: ثانيا

  ماليالفائض كنسبة من الناتج المحلي اإلج/ العجز  -1

  اإليرادات إجمالي من كنسبة النفطية غير اإليرادات -2

  أمريكي دوالر مليون  )المنح بدون( العامة  اإليرادات -3

  قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة: ثالثا

  الحكومة فعالية -1

  القانون سيادة -2

  االداري الفساد -3

  قطاع بيئة األعمال: رابعا

  التجاري النشاط بدء -1

  اناالئتم على الحصول -2

  المستثمرين حماية -3

  الملكية تسجيل -4

  القطاع النقدي والمصرفي: خامسا

  األجنبية األصول نمو معدل -1

  )اإلجمالي المحلي الناتج من (%  النقدية الكتلة -2

  البنوك قبل من الخاص للقطاع المحلي االئتمان حجم -3

  (%)  األصول إلى البنوك مال رأس -4

  (%)بنك ال أصول إلى السائلة البنك احتياطيات -5

  (%)القروض  إجمالي إلى المتعثرة القروض -6

  القطاع الخارجي: سادسا

  .التجاري االنفتاح درجة -1

  )أمريكي دوالر مليون( الجاري الحساب -2

  )أمريكي دوالر مليون( الكلي الميزان -3

  الواردات من شهور في االحتياطيات إجمالي -4

  )أمريكي دوالر مليون( الرسمية االحتياطيات -5

  .13، ص 2016، جانفي العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب،: مصدرال     
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  مـــحـــددات�القدرة�التنافسيـة: املطـلب�الثـالث

حتقيقها، وقد ارتبطت  على وتساعد تساهم إن بناء القدرة التنافسية يتطلب توفر مجلة من احملددات

 ،)املاسة- The Diamond(املعروف بـــ  (M. Porter)مايكل بورتر  جحمددات القدرة التنافسية بصفة أساسية مبنه

التفاعل  ألن ،اليت تشكل نظاما متداخال يؤثر فيه كل حمدد يف احملددات األخرى ويقوي ويدعم بعضها بعضا

تشتمل و  .احملافظة عليـها واستمرارهاو احملددات له أمهية كبرية يف حتقيق القدرة التنافسية هذه الديناميكي بني 

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل  ، حمددات القدرة التنافسية على حمددات رئيسة وأخرى مساعدة أو مكملة هلا

  
  

  وفق لنموذج بورتر النظام المتكامل لمحددات القدرة التنافسية: )2- 2(رقم الشكل 

 

Source: Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, Inter-éditions, Paris, 1993, p 141. 

 
  املحددات�الرئ�سية: الفرع��ول�

  :وهي ،أساسية عوامل وتتضمن هذه احملددات أربعة

  ظروف عـوامل اإلنتاج :أوال

وتأخــذ هــذه العوامــل  ،إن عوامــل اإلنتــاج هــي املــدخالت الضــرورية الالزمــة لــدعم صــناعة مــا علــى املنافســـة

باإلضــافة إىل البنيــة  ،)مبــا فيهــا األرض وامليــاه واملعــادن واملــوارد البشــرية ورأس املــالاملــوارد الطبيعيــة (الشــكل التقليــدي 

األساســــية مــــن نظــــم اتصــــاالت ومواصــــالت وطــــرق وغريهــــا مــــن مصــــادر املعرفــــة مثــــل اجلامعــــات ومراكــــز األحبــــاث 

مييـز بـني نيف األول فوفقـا للتصـ ؛بني عـدة تصـنيفات لعوامـل اإلنتـاج (M. Porter)مايكل بورتر ويفرق . واملعلومات

 عوامل اإلنتاجظروف 

 المرتبطة الصناعات

 المغذية و 

 الطلب المحلي

 المؤسسةوهيكل ستراتيجية إ

 والمنافسة المحلية

 الحكومة

 الصدفة
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العوامـل األساسـية هـي العوامـل املوروثـة الـيت مل يبـذل ا�تمـع جهـدا للحصـول العوامل األساسـية والعوامـل املتقدمـة، ف

بينمـا العوامـل املتقدمـة فتشـمل كـل  ،مثل املوارد الطبيعية والعوامل املناخية والعمالة غري املاهرة ونصـف املـاهرة ،عليها

الل االســتثمار يف كــل مــن رأس املــال البشــري واملــادي ومثــال ذلــك املعاهــد واملؤسســات العلميــة مــا مت تطــويره مــن خــ

املتطورة والعمالة املاهرة املتخصصة؛ أما بالنسبة للتصنيف الثاين، فهـو مييـز بـني العوامـل العامـة والعوامـل املتخصصـة، 

مثــل تــوفر  ،ى واســع مــن األنشــطة والصــناعاتهــي تلــك العوامــل الــيت ميكــن اسـتخدامها يف مــدفأمـا العوامــل العامــة و 

أمــا  ،وتــوفر خرجيــي اجلامعــات مــن ختصصــات متنوعــة ،بنيــة أساســية ذات كفــاءة وتــوفر رؤوس أمــوال قابلــة لإلقــراض

تشــمل العوامــل الــيت تــالءم مــدى حمــدود مــن األنشــطة والصــناعات أو حــىت نشــاط واحــد مثــل ف ،العوامــل املتخصصــة

فالــدمنارك مــثال  ،ووجــود معاهــد متطــورة ومتميــزة ومتخصصــة يف جمــال معــني ،نــادرةوجــود مهــارات وكفــاءات علميــة 

كــذلك   ،كــرب مستشــفى يف العــامل لبحــوث وأمــراض الســكرأ متالكهــاال) األنســولني(الصــدارة يف تصــدير  حتتــل مركــز

يف زراعـة وتعبئـة ن هذا النشاط يسـتند إىل مراكـز حبـوث متقدمـة ومتطـورة دا اكرب مصدر للزهور يف العامل ألتعد هولن

العوامـــل احملـــددة للقـــدرة أن  (M. Porter)مايكـــل بـــورتر ويـــرى . )1(الزهـــور وتصـــديرها إىل خمتلـــف األســـواق العامليـــة

وتشمل كل ما مت تطويره من خالل االستثمار يف كـل مـن رأس املـال  ،ولكنها ختلق وتكتسب ،التنافسية غري موروثة

 ،هلــا دور رئــيس فـــي خلــق قــدرة تنافســية مستـقـــرة ،ل املتقدمــة واملتخصصــةالعوامــكمــا يؤكــد أن . )2(البشــري واملــادي

فالدولـة الـيت تكـرس قـدرا   ،بينما االعتماد على عوامل اإلنتاج األساسية والعامة خيلق ميزة تنافسـية متوســطة وضـعيفة

 ،ارر نافسـية قابلـة لالسـتمجتين مثـار ذلـك يف شـكل ميـزة ت ،كبريا من االستثمار يف توليد العوامل املتقدمة واملتخصصة

فالعوامــل  ،ثــر التقــدم التكنولــوجي والعلمــيأكمــا يؤكــد علــى أن تصــنيف عوامــل اإلنتــاج يشــهد تطــورا مســتمرا علــى 

ن احملافظـة علـى القـدرة التنافسـية ال يتوقـف علـى إفـ ،وبنـاء عليـه ،املتخصصة اليوم ميكن أن تصبح عامة يف املستقبل

فكثـريا مـا يصـاحب  ،بـل علـى أمهيـة االسـتغالل األمثـل والكـفء هلـذه العناصـر ،نتـاجمدى الوفرة النسـبية لعناصـر اإل

والنـــدرة النســـبية لعناصـــر اإلنتـــاج تـــؤدي إىل حســـن االســـتغالل يف كثـــري مـــن  ،وفـــرة عناصـــر اإلنتـــاج ســـوء اســـتخدامها

هــذا يفســر متتــع دول و  ،عــالوة علــى أن النــدرة النســبية لعناصــر اإلنتــاج قــد حتفــز علــى اإلبــداع واالبتكــار ،األحيــان

  .)3(رغم ندرة املوارد فيها ،عديدة بقدرات تنافسية عالية

وعلى كفاءة  ،أن حتقيق قدرات تنافسية يتوقف على نوعية عوامل اإلنتاج، من خالل ما سبقنستنتج 

ا كانت وليس على كميتها، فكلما كانت هذه العوامل متخصصة وذات حمتوى متقدم كلم ،استخدامها وتطويرها

  .ويصعب تقليدها أو الوصول إليها يزة احملققة متفردةامل

  

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ظل آليات االقتصاد العاملي اجلديدالقدرة التنافسية للصادرات املصرية يف : نيفني حسني مشت )1(

  )غري منشورة( .33، ص 2004مصر، 

، 10، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد القتصاد اجلزائري يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةلالقدرة التنافسية : بلعة جويدة )2(

  .234، ص 2010ة سطيف، جامع

املؤمتر العلمي الثالث والعشرين لالقتصاديني ورقة حبثية ضمن ، قياس امليزة التنافسية للقطاع الصناعي يف االقتصاد املصري: خشبة ليجنوي ع )3(

 .3، ص 2003ماي  10إىل  8من القدرة التنافسية لالقتصاد املصري، القاهرة، : املصريني
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   الطلب المحلي :ثانيا

بل  ،إن إدراج الطلب احمللي كأحد حمدودات القدرة التنافسية مل يقتصر على حجم الطلب ومعدل منوه

توصل حيث  ،يتسع ليشمل هيكل الطلب ونوعيته واآللية اليت يتم فيها تدويل هذا الطلب يف األسواق العاملية

قد  ،إىل أن الضغوط املستمرة من قبل املستهلكني احملليني لطلب منتجات متميزة (M. Porter)مايكل بورتر 

األمر  ،جل تلبية احتياجات هؤالء املستهلكنيأعلى االبتكار والتجديد والتطور من  املؤسساتتؤدي إىل حتفيز 

 ويتم .)1(ية املتحققة للصناعة مقارنة باملنافسني اآلخرينالتنافسالقدرات الذي ينعكس يف النهاية على تقوية وتعزيز 

 فالدولة احتياجات املستهلكني، وتنوع طبيعة خالل من ،التنافسيةالقدرة  على احمللي للطلب الكبري التأثري ختبارا

، أكثر واستيعاب فهم أحسن على قادرة مؤسسا�ا تكون اليت ،الصناعات فروع أو الصناعات يف ميزة تكتسب

 قيقحتيؤدي إىل  احمللي للسوق الكبري احلجم أن بورتر أوضح كما  .األجانب باملنافسني مقارنة احمللي للطلب رعةس

 احمللي السوق حجم أمهية أن إىل باإلضافة احلجم، اقتصاديات توفر إمكانيات اليت الصناعات يف تنافسية قدرة

 وتتميز، والتطوير للبحث ضخمة برامج تطبق اليت كتل خاصة ،)للصناعة معينة أو فروع (معينة صناعات يف تظهر

  .)2(التغري من عالية املتقدمة وبدرجات بالتكنولوجيا

 العـاملي والطلـب احمللـي الطلـب التشـابه بـني خصـائص زيـادة أن (M. Porter)مايكـل بـورتر  أشـار كـذلك

السـوق  يف السـائدة االسـتهالكية طواألمنـا العـادات تصـدير خـالل مـن ذلـك التنافسـية، ويـتم القـدرة زيـادة يـؤدي إىل

 تفضـيل يف تتمثـل والـيت، األمريكـي للمـواطن االسـتهالكية األمنـاط التصـديرية، فمـثال تصـدير األسـواق إىل احمللـي

 .)3(العامل بلدان من العديد السريعة يف مطاعم الوجبات نتشارا إىل أدت السريعة، الوجبات

بــل يــؤدي تطــور الطلــب  ،رة التنافســية للصــادرات الصــناعيةوال يقتصــر دور الطلــب احمللــي يف تــدعيم القــد

حـد العوامـل أحيث ميثـل تطـور الطلـب احمللـي  ،احمللي إىل زيادة القدرة التنافسية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر

 .)4(االقتصادية الديناميكية اليت تعمل على جذب االستثمار األجنيب املباشر

   لمغذيةوا المرتبطة الصناعات :ثالثا

 مزايـا ميـنح فوجودهـا التنافسـية، القـدرة حمـددات مـن حمـددا ،تنافسـية مسـاندة صـناعات وجـود يعتـرب

 بطريقـة حتتاجهـا الـيت املـدخالت إىل مـن الوصـول األخـرية هـذه تـتمكن حيـث عديـدة، بطـرق األخـرى للصـناعات

 الفضل يعود حيث والفضة الذهب نم احللي صناعة على االيطالية السيطرة ،ذلك على وخري مثال وسريعة، فعالة

، احللـي صـناعات يف املتخصصـة اآلالت ثلثـي تصـنع الـيت، االيطاليـة املسـاندة هلـذه الصـناعة إىل املؤسسـات ذلك يف

 .)5(الثمينة املعادن إعادة حتويل يف العاملية الريادة منمما مكن ايطاليا 

                                                           
 (1) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, Inter-éditions, Paris, 1993, p 95. 

)2(  Ibid, p 96. 
)3(  Ibid, p 96-97. 

، منتدى 2، العدد 3، جملة الندوة، ا�لد االرتباط بني القدرة على املنافسة وكفاءة احلكم: االستثمار األجنيب املباشر: فيليب فوشن ،طيب حفصي )4(

 .10، ص 1996القتصادية للدول العربية، مصر، جوان البحوث ا

 (5) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, op-cit, p 111-112. 
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التنافسية من خالل  القدرةحتقيق  أن املؤسسات ال ميكنها(M. Porter) مايكل بورتر يرى كذلك 

ولكن من خالل ارتباطها بغريها من املؤسسات احمللية الكفاءة يف الصناعات  ،تواجدها يف صناعات منفردة

ميثل عامال مهما يف حتقيق القدرة  ،مبعىن أن تواجد الصناعة كجزء من جتمعات صناعية عنقودية ،املرتبطة واملغذية

دة من التفاعالت داخل التجمعات تستطيع أن تكون مصدرا رئيسا من مصادر فالشبكة املعق ،التنافسية

  .)1(األمر الذي جيعل التفاعل أكثر ديناميكية ،وغالبا ما تكون هذه التجمعات مرتكزة جغرافيا ،التنافسيةالقدرة

أو  ،تـوزيعوقنـوات ال ،الصناعات اليت تشرتك معا يف التقنيات واملدخالت تلكويقصد بالصناعات املرتبطة 

ما الصناعات املغذيـة  فهي اليت متد الصناعة التحويلية أ ؛املعنيةتلك اليت تقدم منتجات مكملة للصناعة 

ن أمن ش أنحيث  مع مبدأ التنافسية، )The Cluster( (*)يتالزم مفهوم العنقودوفيها  .لإلنتاجباملدخالت الالزمة 

من خالل حتديد أماكن الضعف واخللل وأماكن القوة  ،ية الصناعةحيدد مدى تنافس أن ،النظر إىل الصناعة كعنقود

 وأ (*)التكامل األماميبسواء كان  ،والفرص يف الصناعة وما حييط �ا من نشاطات داعمة هلا ومرتبطة �ا

(**)اخللفي
 

)2(. 
 يأل خاطرةامل عنصر من يقلل هألن جديدة، مؤسسات تكوين على يالعنقود التجمع يساعد كما

انتقال  تسهيل إمكانية ذلك على عالوة ،لتصريف منتجا�ا ةاملدخالت واملهارات الالزم لوجود جديدة، مؤسسة

، ويرتتب لتسويقوا لإلنتاج طرائق جديدةر املنتجات و طويوت اإلبداع عمليات انتشاراجلديدة، و  األفكارو  املعلومات

كفاءة إحداها باقي املؤسسات إىل   تدفع نأ ،البعض بعضهم على يالعنقود للتجمعاعتماد املؤسسات املشكلة 

 تتوفر ال قد، خارجية بوفورات تتمتعي جيعلها العنقود التجمع داخل مؤسسة جودو  التفوق والنجاح، ومن مث فإن

 القدرة معها تعززت الصناعات بني التشابكو  التفاعل قاتعال زادت فكلمالغريها من املؤسسات املنفردة، 

  .)3(التنافسية

 على يعمل ،املعنية الصناعة إىل باإلضافة املغذيةو  املرتبطة الصناعات جتمع أن يتضح ،سبق ما على بناءا

 لاقتنا ؤدي إىل سهولةمما يبوجود عالقات ترابط وتشابك وتكامل فيما بينها،  تتميز صناعية عناقيد تشكيل

 يف تعزيز القدرة مهايس الذي مراأل ،وحتسني املنتجات وطرائق اإلنتاج والتسويق ،واألفكار اجلديدة املعلومات

 .للمؤسسات املشكلة للتجمع العنقوديمث  ومن ،ةالصناع لتلك تنافسيةال

 

 

                                                           
 (1) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, op-cit, p 113. 

قنوات التوزيع أو حىت  والتكنولوجيا املستخدمة أ وأ اإلنتاجسواء من حيث مدخالت  ،ةالعنقود عبارة عن سلسلة مرتابطة من الصناعات ذات العالق (*)

  .باملهارات املطلوبة
 .حيدث عندما تقوم املؤسسة ببعض األنشطة اليت تلي العملية اإلنتاجية الرئيسية اليت تقوم �ا، كالوصول إىل املستهلك النهائي: التكامل األمامي (*)

نصف الحيدث عندما تقوم املؤسسة بإنتاج بعض املواد اليت حتتاج إليها كمدخالت يف العملية اإلنتاجية، كاملواد اخلام أو السلع : يالتكامل اخللف (**)

 .صنعةامل

 .56، ص 1997، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، رؤية مستقبلية: التنافسية وتغري قواعد اللعبة: عبد السالم أبو قحف )2(

 (3) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, op-cit, p 111-114. 
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   والمنافسة المحلية وهيكل المؤسسةإستراتيجية  :رابعا

من سياسات ومؤسسات وأنظمة  تشمل، مبا املؤسسةيتمثل هذا احملدد يف البيئة احمللية اليت تتواجد فيها 

طبيعة املنافسة احمللية، حيث كما يشمل هذا احملدد أيضا   ،وما تسود فيها من عادات وتقاليد ،يبيةتعليمية وتدر 

املنافسة من دولة ألخرى،  من قبلها يف املنتهجة واإلسرتاتيجيات املؤسسات وطرق تنظيمها وإدار�اأهداف ختتلف 

 نظمو  االجتماعية واملعايري القيمو  الثقافاتو  العادات على تتوقف اليتو  البيئة احمللية لكل دولة، ختالفوذلك ال

 .)1(التعليم

مثـل  املنافسـة العامليـة يف بـارز رو بـد ،االيطاليـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة تضـطلع املثـال سـبيل فعلـى

 ألملانيـةا املؤسسـات جنـد أن بينمـا التمويـل،و  ريالتسـي يف العائلي بالطابع تتميز االيطالية املؤسساتف ،األملانية مثيلتها

 مسـتويات يف تسلسـل تنظيمها مبـين علـى أن كما،  قينالت التكوينو  يلهالتأ منعايل  قدر على أفراد قبل من يريتس

 قطـر  منهـا عـدة جوانـب، يف تظهـر الـيتو  ،ىألخر  لةو د من إلداريةا وعليه ختتلف املفاهيم والتطبيقاتاملسؤوليات، 

 وهـذا اإلدارة،و  املؤسسة والعالقة بني العمـال يف املختلفة الوظائف نيب التنسيق على القدرةو  القرار،ختاذ او  التدريب

 .)2(املنافسة يف مزايا يولد قد ختالفاال

 تـنجح الـيت املؤسسـات أن إىل وأشـار ،احملليـة للمنافسـة فائقـة عنايـة (M. Porter) مايكل بورتر  كما أوىل

التطـوير  مـن املزيـد بـذل يتولـد عنهـا والـيت ،شرسـة حمليـة منافسـة تواجـه الـيت املؤسسـات هـي األسـواق الدوليـة يف

 جـودة املنتجـات وحتسـني التكـاليف وختفـيض للتجديـد املسـتمر السـعي املؤسسـات علـى تفـرض مث ومـن واالبتكـار،

  .)3(غري السعرية املنافسةالبحث عن صور  جديدة، وعليه ومنتجات طرق وابتكار واخلدمات

 املنافسـة تعتـرب شـدة حيـث جهـة، مـن احملليـة املنافسـة عـرب رميـ سـيةالتناف القـدرة تعزيـز نأ ،سـبق اممـ يتضـح

 واخلـدمات جـودة املنتجـات حتسـني ، مـن خـاللعلى التطـوير واالبتكـار حتفيز املؤسسات حنو مساعدا عامال احمللية

عـن  فـإن اخـتالف املفـاهيم اإلداريـة واملهـارات التنظيميـة الناشـئ ،ومن جهة أخرى. جديدة ومنتجات طرق وابتكار

 .قد يولد مزايا تنافسية ،اختالف البيئة احمللية من دولة إىل أخرى والذي ينعكس على إسرتاتيجية املؤسسة

  املحددات�املساعدة: الفرع�الثا�ي

    :تتمثل تلك احملددات املساعدة يف حمددين مها

  دور الصدفة: أوال

تنافســية وجنــاح كثــري حتقيــق القــدرة اليف الــيت حتــدث مبحــض الصـدفة دورا مهمــا و  العوامــل غــري املتوقعــةتلعـب 

وتتمثــل هــذه العوامــل يف الظــروف اخلارجــة عــن إرادة املؤسســات واحلكومــات، وتــأيت أمهيتهــا فيمــا  ،مــن الصــناعات

  :)4(تسمح حبدوث تغريات يف الوضع التنافسي مثل ،ينتج عنها من خلق فجوات أو تغريات

 ؛)احليوية والتكنولوجيا الدقيقة يكاإللكرتون (الكبرية التكنولوجية التغريات - 

                                                           
 .28، ص مرجع سابق :مىن طعيمة اجلرف )1(

 (2) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, op-cit, p 119-120. 
)3(  Ibid, p 129-131. 
)4(  Ibid, p 137-138. 
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 البرتول؛ كأسعار األسعار مستويات يف التقلبات  -

 الصرف؛ وأسعار العاملية املالية األسواق يف املسجلة التطورات  -

 احمللي؛ أو العاملي للطلب املفاجئ االرتفاع - 

 األجنبية؛ الدول حلكومات السياسية القرارات  -

 .احلروب - 

 املنافسـني مزايـا �ائيـا تلغـي أن ميكـن فالصـدفة التنافسـية؛ املواقـع توزيـع إعـادة األحـداث هـذه شـأن ومـن

 التكيـف األحسـن خـالل مـن الريـادة الحتالل أخرى لصناعات الفرص متنح أن ميكن كما، جديدة ظروف بفرض

 تعمـل املؤسسـات جهتهـا ومـن .عادلـة غـري بطريقـة الـدول تضـرب املفاجئـة فاألحـداث وبـذلك ،اجلديـدة البيئـة يف

 واستنادا. )1( لقدر�ا التنافسية حتسني فيه ما إىل وحتويلها األحداث هذه من املستطاع قدر االستفادة على والدول

 دورهـا أن إال القـدرة التنافسـية، خللـق مالئمـة غـري أو مالئمـة ظروفـا تقـدم أن ميكـن الصـدفة عوامـل فـإن ،ذلـك إىل

 .لتنافسيةا للقدرة كمحدد وجزئيا حمدودا يبقى

  دور الحكومة: ثانيا

يف  تكمن أمهية دور احلكومة كمحدد مساعد للقدرة التنافسية عرب السياسات احلكومية، اليت تؤثر

تستطيع  اإلنتاجفعلى مستوى عوامل  ،التنافسية سواء باإلجياب أو السلب للقدرةاحملددات األربعة الرئيسية 

عن طريق زيادة االستثمارات يف  ،اإلنتاجيةما تبذله من جهود لزيادة  من خالل عواملهااحلكومة االرتقاء بتـنمية 

وتشجيع  ،وإتباع السياسات اليت تؤدي إىل زيادة االدخار ،برامج التعليم والتدريب وربطها بالواقع الصناعي

وأيضا دعم وتشجيع عملية التطوير  ،وكفاءة ختصيص االستثمار بني االستخدامات املختلفة ،االستثمار

فاحلكومة قد تؤثر  ،األساسيةوزيادة االستثمارات يف البنية  ،الالزمة لذلك واإلحصاءاتوتوفري البيانات  ،االبتكارو 

 كما .التحكم يف أسواق رأس املالو  ،بفرض الضرائب على رأس املال وسواء بالدعم أ اإلنتاجيف عرض عناصر 

وقوانني محاية املستهلك ومنع الغش  ،واصفات املنتجومن خالل وضع قواعد خاصة مب ،يف الطلب احمللي أيضا تؤثر

من اختيار املنتج األفضل واألكثر  هوكذلك توعية املستهلك بأنواع املنتجات وخصائصها كي متكن ،الصناعي

من خالل  ،يتجلى دور احلكومة بالنسبة للصناعات املغذية واملرتبطة، و ومن مث حتسني نوعية الطلب احمللي ،تقدما

أو عن طريق اإلجراءات اليت تتخذها لتنسيق اخلدمات املتبادلة بني  ،واإلعالنسائل الدعاية حتكمها بو 

أيضا وتؤثر احلكومة . هلا األساسيةوكذلك تشجيع ودعم إقامة جتمعات صناعية متكاملة وتوفري البنية  ،املؤسسات

وتؤثر الدولة  ،السياسات الضريبيةو  تنظيم أسواق رؤوس األموال وهيكلها من خالل املؤسسة توجيه إسرتاتيجيةيف 

سن كذا و  ،على التطوير واالبتكار املؤسساتاليت حتفز  ،يف ظروف املنافسة من خالل تشجيع املنافسة احمللية

بل تشجع  ،احمللية عن املنافسة اخلارجية املؤسساتالقوانني ملقاومة االحتكار وعدم اللجوء للسياسات اليت تعزل 

                                                           
 (1) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, op-cit, p 138. 
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 لعملية عائقا أو حمفزا عنصرا الدولة تكون وبذلك. )1(اخلارج حنواسرتاتيجيات للتوجه  اعإتبعلى  املؤسساتتلك 

  .التنافسية املختلفة للقدرة على احملددات تأثريها خالل من، التنافسية القدرات خلق

  

 تحليل�امل��ة�التنافسية: املبحـث�الثا�ي�

 حيث ؛للمؤسسة اسبةنامل اتيجيةسرت اإل اخليارات دلتحدي الرئيسية املقومات نمامليزة التنافسية  حتليليعد 

 البيئة يف الضعف وجوانب القوة جوانب ةفمعر  �دف وذلك واخلارجية، الداخلية البيئية اتري التغ تابعةمبخيتص 

 التنافسية، ميزا�ا يف للمؤسسة اتيجيةرت اإلس األنشطة من نشاط يأ مإسها ىمد على فو وقوال الداخلية للمؤسسة

 املزايا اءنلب رئيسيا مدخال وعليه فهو يعترب ،التنافسية بيئتها يف احملتملة والتهديدات املتاحة الفرص شافاكتكذا و 

 .استدامتها قلتحقي ليهااحملافظة عو  سيةفانالت

  

  مف�ـوم�امل��ة�التنافسيـة�ور�ائز�ا: املطلـب��ول�

األعمال  واقتصاديات اإلسرتاتيجية رةاإلدا جمايل من كل يف هامة مكانة التنافسية مفهوم امليزة يشغل

  .تكوينها العديد من األبعاد املتشابكة تشمل مصادركما االقتصادية،   العوملة يف عصر خاصة
  

  مف�ـوم�امل��ة�التنافسيـة: الفرع��ول 

ذا التعدد  هوقد جاء لقد تعددت وتباينت أراء الكتاب والباحثني يف حتديد مفهوم امليزة التنافسية، 

  . مذا املفهو ه حتديدهم يف نها كل ممن قانطل اليتوع واختالف األبعاد نلت تيجةنك

الوضع الفريد الذي تطوره : " امليزة التنافسية بأ�ا )Schandel & Hofer(شاندل و هوفر  فقد عرف

  .)2("املؤسسة مقابل منافسيها 

منتجا�ا بشكل إجيايب عن أي شيء مييز املؤسسة أو : " امليزة التنافسية بأ�ا )Fahey(ويعرف فاي 

  .)3("منافسيها يف أنظار زبائنها أو املستخدمني النهائيني ملنتجا�ا 

كل ما ختتص به املؤسسة دون غريها من املؤسسات، وما يعطي قيمة : " كذلك  التنافسيةويقصد بامليزة 

ستطيع املؤسسة تقدمي مضافة إىل العمالء بشكل يزيد أو خيتلف عن ما يقدمه املنافسون يف السوق، حبيث ت

.)4("جمموعة من املنافع أكثر من املنافسني، أو تقدمي نفس املنافع بسعر أقل 
   

  

                                                           
 (1) Michael Porter: L‘Avantage Concurrentiel Des Nations, op-cit, p 140-142. 

 .27، ص مرجع سابق: زغدار أمحد )2(

 .80، ص 2012األردن،  دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ،اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية: حميي الدين القطب )3(

 .190، ص 1999، دار الطباعة املتحدة لإلعالن، الطبعة التاسعة، القاهرة، -األساسيات والتطبيق  –التسويق الفعال  :أسعد عبد احلميد )4(
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استغالل املؤسسة لنقاط قو�ا ": هي التنافسيةأن بامليزة  )Pitts & Lei(يري كل من بتز ويل يف حني 

ملنافسون حتقيقها يف أدائهم الداخلية يف أداء األنشطة اخلاصة �ا، حبيث ختلق قيمة ال يستطيع بقية ا

  .)1("ألنشطتهم

الذي يقدم فرصة جوهرية لكي  ،ذلك العنصر اإلسرتاتيجي احلرج " :بأ�ايضا أ التنافسيةمليزة اعرف تكما 

   .)2("حتقق املؤسسة رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها 

ا هعن منافسيها، يساعد املؤسسة قهحتقأ�ا مركز متميز  : "أ�اعلى  (M. Porter)مايكل بورتر ويعرفها 

 خاللمن  هذا املركزيتحقق  نمن جانب منافسيها، على أ وجماراته يصعب تقليدهو  ء إليهاعلى جذب العمال

 . )3("املستوى  رفيعة وقيمة متفوقة أ ميتقد
  

هات ج وإن تباينت نلمس من هذا العرض أن تعريفات امليزة التنافسية جيمع بينها نقاط مشرتكة عديدة

نظر الباحثني إليها، و هذا ما دفعنا الستخالص تعريف مفاده أن امليزة التنافسية هي ذلك املفهوم االسرتاتيجي 

الذي يعكس الوضع التنافسي النسيب اجليد واملستمر للمؤسسة إزاء منافسيها؛ حبيث تتجلي يف اخلاصية اليت متيز 

العمالء بشكل يزيد أو خيتلف عن ما  قيمة مضافة إىل املؤسسة عن غريها من املؤسسات املنافسة، وما يعطي

  .يقدمه املنافسون يف السوق

  :)4(وجتدر اإلشارة أن فعالية امليزة التنافسية تستند إىل بعض الشروط واخلصائص، من أمهها

 ؛، وليست مطلقةاملنافسنيباملقارنة مع  قحقتي تأنسبية،  أ�ا - 

 املنافسة؛املؤسسات  علىاملؤسسة  وأفضليةفوق ت إىلؤدي أ�ا ت - 

 ؛هلا قيمة حتققداخل املؤسسة و تنبع من �ا أ - 

  ؛و كليهماأقدمه للعمالء، تيف قيمة ما  وأداء املؤسسة ألنشطتها، أيف كفاءة  تنعكسأ�ا  - 

 وحتفزهمتجات نم نقدمه املؤسسة متيف ما  إدراكهم لألفضليةهلا دور التأثر يف العمالء و  أن يكونجيب  - 

  ؛الشراء على

  .هاوجتديد هاطوير ت علىخالل العمل  نملدة طويلة نسبيا، م تتحقق�ا أ -

  

  

  

  

  

                                                           
 .80، ص مرجع سابق :حمي الدين القطب )1(

 .81، ص 1996اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية، امليزة التنافسية يف جمال األعمال :مرسي خليل نبيل )2(
)3(  Michael Porter : L'Avantage Concurrentiel, édition DUNOD, Paris, 2000, p 8. 

 .82، ص املرجع سابق :حمي الدين القطب )4(
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  ر�ائز�امل��ة�التنافسيـة: الفرع�الثا�ي

ميكن التعرف على وجهات نظر الباحثني والكتاب حول الركائز األساسية لبناء املزايا التنافسية من خالل 

 :اجلدول املوايل

 
  الباحثينحسب وجهة نظر بعض  نافسيةركائز بناء المزايا الت :)2- 2(رقم الجدول 

  السنة  الكاتب
  ركائز بناء المزايا التنافسية

  التحالفات  الوقت  المرونة  االبتكار  التركيز  )الجودة (التمايز   التكلفة

M. Porter  1982  *  *  *          

Schuler 1987  *  *    *        

Wiseman 1989  *  *    *      *  

Hicks 1993  *  *  *  *        

Evans 1993  *  *      *      
Certo & 

Peter 
1995  *  *      *      

Krajewski & 
Ritzman 

1996  *  *      *  *    

Best 1997  *  *    *      *  

Mintzberg  1998  *  *  *  *        

Slack 1998    *    *  *      

Williamr 1998  *  *      *      

Lunch 2000    *    *        

Macmillan & 
Tampoe 

2001  *  *    *  *  *    

  :اعتمادا علىمن إعداد الباحث : املصدر

، أطروحة دكتوراه،  اسرتاتيجيات الريادة ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية وحتسني األداء لشركات االتصاالت يف األردن: بالل خلف السكارنة -

 )غري منشورة(  .76ص ، 2005كلية الدراسات اإلدارية واملالية، اجلامعة األردنية، األردن، 

 األردن،عمان،  ،دار وائل للنشر ،-منظور منهجي متكامل–اإلدارة اإلسرتاتيجية : إدريس حممد صبحي لوائ الغاليب، صورنمن حمس هرطا -

 .311، ص 2007

  

وجود تقارب بني وجهات النظر يف حتديد  يتبني ،أعاله املعروضة الباحثني نظر وجهات ومقارنة وبتحليل

 اجلودة، ،التكلفة يف تمثلت ثالثة ركائز أساسية، ركائز امليزة التنافسية، إذ تتمحور أغلبية هذه التوجهات حول

 اليفكالت ختفيض على اعتمادا األقل لفةكالت ميزة اءنب يف اأمهيته جانب نم إليها ظرني األبعاد ههذ ؛البتكاروا
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من جهة  للعمالء قدمهايت تال املتفوقة القيمة على اعتمادا التمييز اء ميزةنب يف اأمهيته جانب نوم ،من جهة

  .أخرى

  التكلفةالتحكم في : أوال

 تقدميحبيث ميكنها  ،تستطيع املؤسسة أن حتقق ميزة تنافسية إذا استطاعت أن ختفض من تكلفتها

يسمح هلا احلصول على حصة هامة يف  ممابسعر أقل من ذلك السعر اخلاص باملنافسني،  امنتجا�ا أو خدما�

  :)2(من الطرق والسياسات الوظيفية أمههاجمموعة ، وذلك من خالل )1(السوق وحتقيق قدر كبري من الربح

تنمية قيم تنظيمية تركـز أساسـا علـى االهتمـام الـواعي للعـاملني بشـأن التكلفـة، إذ يهـدف العـاملون بشـكل  - 

 أساسي إىل العمل على ختفيض التكاليف إىل أدىن حد ممكن؛

 زيادة تكلفة إنتاجه؛تقدمي منتج أساسي دون أي نوع من الكماليات اإلضافية اليت تؤدي إىل  - 

 تعديل األنشطة والعمليات ذات التكاليف العالية، كاستبدال العمليات اليدوية بعمليات آلية أقل تكلفة؛ - 

 دون املساس جبودة املنتج؛ التكلفةاستخدام مواد أولية منخفضة  - 

 .ختفيض تكاليف البحوث والتطوير واإلعالن - 

حتقيق عدة مزايا توفر هلا قدرا من احلماية اليت متكنها  لفةالتحكم يف التككما تستطيع املؤسسة من خالل  

   :)3(وتتمثل هذه املـزايا يف املنافسة،من مواجهة 

املؤسسة اليت تتمكن من السيطرة على تكاليف منتجا�ا، حتتل أفضل املواقع ف: حتسني الوضعية التنافسية - 

 ؛مثل يف هامش املناورة السعريةالتنافسية يف السوق، ذلك أل�ا متلك سالحا تنافسيا هاما يت

تتمكن عن طريق  ،إضافة إىل قدرة املؤسسة على مواجهة املنافسني احلاليني: مواجهة املنافسني احملتملني - 

من مواجهة املنافسني احملتملني، وبالتايل التخفيض من جاذبية القطاع للمستثمرين  التحكم يف التكلفة

 ؛اجلدد

التقليل إىل حد ما من منافسة  ،ميكن من خالل إسرتاتيجية السعر: مواجهة خطر املنتجات البديلة - 

 ؛املنتجات البديلة، وذلك يف النشاطات اليت يلعب فيها السعر دورا هاما يف جذب اهتمامات العمالء

حيث تشكل حواجز دخول  ،وتسمى احلواجز السعرية، وهي أهم ما ختلفه ريادة التكلفة: حواجز الدخول - 

  .للقطاع احلايل

  المتفوقة الجودة: نياثا

اعتبار أن معايري  املنافسة  علىلقد أصبحت نظم اجلودة مـحور االهتمام الرئيسي لكثري من املؤسسات، 

جودة تلك املنتجات أو  علىجمرد تقدمي اخلدمة أو املنتج بأقل األسعار، بل تعدته إيل احلرص  علىمل تعد قاصرة 

                                                           
)1(  Marc Vondercammen: Marketing : L'essentiel Pour Comprendre, Décider, Agir, Edition de Boeok Université, 

Bruxelles, 2002, P216. 
  .200، ص1993، مكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، اإلدارة االسرتاتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقية  :إمساعيل حممد السيد )2(

)3(  Michael Porter : L'Avantage Concurrentiel, op-cit, p 50-51. 
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ملي حنو التطوير املستمر للجودة وفقا ألسس اقتصادية وعلمية، كما اخلدمات؛ وقد دعم ذلك ظهور االجتاه العا

  . جتسد واقعيا يف إطار أساليب ومعايري إدارية تتعلق بتطوير وحتسني اجلودة �دف حتقيق مزايا تنافسية مستدامة

  مفهوم الجودة -1

وضع تعريف حمدد  لقد تعددت وتباينت التعريفات اليت أوردها الكتاب واملهتمون مبوضوع اجلودة، يف

 . )1( "مالئمة املنتج املستخدم:  "ابأ�  )Juran( جورانفقد عرفها . ملعىن و مضمون اجلودة وأبعادها املختلفة

: بأ�ا ) (Gilmore جيليموركما عرفها .)2("التوافق مع االحتياجات: "أن اجلودة هي ) (P.Crosbyكروسيبويرى  

 .)3("اصفاتهدرجة مطابقة منتج معني لتصميمه أو مو "

 ) (Gravin  فقد حدد غرافني ،ونظرا لتباين وجهات النظر حول مفاهيم اجلودة واختالف التعريفات

  :)4(جمموعة من األبعاد اليت على أساسها ميكن حتديد مدى جودة منتج أو خدمة ما، واليت حصرها فيما يلي

عمل معيار جند  لذلك وكمثال وهي احتمال عمل املنتج دون فشل خالل الفرتة احملددة، :املعولية - 

  ؛وكذا مدة استعمال إطارا�ا ،السيارات يف األوقات الباردة

يتعلق األمر بنوعية اخلدمات، ويف  مثال ويتحدد باخلصائص الوظيفية للمنتج، ففي املطاعم :مستوى األداء - 

 ؛صناعة السيارات جند السرعة واالستهالك

قته للمواصفات احملددة سلفا، وهي أهم بعد خاصة يف مراحل تعرب عن جودة املنتج ومدى مطاب: املطابقة - 

 ؛التفتيش ومراقبة اجلودة

وتتعلق باجلوانب الذاتية للفرد مثل التصميم، الذوق، املظهر وجوانب أخرى عدة، ويعتمد هذا  :اجلمالية - 

 ؛البعد خاصة يف الصناعات الكمالية واملالبس

صالح الالزمة إلعادة املنتج للعمل بعد األعطال، وتتأكد وهي خدمات الصيانة واإل :القدرة على اخلدمة - 

 ؛فعالية هذا البعد مبدى توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع

 .ويقصد �ا صورة املنتج لدي املستهلك: ودةاجل إدراك - 

  مفهوم إدارة الجـودة الشاملـة -2

الطريقة اليت تعمل أو تفكر �ا اإلدارة  ثورة ثقافية يف: "إدارة اجلودة الشاملة بأ�ا )Arther(يعرف أرثر 

ويعرفها معهد اجلودة  .)5("حساس املشرتك يف ممارسات اإلدارةحول حتسني اجلودة، ومدخل يعرب عن املزيد من اإل

على تقييم املستهلك  االعتمادالقيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح ومن أول مرة مع : "الفيدرايل األمريكي بأ�ا

                                                           
 .15 ، ص2005 مصر، ،)دار نشر ذكر دون( ،-دليل عصري للجودة و التنافسية – 9000إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو : امحد سيد مصطفى )1(

 .128، ص 2000للطباعة والنشر، القاهرة،  ب، دار غريمناذج و تقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة -إدارة التميز: على السلمى )2(

 .10ص  ،1996، جامعة الزقازيق، مصر، يف املؤسسات العربيةاملنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة  :زين الدين فريد عبد الفتاح )3(

 .20 ، ص2005النشر، عمان، األردن، ، دار الثقافة للطباعة و 9000إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو : قاسم نايف علوان )4(

 .24، ص سابقالرجع امل :فريد عبد الفتاح زين الدين )5(



 القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�: الفصـل�الثا�ي�

82 
 

لتأدية األعمال باستخدام مواهب  مظهر تعاوين: "بأ�ا) Jabloski(ويرى جابلوسكي  .)1("األداء يف معرفة حتسني

  .)2("وقدرات العاملني العملية واإلدارية ، من أجل التحسني املستمر للجودة واإلنتاجية

 زو، حيث أنمعايري إدارة اجلودة إيو إدارة اجلودة الشاملة مفاهيمي بني  اختالفإىل وجود  ارةجتدر اإلشو 

إال مقدمة جزئية فقط إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فهذه األخرية تنظر للمؤسسة كنظام  يما ه ،إيزو معايري

اجتماعي مكون من أفراد وعاملني، وليس نظام فين فقط، فهي �تم بالسلوكيات واالجتاهات لتحقيق التكامل بني 

بني إدارة اجلودة الشاملة  ات اجلوهريةدول املوايل يبني االختالفواجل .)3(يف املؤسسة النظام الفين واالجتماعي

  .ومعايري إدارة اجلودة إيزو
 

  معايير إدارة الجودة إيزوو أوجه االختالف بين إدارة الجودة الشاملة : )2- 3(جدول رقم 

  معايير إدارة الجودة إيزو      إدارة الجـودة الشاملة

  الرتكيز املطلق على املستهلك؛ -

  رتبط بإسرتاتيجية املؤسسة؛ت -

  �تـم بالرتكيز على الفلسفـة واألدوات واألساليب؛ -

  مشاركة العاملني؛ علىالتأكيد  -

  جبميع إدارا�ا ووظائفها ومستويا�ا؛ ،تعين املؤسسة ككل -

  ل عن اجلودة؛ؤو كل فرد مس  -

  .تتضمن وتشتمل على تغيري الثقافة التنظيمية -

  ز على املستهلك؛ليس من الضروري الرتكي -

  ال ترتبط بإسرتاتيجية موحدة؛ -

  �تـم بالرتكيز على النظـم الفنيـة ونظم اإلجراءات؛ -

  مشاركة العاملني ليس ضرورية؛ -

  ميكن أن يكون الرتكيز جزئيا؛ -

  ل عن اجلودة؛ؤو قسم اجلودة هو املس -

  .من األنسب االحتفاظ باألوضاع على ما هي عليها -

 .107، ص 1996، جامعة الزقازيق، مصر، املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية: بد الفتاح زين الدينفريد ع:  المصدر

    

  في بناء المزايا التنافسيةالجـودة دور  -3

وذلك عن طريق حتقيق معدالت تكلفة حتقيق ريادة التكلفة من خالل اجلودة تتمكن املؤسسـة من 

، وميكن تقسيم تكاليف اخنفاض التكلفة إىل يةزيادة حصتها السوقحتسني مركزها التنافسي و بالتايل و  ،منخفضة

  :)4(جمموعتني أساسيتني مها

وهي التكاليف اليت تصاحب العيوب اليت تكتشف قبل إرساهلا : التكاليف الداخلية النخفاض الجودة -أ

  :ومن أمثلتها ،إىل العميل

  مالة واملواد اليت حتمل على املنتجات اليت هلا عيوب ال ميكن إصالحها بطريقة عادية؛وهي تكاليف الع: اخلردة - 

                                                           
ضمن امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل  ورقة حبثية، رية واملتوسطةصغسلوب لتحقيق تنافسية املؤسسات الإدارة اجلودة الشاملة كأ: عياش قويدر )1(

أفريل  18-17: وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، أيام ةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادي

 .712، ص 2006

 .25، ص رجع سابقم :تاح زين الدينفريد عبد الف )2(

 .714، ص سابقالرجع امل :عياش قويدر )3(

 ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيريكلية   يف علوم التسيري، ه، أطروحة دكتوراحتديد احتياجات التدريب وأثره يف إدارة اجلودة الشاملة: حمفوظ جودة  )4(

 )غري منشورة ( .116-115، ص 2001جامعة اجلزائر، 
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يف سبيل إصالح املنتجات  وهي التكاليف املتعلقة باملواد والعمالة واملصاريف األخرى اليت تنفق: إعادة العمل - 

  ؛املعيبة

وتشمل تكاليف الوقت  ،دة العمل عليهاوهي تكاليف إعادة الفحص للمنتجات اليت مت إعا: إعادة الفحص -      

  .الفحص ةاملقضي على هذا الفحص وتكاليف تشغيل املعدات وأجهز 

وتشمل كافة العيوب اليت مت اكتشافها بعد عملية التسليم : التكاليف الخارجية النخفاض الجودة -ب

  :ومن أشكاهلا ،للعمالء

  عند وجود العيب فيها؛ سرتجعةإصالح املنتجات امل -     

  ب تدين مستوى اجلودة عن احلد املطلوب؛بتكلفة الشكاوي من العمالء بس -     

  .تكلفة استبدال أو إصالح املنتجات املباعة إىل العمالء أثناء فرتة الكفالة -     

   :)1(النتائج التالية تفرد ومتيز املؤسسة عن املنافسني، من خالل حتقيق تساهم اجلودة يف حتقيق كذلك

 ؛تليب احتياجات العمالء املتغرية واملتجددةوخدمات جات تصميم منت - 

 زيادة درجة رضا العمالء؛ - 

 زيادة احلصة السوقية؛ - 

 حتسني االتصال والتعاون داخل املؤسسة؛ - 

 زيادة االبتكار والتحسني املستمر؛ - 

 ترسيخ ثقافة التجديد واالجيابية يف العمل؛ - 

 خفض نسبة احلوادث الصناعية؛ - 

  .مالةختفيض معدل دوران الع - 

  وامليزة التنافسية والشكل املوايل يوضح العالقة بني اجلودة

  

  

  

  

 
 

                                                           
  .152، ص 2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، قضايا إدارية معاصرة: صالح الدين عبد الباقي )1(
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الميزة التنافسيةالعالقـة بين الجـودة و  ):2- 3(شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .183ص ، 2009، ردنعمان، األشر والتوزيع، نلل ةالثقافدار  ،-ليليحتمدخل - حماسبة اجلودة: السيد عبد نناظم حس :المصدر

  

  االبتكارالتركيز على : ثالثا

يف املؤسسات املعاصرة على اختالف أنواعها، مل يعد مسألة ترف أو شيئا كماليا وإمنا بات  االبتكارإن 

، االبتكارأمرا ضروريا وملحا من أجل البقاء والنمو؛ فاملؤسسات أصبحت اآلن أحوج ما يكون إيل االرتقاء ب

  .  ور التحديات اليت أفرزها التسارع التكنولوجي وشدة املنافسةملواجهة خمتلف ص

  وأشكاله في المؤسسة االبتكارمفهـوم  -1

  االبتكارمفهـوم   - أ

تطبيق فكرة طورت داخل : "بأنه االبتكار، فيعرف لالبتكارتناول الباحثون وضع تعريفات متعددة 

لق باملنتج أو الوسيلة أو النظام أو العملية أو املؤسسة أو متت استعار�ا من خارج املؤسسة سواء كانت تتع

: بأنه كما يعرف .)1("السياسة أو الربامج أو اخلدمة، وهذه الفكرة جديدة بالنسبة للمؤسسة حينما طبقتها

عن طريق استخدام تفكريه وقدراته العقلية وما حييط به من مثريات خمتلفة وأفراد  نعملية معينة حياول فيها اإلنسا"

                                                           
  .303، ص 2003دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،- منظور كلي –إدارة املنظمات : حسني حرمي )1(

 الجــودة

 زيادة رضا العمالء تحسين كفاءة استغالل الموارد تحسين العملية االنتاجية

 زيادة الحصة السوقية

 تحسين المركز التنافسي

 رفــع الربــح

 ئدزيادة العا         زيادة نسبة السعر إلى التكلفة  

 تحسين المركز التنافسي

 زيادة الربحية 
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هذا اإلنتاج نافعا للمجتمع الذي  ، أن ينتج إنتاجا جديدا بالنسبة له أو بالنسبة لبيئته، شريطة أن يكونخمتلفني

.)1("هيعيش في
 

  

.      )2("بشكل يفوق ما هو عادي أو مألوف أو معروف زالعمل املتمي: "بأنه االبتكاريعرف  كذلك

 اخلطوات جمموع" :أنهعلى  (OCDE)قتصادي التنمية والتعاون اال منظمةمن طرف  االبتكاريف حني عرف 

 مواستخدا ة،نحمس وأ جديدة صناعية تجاتنم تسويقو  طويرت جاحنل الالزمة واملالية والتجارية يةنالعلمية والف

إال  والتطوير البحث أو إدخال طرق جديدة يف اخلدمة، وليس ة،نحمس وأ جديدة معدات وأ وعمليات أساليب

إىل تلك العملية اليت ينتج عنها حلول أو أفكار خترج عن  االبتكارويشري . )3("اتخطوة واحدة من هذه اخلطو 

)4(اإلطار التقليدي، سواء بالنسبة ملعلومات الفرد الذي يفكر أو للمعلومات السائدة يف البيئة
.   

  في المؤسسة  البتكارأشكـال ا -ب

إىل شكلني  االبتكارالباحثني  يف املؤسسة، فيصنف بعض االبتكارتوجد عدة حماوالت حلصر أنواع 

  :)5(رئيسيني مها

ويتمثل يف حتسن كفاءة العمليات اإلنتاجية أو حتسني املنتجات املوجودة، وهذا النوع  :السطحي االبتكار -

  .يساعد املؤسسة على حتسني وضعيتها يف السوق أمام منافسيها االبتكارمن 

ف جديدة، سواء على مستوى العمليات اإلنتاجيـة أو خلق يتمثل يف استعمال معار  :الجذري االبتكار -     

، هذا النوع من عاألخرية براءات االخرتا  همنتجات جديدة مل تكن موجودة من قبل، وعادة ما حتمل هذ

سنة يف ميدان صناعة  15(يعطي للمؤسسة امتيازا تنافسيا مهما جدا ميتد طيلة قانونية الرباءة  االبتكار

  ).األدوية مثال

   :)6(إىل نوعني مها االبتكار يف املؤسسة )William Evan(ويصنف ويليام إيفان                     

اإلداري على تغيريات يف اهليكل التنظيمي وتصميم الوظائف، عمليات  االبتكاريشمل  :اإلداري االبتكار -

  .ونظم رقابية جديدة وغريها ،املؤسسة وسياسات وإسرتاتيجيات جديدة

أو تغيريات يف التقنيات اليت  ،الفين تطوير منتجات أو خدمات جديدة االبتكاريشمل  :الفني اراالبتك -

  .أو تغيريات يف أساليب اإلنتاج وغريها ،تستخدمها املؤسسة

اإلداري، ونشأ عن ذلك فجوة ثقافية،  االبتكارالفين أكثر من  االبتكاروقد ركزت املؤسسات على 

دارية والتنظيمية متخلفة كثريا عن اجلوانب الفنيـة، ووجدت الدراسات أن وأصبحت النظم واملمارسات اإل

                                                           
    .303ص ، مرجع سابق: حسني حرمي )1(

  .292، ص 2003، عمان، األردن، عدار وائل للنشر والتوزي،  -أساسيات ومفاهيم حديثة –مي التطوير التنظي: موسى اللوزي  )2(

 .10 ، صمرجع سابق: اللجنة االقتصادية واالقتصادية واالجتماعية لغريب أسيانشرية  )3(

 .12، ص 2000طا، مصر، ، دار البشري للثقافة والعلوم، طنكيف تنمي مهارات االبتكار واإلبداع الفكري: دحممد عبد اجلوا )4(

، ورقة حبثية ضمن امللتقى الدويل حول  األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،  اإلبداع كأسلوب لتحقيق امليزة التنافسية: عزاوي عمر، عجيلة حممد )5(

 .480، ص 2005ماي  9-8: العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، يوميكلية احلقوق و 

 .306-305ص ، رجع سابقم: حسني حرمي )6(
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أفضل، كما  التنافسي اإلداري كان أداؤها  االبتكارالفين و  االبتكاراملؤسسات اليت تقل فيها الفجوة الثقافيـة بني 

  .)1(فنية الحقة ابتكاراتاإلداري مييل إىل تشجيع  االبتكاركشفت األحباث أن 

  التنافسية في بناء المزايا البتكارا دور -2

عترب االبتكار من أهم عناصر بناء املزايا التنافسية، باعتبار أنه حيقق للمؤسسة التفرد باملقارنة باملنافسني، ي

كما ميكن تفصيل . )2(هذا التفرد يسمح بفرض أسعار أعلى أو ختفيض التكاليف إىل مستوى أقل من املنافسني

من خالل جمموعة من العناصر الرئيسية املرتبطة بالبيئة التنافسية للمؤسسة،   ء املزايا التنافسيةبنادور االبتكار يف 

  :)3(كما يلي

  على المنتجات البديلـة  االبتكارأثـر  - أ

 االبتكارجذري يف املنتج، ونادرا ما حيدث أن ال يؤدي  البتكارإن املنتجات البديلـة هي عموما نتاج 

الذين كل نتج اجلديد حمل املنتج القدمي، ويكون ذلك يف حال ما تدخل كل املتعاملني، مبعىن  اجلذري إىل إحالل امل

   .للبيئة اخلارجية للمؤسسةيشكلون القوى التنافسية 

  على الداخلين المحتمليـن  االبتكارأثـر  -ب

لني احملتملني، من الداخ ،حواجز الدخول اليت تـحمي املؤسسات املتواجدة سلفـا ىيكون األثر أساسا عل

أن يساهم يف تـخطي حاجز من حواجز الدخول كالتكنولوجيـا، املعرفـة، احليازة على براءة  االبتكارفبإمكان 

اخرتاع، ففي هذه احلالـة حتمي املؤسسات نفسهـا من املنافسني احملتملني، من خالل انفرادها بالتحكم يف طرق 

  .هي اليت تشكل حواجز الدخول االبتكارى اإلنتاج والتكنولوجيا، فالقدرة املستمرة عل

  على حدة المنافسـة  االبتكارأثـر  -ج

من خالل التقليص أو الرفع من قدرات النشاط وخباصة  ،أن يبدل من حدة املنافسة لالبتكارميكن 

يكون كبريا، التأثري على منوه، ومن مث كلما كان النشاط مزدهرا فإن عدد املؤسسات الراغبـة يف اقتحام هذا النشاط 

إىل تقادم مفاجئ للصناعـة بكاملها فيتضاءل بذلك عدد املنافسني، مما يؤدي بدوره إىل تناقص  االبتكارفإذا أدى 

  .حدة املنافسة

  على الزبائن والمورديـن  االبتكارأثـر  -د

ـة إىل درجة إىل تعديل عميق يف العمليـة اإلنتاجي ،يف املنتجات أو طرق اإلنتاج االبتكارميكن أن يؤدي 

أن جزءا من التموين التقليدي ال يدخل يف عملية تشكيل املنتج، مما يعين خسارة بالنسبـة للمورد، وباملقابل فإن 

موردي القطع (أو على األقل تطوير قدرات املوردين احلاليني  ،ميكن أن يؤدي إىل ظهور موردين جدد االبتكار

   .اإلحاللعلى تعديل تكاليف  االبتكارإن التأثري يكون من خالل قدرة أما بالنسبة للزبائن ف .)اإللكرتونية مثال

                                                           
 .306، ص رجع سابقم: حسني حرمي )1(

حممد سيد أمحد عبد املتعال، إمساعيل علي بسيوين، دار املريخ للنشر، : ، ترمجة-مدخل متكامل–اإلدارة اإلسرتاتيجية : شارلز هل، جاريث جونز )2(

 . 274، 2008الرياض، 
)3(  J.Broustail, F.Frery: Le Management Stratégique de l'innovation, édition DALLOZ, Paris, 1993, p 86-89. 
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  تحليل�القوى�التنافسية: املطلـب�الثا�ي�

بطريقة تزيد من درجة استفاد�ا من  ،مدي تأقلمها مع بيئتها التنافسية علىإن جناح املؤسسة يتوقف 

ي يف البيئة التنافسية من متغريات إجيابية مقاومة التهديدات، وهذا يتطلب معرفة ما جير  علىالفرص، وقدر�ا 

  .وسلبية؛ لذلك تعد دراسة وحتليل القوى التنافسية من األولويات احلتمية ألي مؤسسة ترغب يف البقاء والتنافس

  

لتعرف على أن كل مؤسسة مطالبة قبل التفكري يف تطوير ميزة تنافسية، ا (M. Porter) يري مايكل بورتر

املوجودة ن هذا الوسط هو الذي حيدد قواعد العمل التنافسي، وبالرغم من االختالفات أل ،الوسط الذي تعمل فيه

بني القطاعات املختلفة، فإن هذه األخرية تشرتك فيما بينها يف كو�ا ختضع لتأثري مخس قوى حتدد احلدة 

   .)1(ألية مؤسسةحتقيقها ومن مث حتدد األرباح الكامنة املمكن  ،التنافسية

 .ملوايل يوضح منوذج بورتر لتحليل القوى التنافسيةوالشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .44، ص مرجع سابق: زغدار أمحد )1(
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  نموذج بورتر لتحليل القوى التنافسية):2- 4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

              
    

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  .67ص ، 1996، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، امليزة التنافسية يف جمال األعمال: نبيل مرسي خليل:  المصدر

  

شدة المزاحمة بين 

 المتنافسين

 الداخلين الجدد والمحتملين  

 )اإلحالل(ة البديل المنتجات

 الزبائن الموردون

  :حواجز الدخول 

  اقتصاديات احلجم -

 متييز املنتج -

 مركز العالمة -

 تكلفة التبديل -

 مقدرة الوصول إىل منافذ التوزيع -

 احتياجات رأس املال -

 املقدرة يف احلصول على أحدث التكنولوجيات  -

 آثار اخلربة والتعلم  -

  :المزاحمة بين المتنافسين 

  منو الصناعة -

 التكلفة الثابتة -

 متييز املنتج -

 التمركز والتوازن بني املتنافسني -

 مركز العالمة -

 تكاليف اإلحالل -

  : حواجز الخروج

  ختصص األصل -

 تكلفة اخلروج  -

 األخرى  ألنشطةالعالقات املتداخلة مع وحدات ا -
 قيود حكومية واجتماعية -

  :قوى الموردين 

 عدد املوردين املهمني -

  مدى توافر بدائل ملنتجات املوردين  -

 التمييز أو تكلفة التبديل اخلاصة مبنتجات املوردين  -

 األمامي�ديد املوردين واخلاص بالتكامل  -

 �ديد الصناعة واخلاص بالتكامل اخللفي  -

 التكلفة الكلية للصناعةمسامهة املوردين يف  -

 أمهية الصناعة يف حتقيق ربح للموردين -

  :  زبائنقوى ال

  عدد املشرتين املهمني -

 مدى توافر بدائل ملنتجات الصناعة -

 تكاليف حتول املشرتى -

 �ديد املشرتي واخلاص بالتكامل اخللفي -

 �ديد الصناعة واخلاص بالتكامل األمامي -

 التكلفة الكلية للمشرتينمدى مسامهة الصناعة يف  -

 رحبية املشرتين -

  :توافر البدائل

  توافر بدائل قريبة -

 السلعةتكاليف التبديل بالنسبة ملستخدم  -

 تكاليف مصنعي السلع البديلة ومدى تشددهم -

 قيمة السلعة البديلة/سعر -
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يف حتليل قوى التنافسية فيما  (M. Porter)مايكل بورتر وميكن شرح القوى اخلمس اليت يستند عليها 

  : يلي

  شدة�املزاحمة�ب�ن�املتنافس�ن����الصناعة: الفرع��ول 

وتنشأ من كون  ،مركز القوى احملددة جلاذبية الصناعة (*)متثل شدة املزامحة بني املتنافسني يف الصناعة

فس وعدة متنافسني يشعرون بضرورة حتسني وضعيا�م التنافسية، مما جيعل حتركا�م تأخذ خمتلف األشكال متنا

واليت من شأ�ا أن تؤثر على بقية املتنافسني، مما  ،)...متيز ،ختفيضات سعرية، خدمات ما بعد البيع(التنافسية 

 مثليف حالة الردود غري املدروسة  ، كماتدهورهيؤدي إىل بروز ردود أفعال قد تؤدي إىل حتسن وضعية القطاع أو 

احلروب السعرية املفضية إىل تدهور مردودية القطاع، مما يتطلب دراسة أفعال وحتركات املنافسني لتجنب مثل هذه 

  :عدد من العوامل من أمهها تضافروتتحدد شدة املزامحة بني املنافسني داخل القطاع نتيجة  .)1(الوضعيات

  ف الثابتةالتكالي: أوال

شدة املزامحة يف قطاع النشاط، فعندما تواجه مؤسسة ما تكاليف ثابتة  علىللتكاليف الثابتة أثر كبري 

نسبة كبرية من الطاقة اإلنتاجية، وإذا مل يتم إجناز هذا املستوي من التشغيل،  مرتفعة، فإن نقطة تعادله ترتفع إىل

حىت ميكن زيادة الطلب بغرض تغطية التكاليف  ،للمستهلكني فإن رد الفعل الطبيعي هو تقدمي تسهيالت مغرية

  .)2(الثابتة

 عدد المنافسين في القطاع: ثانيا

عندما يكون عدد املنافسني كبريا، فإن بعض املؤسسات تفكر يف اعتماد بعض العمليات دون أن تلفت 

ن قبل عدد قليل من املؤسسات، فعندما يكون القطاع مركزا أو مسيطرا عليه م ،العكس من ذلك علىاالنتباه، و 

  .فإنه مبقدور املؤسسات أن تفرض منطقها

 المنتج يزيتم: ثالثا

وجود املنافسة حادة، باعتبار أن املنافسني ميلكون نفس املنتج، وعندها يستند  علىيشجع املنتج النمطي 

هذين العنصرين، فتشتد املنافسة  علىالزبون يف اختياره إيل السعر وجودة اخلدمات املرافقة، ومن مثة يركز املنافسون 

و هالسعر  نيكو و  ،ويشرتى يباع املنتج نمتمايزة، فإ ريغ املؤسسات املتنافسةمنتجات  نفعندما تكو  .)3(أكثر

 نعلى العكس، فإو اليت تشتعل فيها حرب األسعار؛ و التعدين و  هو احلال يف املنتجات الزراعيةكما   املنافسةأساس 

 نخدمات االستشارات اإلدارية، فإواألدوية و مثل العطور،  بالتمايز العايل ملنتجاتاالصناعات اليت تتصف 

  .)4(املؤسسات املتنافسةمن  كبريجود عدد  و منخفضة حىت يف ظل  نالسعرية تكو  املنافسة

  

                                                           
  .يقصد بالصناعة جمموع املؤسسات اليت تنتج نفس املنتجات أو منتجات بديلة عنها (*)

)1(  Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, édition ECONOMIA, Paris, 1982, p 19. 

  .65، ص مرجع سابق: نبيل مرسي خليل:  )2(
)3(  Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, op-cit, p 21. 

 .56ص  ،2007، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، اإلدارة اإلسرتاتيجيةأمحد عبد السالم سليم،  ،نبيل حممد مرسى )4(
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 الرفع من الطاقة اإلنتاجية: رابعا

االستفادة من اقتصاديات احلجم  يؤدي الرفع من الطاقة اإلنتاجية من قبل جمموعة من املؤسسات، قصد     

  .)1(وبالتايل اخنفاض رحبية القطاع يف تلك الفرتة ،يف فرتة معينة، إيل اخنفاض أسعار املنتجات

 حواجز الخروج: خامسا

هي تلك العوامل اليت تبقي أو تؤخر خروج املؤسسة من القطاع، بالرغم من ضعف أو سلبية مردودية 

  :)2(ر األساسية هلذه احلواجز فيما يلياالستثمارات؛ وميكن حصر املصاد

 .تتمثل يف تكاليف حتويل األصول والعقود مع العمال واالتفاقيات املربجمة مع الزبائن :تكاليف الخروج -1

املؤسسات، بغية  علىتتجسد يف عمليات املنع اليت تفرضها احلكومة  :القيود الحكومية واالجتماعية -2

 .تؤخر أو تلغي قرار االنسحابمناصب العمل، ومن مثة  علىاحملافظة 

 حيدث أن يكون للمؤسسة املنسحبة، عالقات إسرتاتيجية مع مؤسسات :االعتبارات اإلستراتيجية -3

صورة هذه األخرية، قدر�ا  علىإيل نفس املؤسسة األم؛ وبالتايل فإن االنسحاب قد يؤثر  تنتمي

وهذا  ،ؤسسة األم األمهية إلسرتاتيجية البقاءمسعتها يف السوق املالية؛ وهنا تعطي امل علىالتسويقية، وكذا 

 .ما يؤخر عملية اخلروج

حيدث أن يتماطل املسريون يف اختاذ قرار االنسحاب، أل�م يشعرون باملسؤولية جتاه  :الحواجز العاطفية -4

  .املستخدمني

  ��ديدات�الداخل�ن�ا��دد: الفرع�الثا�ي

ؤسسة يف حصتها السوقية، وبطبيعة احلال يف أرباحها، ميثل املنافسون اجلدد شريكا جديدا بالنسبة للم    

وقد خلص  .)3(ذلك فوجودها يشكل �ديدا حيتاج للتفكري يف كيفيات التقليل من آثاره أو إزاحته كليا علىو 

  :)4(العوائق اليت تواجه املنافسني اجلدد عند الدخول فيما يلي (M. Porter)مايكل بورتر 

  )مالسل( اقتصاديات الحجم: أوال

من خالل زيادة حجم  ،�دف اقتصاديات السلم إىل إحداث ختفيضات يف تكلفة الوحدات املنجزة   

 علىتعد اقتصاديات احلجم عامال حامسا بالنسبة للداخلني اجلدد، أل�ا تضعهم بني أمرين؛ إما العمل اإلنتاج، و 

أساس حجم إنتاج صغري  علىلعمل أساس إنتاج حجم كبري وانتظار رد فعل من قبل املؤسسات املنافسة؛ أو ا

ن اإلنتاج الضئيل يتحمل تكلفة وحدوية عالية للمنتج، اجلدد جراء ذلك تكاليف باهظة، أل ويتحمل الداخلون

  .وبإمكان الداخلون اجلدد حتيد أثر هذا العامل بامتالك التكنولوجيا املتطورة

  

  

                                                           
)1(  Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, op-cit, p 21. 
)2(  Ibid, p 22-23. 
)3(  Alin Harion: Le Diangnostique D’entreprise-Méthode Et Processus, Edition ECONOMIA, Paris, 1999, p 160. 
)4(  Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, op-cit, p 7-14. 
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 تميز المنتج: ثانيا 

 العالمة ، ويرجع ذلك إىلل جيد متلك صورة جيدة وزبائن أوفياءويعين ذلك أن املؤسسات املتموقعة بشك

، اخلدمات املقدمة للزبائن، اختالفات املنتج، أو ألن املؤسسة كانت سباقة إيل هذا القطاع؛ ةاملعروف ةالتجاري

ويشكل التميز حاجزا للدخول، حيث يتحمل الداخلون اجلدد مصاريف عالية حىت يستقطبوا زبائن القطاع، 

  .دي هذا اجلهد إيل خسائر يف بداية النشاط، كما يتطلب وقتا طويال لصنع صورة خاصة باملؤسسات اجلديدةويؤ 

  االحتياج إلي رأس المال: ثالثا

تضطر املؤسسات اجلديدة إيل استثمار موارد مالية معتربة للدخول يف املنافسة، وخباصة إذا كانت رؤوس 

خماطر كبرية، ألنه يصعب التنبؤ  على؛ وكالمها ينطويان لتطويروا األموال موجهة إيل اإلشهار أو البحث

وحىت إذا توفرت رؤوس  ،بنتائجهما؛ كما تتطلب جتهيزات اإلنتاج وتغطية خسائر االنطالق، أمواال معتربة أيضا

  .طاعاألموال، فإن عملية الدخول تشكل خماطرة هلذه األموال؛ وهذا ما يعطي امتيازا للمؤسسات املتواجدة يف الق

  تكاليف التبديل: رابعا

متثل تلك التكاليف اليت جيب أن يتحملها الزبون نتيجة انتقاله من مورد إيل مورد آخر، وميكن أن تشمل 

تكاليف تأهيل اليد العاملة، تكاليف التجهيزات اجلديدة، تكاليف النامجة عن فقد العالقات؛ : تكاليف التبديل

الداخلني اجلدد أن مينحوا تقدما معتربا يف ميدان التكاليف، حىت يقبل  علىفإذ كانت تكاليف التحويل مرتفعة، ف

  .الزبون التخلي عن املؤسسات املتواجدة يف القطاع

  الوصول إلي قنوات التوزيع: خامسا

مبجرد أن يفكر الداخلون اجلدد يف توزيع منتجا�م، فهذا يشكل حبد ذاته حاجزا للدخول، باعتبار أن 

جدة تشغل قنوات التوزيع لتصريف منتجا�ا؛ لذلك فإن املؤسسات اجلديدة مطالبة بإقناع هذه املؤسسات املتوا

  .إنشاء قنوات توزيع خاصة �ا علىأو العمل  ،القنوات بقبول توزيع منتجا�ا

  السياسات الحكومية: سادسا

رض استعمال تلعب السياسات احلكومية دورا يف تشكيل حواجز للدخول إيل قطاع نشاط معني، كأن تف

 .تكنولوجيا متقدمة حلماية احمليط من التلوث؛ كما بإمكا�ا أن حتفز عملية الدخول، بتقدمي تسهيالت جبائية مثال

 ��ديدات�املنتجات�البديلة: لثالفرع�الثا

حيث تقلص هذه األخرية من  تدخل املؤسسات يف منافسة مع مؤسسات أخري تنتج منتجات بديلة،

من خالل البحث عن املنتجات اليت بإمكا�ا  ،املنتجات البديلة علىوميكن التعرف . للقطاعاملردودية احملتملة 

تأدية نفس وظيفة منتج القطاع، وتتطلب هذه املهمة الكثري من الرباعة حىت يتم تفادي االبتعاد عن قطاع النشاط 

  .)1(املستهدف

                                                           
)1(  Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, op-cit, p 25. 
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  :)1(البديلة يف العوامل اآلتية أهم حمددات املنتجات كن تلخيصميو 

 احلصولسهولة و  ،القدرة على اإلشباعو  ،ودةاجل ،من حيث األسعار ،األداء النسيب للمنتجات البديلة - 

 عليها؛

 ياالقتصادو االجتماعي  املستوىذه التكاليف قليلة على هالبدائل، فإذا كانت  التحول حنوتكاليف  - 

 زادت خطور�ا؛

اقعية و خيارات  هيذه البدائل ه نلديهم لكو  ولدةاملتالقناعات و  ،البدائل امليل لدى املشرتين حنو هذه - 

 .أفضلباجتاهات تتطور الحقا  نكن أميو  متاحة،و 

 للز�ائـن�يةالقـوة�التفـاوض: الفرع�الرا�ع

جيتهد الزبائن لتخفيض أسعار القطاع والتفاوض بشان خدمات جيدة ومنتجات بأحسن جودة، وتكون 

  :)2(بط قوة تفاوض الزبائن بعدد من العناصر منهاحساب مردردية القطاع؛ وترت علىهذه العملية 

مشرتيات الزبون حصة مهمة من رقم أعمال البائع، فإن القوة كانت فإذا  : حجم املشرتيات من القطاع - 

 التفاوضية للزبون تزداد؛

آخر دون  حيث تسمح منطية منتجات القطاع للزبائن أن ينتقلوا من بائع إىل: منطية منتجات القطاع - 

 فتزداد بذلك قو�م التفاوضية؛صعوبة، 

تتيح هلم مما  ،، الطلب وتكاليف املوردينوالتكاليف احلقيقية للسوق ،واملتعلقة باألسعار: توفر املعلومات - 

 االستفادة من أسعار أكثر مالئمة وجودة مقبولة؛

  .وهلم إىل منتجات بديلةتكاليف حت ضعف - 

 القـوة�التفـاوضية�للموردين: الفرع�ا��امس

قـــوة مســـاومة املـــوردين أن تشـــكل �ديـــدا حقيقيـــا للقطـــاع، إذ ميكـــن أن تقلـــص مـــن مردوديتـــه عـــن  بإمكـــان

طريــق الضــغط الــذي ميارســونه برفــع األســعار أو بتدنيــة مســتويات اجلــودة للمــواد املــوردة، ويكــون هــذا التهديــد أشــد 

تفــاوض املــوردين إذا تــوفرت  تــزداد قــوةكمــا . خطــورة حالــة عجــز القطــاع عــن إدمــاج االرتفــاع احلاصــل يف التكــاليف

  :)3(العوامل التالية

يكون مبقدور املوردين الذين يبيعون لزبائن متفرقني، التأثري وبشكل  : درجة تركيز املوردين مقارنة بالزبائن - 

  ؛وشروط الشراء لدي الزبائن ،األسعار، اجلودة علىكبري 

تربة، فمن املمكن أن تصطدم مبزامحة حىت وإن كانت قوة تفاوض املوردين مع: غياب املنتجات البديلة - 

وردين؛ ويتيح غياب املنتجات البديلة راحة للم التفاوضية قوةالإضعاف  املنتجات البديلة، مما يؤدي إىل

  ؛الزبائن علىتفاوضية تزيد معها ضغوط املوردين 

                                                           
، ص 2007األردن،  ، دار وائل للنشر،منظور منهجي متكامل: اإلدارة اإلسرتاتيجيةوائل حممد صبحي إدريس،  ،طاهر حمسن منصور الغاليب )1(

276. 
)2(  Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, op-cit, p 27-29. 
)3(  Ibid, p 30-31. 
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الزبـون، حيـث  ىة لـديف حالة امتالك املـورد ملنـتج متميـز، فهـذا يعـين عـدم وجـود نـوع مـن التبعيـ: متييز املنتج - 

  .ال يستطيع معها التخلي عن هذا املنتج؛ فتزداد بذلك القوة التفاوضية للمورد

  

  سلسلة�القيمــــةتحليل��: املطلـب�الثالث�

يعد أسلوب سلسلة القيمة من األساليب اليت ميكن استخدامها بوصفها إطار لتحديد نقاط قوة املؤسسة 

يقوم هذا األسلوب على افرتاض أساسي مفاده أن اهلدف االقتصادي للمؤسسة وحتليل املزايا التنافسية فيها، و 

ذه األنشطة، وحتليل الكفاءة هوارد ميتمثل يف خلق القيم من خالل أنشطتها املختلفة، فعن طريق فحص وتدقيق 

تايل حتديد مواطن البوالفعالية هلا والرقابة عليها، ميكن الوصول إىل فهم عميق لدور هذه األنشطة يف خلق القيم، و 

  .القوة فيها اليت ميكن أن تتحول إىل مزايا تنافسية

  

  مف�وم�سلسلة�القيمــــة: الفرع��ول 

 لفحص منهجي كأسلوب  (M. Porter)مايكل بورتر قبل  من القيمة سلسلة منوذج تطوير مت لقد

 سلسلة امليزة التنافسية، وتعرف مصادر لتحليل كأساس تفاعلها وكيفية تقوم �ا املؤسسة اليت الداخلية األنشطة

 امليزة التنافسية، مصادر �دف حتديد وذلك املؤسسة يف الرئيسية األنشطة تستخدم لتحليل تقنية أ�ا على القيمة

 النموذج هذا منظور من املؤسسة تعترب حيث أيضا، واحملتملة احلالية الداخلية القوة والضعف عناصر معرفة وبالتايل

  .)1(خدما�ا أو منتجا�ا إىل قيمة تضيف اليت األنشطة األساسية من سلسلة عن عبارة

للنظر إىل جمموعة األنشطة اليت تؤديها املؤسسة  ظاميةنال الطريقة": على أ�ا القيمة سلسلةوتعرف 

مبعىن . "وللكيفية اليت تتفاعل �ا مع بعضها البعض مبا ميكنها من فهم املصادر احلالية واحملتملة للمزايا التنافسية

خمرجات ذات قيمة من وجهة نظر  إىليتم من خالهلا حتويل املدخالت  األنشطةاعتبار املؤسسة كسلسلة من 

  .)2(العمالء

 املسؤولة عنها بالنشاطات املعرب التنافسية امليزة مصادر عن الكشف فإن القيمة حتليل مضمون وحسب

امليزة  مفهوم عن دائما يعرب ال األخري هذا ألن ،التكلفة القيمة بدل مفهوم على االعتماد يتطلب القيمة، خلق عن

 سرتاتيجيات معينة،إ ووفق مؤسسات، هناك أن علمنا إذا خاصة األساسية، أبعادها حدأ كان ميثل وإن التنافسية،

  .)3(التميز بواسطة أعلى سعر إىل الوصول ألجل مبيتة بصفة تكاليفها من ترفع قد

                                                           
   139.ص ، 1998،األردن عمان، للنشر،ي ر و الياز  دار ،اإلسرتاتيجية اإلدارة :ياسني غالب سعد )1(
دراسة ميدانية يف املؤسسات احمللية : التحليل اإلسرتاتيجي كمدخل لبناء املزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية: بن سديرة عمر )2(

  )غري منشورة. (97، ص 2013، 1يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف هراأطروحة دكتو ، بسطيف
)3(  Michael Porter : L'Avantage concurrentiel, op-cit, p 56. 
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جمموعتني أساسيتني،  إىل مؤسسة يأ ىمستو  على تنفذ اليت األنشطة مستق القيمة سلسلة لنموذج فقاوو 

 يف موضح هو كما الداعمة وأ املساعدة األنشطة تضم ثانية وجمموعة ،األوليةأو  الرئيسية األنشطة تضم جمموعة

  :املوايل الشكل
 نموذج سلسة القيمة): 2- 5(الشكل رقم 

 
Source: Michael Porter: L'Avantage concurrentiel, édition DUNOD, Paris, 2000,  p 53.        
                          

  : من خالل هذا الشكل ميكن توضيح خمتلف مكونات سلسلة القيمة على النحو اآليت

  األنشطة األساسية: أوال

منفعة  وتتمثل يف تلك األنشطة اليت ترتبط مباشرة بتحويل املدخالت إىل خمرجات لتضيف قيمة أو

  :)1(للعمالء، ومبنظور سلسلة القيمة فهي تشتمل على األنشطة التالية

دفق املدخالت اليت تتطلبها العملية تة و ـة حبركـاملتعلق النشاطاتكافة   تتضمن :اإلمدادات الداخلة  -1

 .املواد لتأخذ مسارها ضمن خطوط اإلنتاج املختلفة ، ختزين، مناولةاستالممثل اإلنتاجية 

 يف شكلخمرجات  إىلالنشاطات املسؤولة عن معاجلة املدخالت وحتويلها  يوه :يةاإلنتاج العمليات  -2

 .والتغليف ،اجلمع، و صيانة التجهيزات آالتإىل جانب تشغيل  ،سلع وخدمات

ع وخدمات ـتية املتعلقة مبخرجات املؤسسة من سلساللوج النشاطاتتشمل كافة  :ةياإلمدادات الخارج  -3

 .ةنها وتسليمها وفقا جلداول حمدديز ختو  ،من حيث نقلها
                                                           

  .91- 90، ص مرجع سابق: حميي الدين القطب )1(

  

   

  الهامش   

  

  

  

  

  

  

   الهامش  

  

  

  

 للمؤسسة ساسيةالبنية األ

 تسيير الموارد البشرية 

 التطور التكنولوجي

 التمويـــــن

التسويق  خدمات

 والبيع

إمداد 

 خارجي

إمداد  إنتـاج

 داخلي

األنشطة 

 الداعمة

 األنشطة األساسية
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 ،النشاطات املرتبطة بإدارة التسويق من سياسات واسرتاتيجيات تضم جممل :لتسويق والمبيعاتا  -4

 .املؤسسة تتكفل بتقدمي وسائل متكن الزبائن من شراء منتجات، فهي ظائف تسويقيةو و 

 ،تهلك ورضاهسقة امل�دف إىل دعم مبيعات املؤسسة من خالل كسب ث نشاطاتوهي  :اتالخدم  -5

    .وتوفري قطع الغيار ،والتصليح ،وهنا يتعلق األمر خبدمات ما بعد البيع كالرتكيب

 التنافسية، امليزة تعزيز يف سهموت نالزبو  ىلد للمنتج قيمة خلق على تعمل األساسية األنشطة كل نإ

 قطاع (نيللموزعت بالنسبة فمثال املؤسسة، هفي تعمل يالذ النشاط نوعمسامهتها باختالف  درجة ختتلف لكنو 

 الداخلية اإلمدادات يف تتمثل ،التنافسيةحتسني امليزة  يف كبرية من األمهية درجة هلا اليت فاألنشطة )التجارة

م العمو  علىو  ،مهيتهاأ تقل اخلارجية اإلمدادات نفإ ،اخلدمي القطاع إىل تنتمي ملؤسسة بالنسبة بينما ،واخلارجية

امليزة  تعزيز يف تةو متفا بدرجةو  بآخر وأ بشكل همتسا الرئيسية األنشطة كل نفإ املؤسسة، طنشا نكا مهما هفإن

  .)1(التنافسية

  األنشطة الداعمة: ثانيا

حبيث تسمح هلا  ،األساسيةهي بدورها نشاطات منشئة للقيمة من خالل الدعم الذي تقدمه لألنشطة 

 :التالية داعمةاألنشطة ال ، وهي تشملبأداء دورها بكفاءة وفعالية

 ليسو  القيمة، سلسلة يف املستخدمة اإلنتاج سائلو  شراء بوظيفة هذه احلالة يف التموين يرتبط :التموين  -1

، اإلنتاجولوازم  مستلزماتو  ليةو األاملواد ، املشرتاة اإلنتاج سائلو  تضمو  ذا�ا، حد اإلنتاج يف بوسائل

 لشراء الرئيسية األنشطة يعمج النشاط ذاه يدعم اكم  املكاتب واملباين، معداتو  اآلالت إىل باإلضافة

 عليها، مهم أثر هل لكنو  اليةمجاإل التكاليف من بسيطا جزءا إال متثل ال هنشاطات تكلفةو  ،حيتاجونه ما

 . )2( �ا متماهاال يتطلب امم

ني وتتضمن األنشطة اخلاصة بتصميم املنتوج، وحتسينه وكذلك إجياد أو حتس :التطوير التكنولوجي  -2

 .)3(الطريقة اليت تنجز �ا خمتلف األنشطة يف سلسلة القيمة

 ،مهارا�م وتنمية ،وتكوينهم ،تشتمل النشاطات املتعلقة بتوظيف املستخدمني :الموارد البشرية تسيير  -3

 ف ضمننيص هذا النوع من النشاطات الذي، إن داف املؤسسةـزهم بشكل تتحقق معه أهيوحتف

السلسلة يف آن  جمموعوبالتايل  ،عم النشاطات األولية والنشاطات الداعمةيتوىل دالداعمة النشاطات 

املستخدمني ال تؤثر  يزفوحت ،يف حتديد وترقية الكفاءات هادور  املوارد البشرية بفضل تسيرين كما أ. واحد

 .)4(بل تعترب العامل احلاسم هلذه امليزة يف بعض القطاعات ،فحسب على امليزة التنافسية

 عليها ترتكز اليت األساسية اهلياكل �ا يقصدو  ،التنظيمية بالبنية تعرف :ألساسية للمؤسسةالبنية ا -4

العالقات اخلارجية  واملالية، احملاسبة القانونية، ونالشؤ  ،سرتاتيجياإل التخطيط اإلدارة، :من املؤسسة
                                                           

)1(  Michael Porter : L'Avantage concurrentiel, op-cit, p 57. 
)2(  Ibid, p 58-59. 

  .92، ص مرجع سابق: حميي الدين القطب )3(

 .13، ص 2000، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املبادئ والعمليات: التنظيم الصناعي: أكرم أمحد الطويل ،خالد عبد الرحيم اهليثي )4(
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 على تضم بكو�ا سةللمؤس األساسية البنيةمتتاز الداعمة،  األنشطة باقي عنخالفا و  .وتسيري اجلودة

 .)1(القيمة سلسلة ضمنمهيتها أ تكمن وهنا نشاطا�ا، فقط ليسو  القيمة سلسلة أنشطة جمموع مالعمو 

  نظام�القيمــــة: الفرع�الثا�ي

االمتدادات  إىل يتعداه بل فقط، للمؤسسة القيمة سلسلة على يتوقف ال التنافسية إن حتقيق امليزة

املوردين واألطراف اليت  ىلد القيم سالسل عينمب ،خمرجا�ا مستخدميي و مورد من كلل واخللفية اخلاصة األمامية

وهذا ما  للتوزيع، القيمة سلسلةو  للزبائن القيمة سلسلة كذاو  ،تغذي املؤسسة باملدخالت واملستلزمات الضرورية

وأيضا اخلاصة  ،ؤسسةيتكون من سالسل القيمة اخلاصة بامل ،نظام القيمة ملؤسسة ما أن يعرف بنظام القيمة، أي

 :الشكل املوايلمن خالل  هميكن توضيحهو ما و . )2(الزبائنوكذا  التوزيع منافذو  ينبكل من املورد

  

  ةـــام القيمــــنظ): 2- 6(الشكل رقم 
  

  
  

        Source: Michael Porter: L'Avantage Concurrentiel, édition DUNOD, Paris, 2000, p 51.          

                        

وارتباطها  للمؤسسةالقيمة  سلسلةأبعاد من خالل الشكل املبني أعاله، يتضح أمهية نظام القيمة يف فهم 

عملية تقدمي املنتجات أو   عجمتمعة يعمل على تسري األطرافبني هذه  قألن التنسياألخرى،  سالسلمع باقي ال

، وهو ما يعطي نظرة واضحة حول ضرورة األخذ يف للمؤسسة ةا مما يعزز من امليزة التنافسيينهساخلدمات وحت

  .على العوامل الداخلية فقط راالعتبار أمهية العوامل اخلارجية يف عملية إضافة القيمة دون االقتصا

  ���تحليل�امل��ة�التنافسية�أ�مية�سلسلة�القيمــــة: الفرع�الثالث

  :القيمة يف حتليل امليزة التنافسية من خالل اجلوانب التاليةتتجسد أمهية سلسلة 

 األنشطة إىل حتديد إضافة املؤسسة، يف هريةاجلو  القدرات لتحديد اسبنامل املدخل يعد القيمة سلسلة حتليل - 

 طنشا املرتبطة بكل كاليفالت التعرف خالل نم اليت ميكن أن حتقق املزايا التنافسية، خاصة مبا يتصل بالتكلفة

ن م ،أو املتعلقة بالتمييز حمدود لكبش القيمة إضافة يف سهماليت ت األنشطة كتل خاصة ،هالرتشيد حماولة يف

                                                           
)1(  Michael Porter : L'Avantage Concurrentiel, op-cit, p 61. 

 .90، ص مرجع سابق :نبيل مرسي خليل )2(
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 مقارنة دائهاأ حتسني �دف املتميزة اجلوهرية، والكفاءات بالقدرات املرتبطة األنشطة على الرتكيز خالل

 ؛)1(املنافسنيب

املسامهة  ذات األنشطة حتويل أو واستبعاد للقيمة املنتجة طةباألنش االحتفاظ يف القيمة سلسلة حتليل يساهم - 

 كفاءة أكثر بشكل األنشطة هذه ألداء خارجية جهات وجود حتديد إمكانية مع اجلانب، هذا يف احملدودة

 ؛)2(ذلك على معها التعاقد يتم وفعالية حىت

 ،التنافسية املزايا واستدامة قوة مدى، تسمح بتحديد املنافسني قيمة سالسل مع املؤسسة قيمة سلسلة مقارنة - 

على  القائمة تلك من واستدامة قوة أكثر تكون القيمة سلسلة على اختالف القائمة التنافسية أن املزايا حيث

 امتالك عليها يسهل املتشا�ة القيمة سالسل ذات القيمة، فاملؤسسات سالسل تشابه خالل من التقليد

 أنشطة تسلسل يف اختالف حالة يكمن فيه التفوق، على العكس يف لذيا بالنشاط املرتبطة القدرات وتطوير

ني تطوير ذات املخطط التنظيمي، مث تطوير القدرات القدرات املرتبطة ساملنافعلى  يصعب، حيث القيمة

   .  )3(باألنشطة املتميزة، وما تتطلبه العملية من وقت جد معترب

 

  التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة ةس��اتيجيات�ترقية�القدر إ: املبحـث�الثالث�

شهدت البيئة العاملية يف العقود األخرية العديد من التغريات والتطورات، واليت ميزها التوجه السريع حنو   

السريعة واملتشابكة  التغريات حترير التجارة الدولية، وتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقد فرضت هذه

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وأصبح من العسري عليها أن تعيش مبعزل  علىحتديات جديدة  دي،للمناخ االقتصا

هذه املؤسسات االهتمام بتحليل بعدها التنافسي وتبين  علىعن هذه التطورات، لذلك أصبح لزاما 

    .للتحديات التنافسية املتزايدةهلذه  ةاإلسرتاتيجيات املواتي

  

� ��ول �واملتوسطة� �ال�سي�� : املطلـب �الصغ��ة �املؤسسات ��� ا��صوصيات��س��اتي��

  واملحددات

فهو الذي ميكنها من التعامل مع متغريات  ،يعد التسيري االسرتاتيجي حلقة الربط بني املؤسسة وحميطها

ري التسي يستمدو  .البيئة وتغريات عواملها املستمرة، وميكنها من دعم قدر�ا التنافسية اليت تضمن هلا البقاء

 املؤسسات نم وعنال ذاه وخصوصية طبيعة نم ،وخصوصيته أمهيته واملتوسطة ةري الصغ املؤسسات يف سرتاتيجياإل

 سرتاتيجياإل سلوكها ديدحت يف ريكب حد هم إىلسات ،خمتلفة أبعاد هامتيز  واليت بيئتها اخلارجية، تمبتغريا عالقتهاو 

  .نشاطهاتأثريا�ا على  اجتاه أفعاهلا وردود

                                                           
، 2008، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -مدخل تكاملي–اإلدارة اإلسرتاتيجية : إحسان دهش جالب، عبد الرضا رشيدصاحل  )1(

 .154-153ص

 .102، ص مرجع سابق: بن سديرة عمر )2(

 .103،  هساملرجع نف )3(
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 س��اتي������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةخصوصيات�ال�سي���� : �ول �الفرع

 سارم تابعةم ي من خالله ميكن للمسريين الذ سارامل اسعو المفهومه  يف اتيجياالسرت  التسيري يعترب

 دة،جي ضعيةبلوغ و  رد،واامل ماستخدا ،ماحلج :ىلع يركزو  ،قوى البيئة يكيةمانديو  لتعقيدات االستجابةاألعمال و 

 .)1(وإدخال أساليب الرقابة والتوجيه

 من متجانس جمال يوجد ال نهأ حيث من إشكالية اإلسرتاتيجي التسيري ختصص وتعقيد نطاق يواجهو 

عامل ك اإلسرتاتيجي التسيري حلقيقة حاسم تشخيص بأي القيام اإلشكالية من هذه متنعو  ،به خاص املعرفة

 اكتشاف وإعادة باكتشاف تسمح أنا�ال ميكن  هذا يف واملنهجية ةالنظري الصعوبات هذه .التنظيم يف مساعد

 عن البحث يأ ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع خصوصاالسلوك االسرتاتيجي  ملاهية سياقي تفاهم

 ومستعجلة ماسة حاجة هناك أخرى جهة ومن ،من جهة املؤسسات هذه سياق تناسب إسرتاتيجية سريورات

 ةاملرغوب اإلسرتاتيجية صياغة تعميم الصعب منف .عليها املطبقة اإلسرتاتيجية لسريورة ومتميز جديد مفهوم لتطوير

 املؤسسة ووضعية قاعدة املوارد خيص ما يف كبري فالفارق ،واملؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤسسات الكبرية على

  . )2(عاملي طابع ذو صناعي هيكل لظ يف

ختتلف عما هي  ،يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة سرتاتيجياإل سيريعملية التن أ )W. Jay(يري جاي و 

ن أو  ،ن املؤسسات الصغرية ليست نسخة مصغرة من املؤسسات الكبريةألوذلك  ،عليه يف املؤسسات الكبرية

   .)3( هو العامل األكثر أمهية يف حتديد اخليارات اإلسرتاتيجية ،عامل امتالك املوارد

املميزات اليت تتمتع �ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستوى  )B. Sapporta( وقد خلص سابورتا

  :)4(سرتاتيجي فيما يلياإل

  ؛موارد حمدودة - 

  ؛غري متنوعة األنشطةحمفظة  - 

  ؛ري يف بناء التصورات اإلسرتاتيجيةالكبري لشخصية املس التأثري - 

  .إشكالية جتسيد اخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة يف الواقع - 

 اإلسرتاتيجية، اخلصائص على تؤثر التنظيمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة جند أن اخلصائص هلذا

سرتاتيجي، وبالتايل عليها أن تعمل ه املؤسسات ببساطة إىل النشاط اإلوالبحث عن التماسك اخلارجي يقود هذ

إتباع إسرتاتيجية تركز على من خالل الرتكيز على الفجوات املوجودة يف السوق و  ،على ختفيض جماهلا التنافسي

 .األنشطة اليت تكون متخصصة فيها
                                                           

املؤسسات  هيلأتمتطلبات : الدويل حول ورقة حبثية ضمن امللتقي، واملتوسطة ةالصغري فسية املؤسسات تناو  االسرتاجتيري يالتس :احلاج عراييبمداح  )1(

  .1065 ، ص2006أفريل  18-17 واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، ةالصغري 
 .1065 ، ص رجع نفسهامل )2(

دراسة ميدانية لبعض شركات القطاع  :أثر االسرتاتيجيات التنافسية يف تعزيز األداء االسرتاتيجي للمنظمات الصغرية: د اجلبوريمحد حسن عبيأعالء  )3(

 )غري منشورة. (26، ص 2005يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل،  رسالة ماجستري ،اخلاص يف املوصل
)4(  Gaël Gueguen: Environnement et Management Stratégique des PME: le cas du secteur Internet, Thèse de 

doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 1, 2001, France, p 93. (non publié) 
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وميكن توضيح القيود التنظيمية واإلسرتاتيجية املفروضة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الشكل 

   :املوايل

  

  القيود التنظيمية واإلستراتيجية المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة): 2- 7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source :  Gaël Gueguen: Environnement et Management Stratégique des PME: le cas du secteur Internet, Thèse 
de doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 1, 2001, France, p 97. (non publié) 

 

 يف سرتاتيجياإل التسيري استخدام تعيق اليت األسباب )Mac Gregor(يلخص ماك غرغور كما 

   : )1( يلي فيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ري؛املس خليارات عملي وتشكيل صياغة وجود وعدم للنمو رؤية وجود عدم - 

 املدى الطويلة إسرتاتيجية واخليارات) املسامهني إرضاء( األعمال ختطيط سريورة بني الفصل يتم ما غالبا - 

 ري؛للمس

 ؛عليه للمصادقة اآلخرين املسامهني إىل سرتاتيجياإل احملتوى إبالغ يتم ال غالبا - 

 ؛وتكييفية ناشئة اتاملؤسس هذه سرتاتيجياتإ تعترب - 

  .العمال منه يستثىن حيث التخطيط ولغة االسرتاتيجي اخلطاب وإبالغ استعمال إساءة - 

املؤسسات الصغرية  يف النشاط االسرتاتيجي ةملمارس املتطلبات من جمموعة )P. Sandu(ويقدم ساندو 

  :)2(واملتوسطة

 ألهداف؛ل واقعية وأكثر دقيق حتليل تقدمي - 

                                                           
  .1066 ، صمرجع سابق :احلاج عراييبمداح  )1(

  .1066، ص املرجع نفسه )2(

  رؤية محدودة -

  غياب التقدير -

  نظام معلومات بسيط -

 تسيير قصير المدى -

 محدودة إستراتيجيةقدرات 

 البيئة

  الحجم -

  المركزية -

  نقص الموارد -

 

 محدودة خصائص تنظيمية

  فجوات إستراتيجية

Niches Stratégiques 
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 احمليط؛ لفرص التام االستغالل - 

 ؛اخلطر من مستوى تقبل - 

  .يناملسري  قيم ونظام التنظيمية الثقافة بني توافق يكون أن - 

 وهي أساسية، معايري ثالثة إىل واملتوسطة لصغريةا املؤسسات مع تناسبي ذيال اإلسرتاتيجي لوكالس وعليه حيتاج

 :)1(التايل النحو على

-منتوجات األزواج على تؤثر أن ميكن اليت العوامل حول كافية رؤية بامتالك وهذا ،واملكانية الزمنية الرؤية - 

 املستقبلية؛ احلالية أو عالقات

  ؛واملكانية الزمنية يةالرؤ  معلومات حتليل و جلمع بسيطة طرق امتالك ختص واليت اليقظة - 

  .هلا ةالئمم وضعية تضمن اليتو  ملؤسسةاملتعلقة با راراتالق اختاذ تعين واليت ،بالعمل املبادرة - 

  س��اتي������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةمحددات�ال�سي���� : الفرع�الثا�ي

وخصوصيا�م  يهاري مس بسلوك ،ريكب حد إىل واملتوسطة ةري الصغ للمؤسسات اإلسرتاتيجي السلوك بطتير 

 السلوك هذاف الباحثنين م عدد وجهاتت وحسب واخلارجي، الداخلي املستويني على البيئة تمتغريا مع التعامل يف

 اخلارجية، البيئة اصرعن مع اجلوارية العالقة مههاأ املؤسسات، ذهه بطبيعة بطةتاملر  اجلوانب نمعة جممو  فسرهت

 تأثريا�ا على على عقلنة املؤسسات ذهه قدرة حمدودية ظل يف املؤسسة، يف القرارات اختاذ ورةري س وتأثريها على

  .)2(ومعلوماته وإمكانياته الذاتية الشخصية عالقاته على احلالة، ذهه يف يعتمد الذي رياملس دور شاط، وكذلكنال

  :ا يلييف املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيم يوميكن تلخيص أهم حمددات السلوك االسرتاتيج         

  طبيعة بيئة النشاط: أوال

منوذج  يف (M. Porter)مايكل بورتر  مما تصوره أبعد إىل ذهب قد البيئة تغريات اجتاه سلوك املؤسسة نإ

 ،حيث ترتكز هذه النظرة الستاتيكية يف حتليل املنافسة على حتديد طبيعة املنافسني وليس سلوكهم ،القوي اخلمس

 ،تعتمد على دراسة سلوك املنافسني أو ما يطلق عليه بالديناميكية التنافسيةلتظهر بعد ذلك مقاربات جديدة 

وقد ميثل فرصة  ،السوق قد ميثل للمؤسسة خطرا من باب املزامحة على حصتها السوقية يف جديد فظهور منافس

  .)3(من باب الشراكة أو التحالف مع هذا املنافس

 الدفاع بغرض ومكتشفة تقوم �ا املؤسسة خاصة حركة" :يعرف السلوك التنافسي وفق هذه املقاربة بأنهو 

  .)4("محاية مركزها التنافسي أو

                                                           
  .1066 ، ص مرجع سابق :اجاحل عراييبمداح  )1(

دراسة استقصائية لبعض املؤسسات يف -املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرسرتاتيجي وتطبيقاته يف األبعاد النظرية للتحليل اإل: بن سديرة عمر )2(

 .197، ص 2016، 1، جامعة سطيف 16جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد ، - سطيف

 (3) Olivier Cateura: Dynamique Des Stratégies Concurrentielles Dans Un Contexte De Libéralisation: Le Cas De 

L‘Industrie Électrique En France, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 1, 2007, 
France, p 17. (non publié) 

)4(  Idem. 
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ظهور أشكال أخرى من العالقات التنافسية   إىل ،حتليل السلوك التنافسي يفهذا املنظور  أدىوقد 

 ،ؤسساتالذي كان سائدا من قبل، فتعدد عقود الشراكة بني امل )Affrontement(ختتلف عن أسلوب املواجهة 

 )Cooperation( التعاون ،)Compétition( أوجد عالقات تنافسية جديدة بني املؤسسات تأخذ شكل التنافس

حيث تقوم املؤسسات وفق هذا املفهوم بانتهاج اسرتاتيجيات هجومية من . )Coopétition( (*)والتعاون التنافسي

قت تقيم مشاريع مشرتكة مع مؤسسة أو جمموعة من أجل التكييف مع بيئة تتميز باملنافسة العالية، ويف نفس الو 

 .)1(أو االستفادة من خربات جديدة يف خمتلف ا�االت ،جل التصدي ملنافسني آخرينأمن  املؤسسات

وبالنظر إىل هذه الديناميكية والتعقيد الذي تتصف به البيئة اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية 

عتبار أن هذه املؤسسات ختضع بشكل مستمر وحتمي لشروط احمليط، واملتوسطة، تتجه عدة دراسات نظرية ال

  .مبين على رد الفعل يحيث تنتهج يف أحسن احلاالت سلوك اسرتاتيج

يف اجلدول  ةوميكن تلخيص الدراسات اخلاصة بسلوك املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجتاه التغريات البيئ

 :املوايل

  

  تجاه تغيرات البيئة لصغيرة والمتوسطةالمؤسسات ا وضعية): 2- 4(الجدول رقم 

  اســــــــــــــــاالقتب  ثـــــــــــــالباح

Choppoz (1991)  
أغلب األحيان ختضع لتأثرياته  ويف ومعقد، كثفم حميط إىل ضمتن الصغرية املؤسسة

  .من استغالل فرصه كن، دون أن تتمالقوية لتأثرا�ا ختضعالقوية 

Sammut (1995)  

  
الكبرية  كاملؤسسة البيئة مع العالقة سنف هلا ليست واملتوسطة ةالصغري  املؤسسات

  .نفسها فرضت الثانية مانبي طريقها قشت أن اولىل حتاألو ف احلجم،

Gouget & Silvestre (1996)  

  
، دون أن تكون هلا السوق تلتغريا حساسية األكثر يه واملتوسطة ةالصغري  املؤسسات

  .عمله زماتانيكمي طورت يف التأثرسلطة 

Julien & Marchesnay (1998)  بريك لكبش لهاك�ي الكبرية املؤسسة حني يف للبيئة ختضع ةالصغري  املؤسسة.  
Source :  Gaël Gueguen: Environnement et Management Stratégique des PME: le cas du secteur Internet, Thèse 

de doctorat en sciences de gestion, Université Montpellier 1, 2001, France, p 88. (non publié) 

 

يف السياق العام  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيتضح حمدودية تأثري  املبني أعاله،من خالل اجلدول 

 صفتت املؤسسات ذهه البيةغويف االجتاه نفسه يري العديد من الباحثني أن  .لتوجهات عوامل احمليط وتطوراته

 بيئتها، اتري متغ مع التعامل دعن سلبية مواقف تنتهج هيف الفعل، رد ساسعلى أ املبينسرتاتيجي إلا بسلوكها

 بينت إىل البيتهاغ جأتل خصائص نم به تصف وما احملدودةإمكانيا�ا  ظل فيف املخاطر، حالة يف خاصة

 .)2(ومقصودة خمططة إسرتاتيجيات بتبين هلا سمحت الن إمكانيا�ا أل نظرا ،ناشئةإسرتاتيجيات 
                                                           

  .1996سنة  )(Ray Noordaطرف ألول مرة من  التعاون التنافسي صطلحاستخدم م (*)
أطروحة ، دارسة حالة اجلزائر :أساليب تنمية القدارت التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحديات االقتصادية العاملية: غزيباون علي )1(

 )غري منشورة. (142، ص 2015، جامعة بومرداسوعلوم التسيري،  يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية هدكتورا

 .63ص ، مرجع سابق: شارلز هل، جاريث جونز )2(
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مكان هذه إنه بإ، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطةأنه باالرتكاز على بعض خصوصيات  ،وجتدر اإلشارة

 عن مستقل لكبش خيارا�ا ديدحت على والقدرة اإلرادة لديها صبحتو  البيئة يف ؤثرت عتمد خياراتاملؤسسات أن ت

 يف سرتاتيجياتاإل على حتديد والقدرة إلرادةا أملبد املفسرة العوامل وضيحكن تالبيئة، ومي ذهه ضغوطات

  :املوايل لكالش خالل نم واملتوسطة ةالصغري  املؤسسات

 

   مؤسسات الصغيرة والمتوسطةلل لإلرادة اإلستراتيجيةالعوامل المفسرة ): 2- 8(الشكل رقم 

  

 

  

  

  

  

  
  

 هيلأتمتطلبات : الدويل حول ورقة حبثية ضمن امللتقي، واملتوسطة ةالصغري سات فسية املؤستناو  االسرتاجتيري يالتس :احلاج عراييبمداح  :المصدر

 .1064، ص 2006أفريل  18-17 واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، ةالصغري املؤسسات 

  

 بالبيئة اخلاصة للشروط احلاسم بالتأثر واملتوسطة ةالصغري  للمؤسسات اإلسرتاتيجية احلرية ترتبط كما

 حتققن أ واملتوسطة ةالصغري  اتؤسسكن للمومي ية،كامينوالدي ضطراباال التعقيد، حيث نم ،ةواالقتصاديية نالتق

 :)1(التالية لألمناط قافو  املرونة، ة عالية مندرج اإلسرتاتيجية المتالكها احلرية

 واملتوسطة، صغريةال باملؤسسات خاصة املرونة فهذه املؤسسة، يف املوارد بتنظيم وتتعلق :العملية المرونة  -1

 املدى ملقتضيات العام بالتكيف البشرية املوارد تنوع يسمح كما ،التخصص معاكسة ملفهوم تعترب �األ

 .املؤسسة يف القصري

 العليا املستويات يف تتواجد فهي املختلفة، الوضعيات بداللة التكيف بقابلية وتتعلق :التنظيمية المرونة  -2

 .التنظيمية املهام نم أكثر الوظائف األساسية وختص

 هذه حتليل ويتم ،اهلداف واجناز حتديد يف املؤسسة متتلكها اليت احلرية بدرجة وتقاس: اإلستراتيجية المرونة  -3

 استجابة درجة على تعرب أي أ�ا ،احمليط ومتطلبات املؤسسة قدرات بني وتربط الطويل، على املدى املرونة

 .حميطها متغريات إزاء املؤسسة

 

                                                           
  .1063 ، ص مرجع سابق :احلاج عراييبمداح  )1(

مؤسسات لل إلرادة اإلستراتيجيةا

 الصغيرة والمتوسطة

 القيود الحد من

 تغير المحيط

 االندماج في المحيط: المحيط الجواري

 تطوير األهداف: جيةالرغبة اإلستراتي/الرؤية

 األسواق الجديدة: قدرات المقاولة

 تهيئة المحيط: اإلستراتيجيات الشبكية
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  تأثير العوامل الذاتية للمسير: ثانيا

 نيب من يف اختاذ القرارات على مستوى مالك أو مسري املؤسسة األوتوقراطيميثل التوجه املركزي 

 املؤسسة، على ريكبري  تأث هلا رياألخ ذاه شخصية يلبالتاالصغرية واملتوسطة، و  للمؤسسات األساسية اخلصائص

 نفس من خمتلفة وليست متوسطة وأ ريةصغ مؤسسة رئيس ة واملقاولالكبري  املؤسسات سرييم تربط اليت قاتالفالع

  .إسرتاتيجية املؤسسة على أثر أهداف وسلوك املسري هلا العادات، القدرات، الشخصية، نأ جند حيث الطبيعة،

سلوك مسريي املؤسسات الصغرية  (Miles & Snow)يصنف كال من ميلز وسنو يف هذا الصدد و   

  : )1(فئاتواملتوسطة إىل ثالث 

 ما وغالبا والنمو، االستقالل البقاء، ألهداف تسيريال على توجيه يعمل هذا الصنف ):المقلد( الميراثي -1

 السوق، لتغريات ومواكبا معتدال املؤسسة منو يكونو  ، الضرورة والعائلي عند الشخصي رأمساله يستخدم

  .وحمدودة ضعيفة تبقى اديةامل املادية وغري االستثماراتو ، فيه مرغوب غري فاإلبداعوبذلك 

 اإلبداع ويكون والثراء، االستقاللية النمو، هي مبادئ ثالثة حول املؤسسة قيادةيؤسس  ):الرائد( المقاول -2

 على للحصولاملسريين  من النوع هذا يتجه اهلدف هذا ولبلوغ ،معتربة استثمارات إىل ويؤدي بكثافة مطلوبا

 .مواهلمأ رؤوس لفتح خارجية وحىت متويل مصادر

 على املسري تركيز يكون وهنا الكبرية، املؤسسات يف للتسيري الكالسيكي املفهوم مع ينسجم :يرييالتس -3

 يف نسيب حتكم مع لكن اإلبداع ويفضل عقالنية قرارات سريورة خالل من املرتفع األداء البحث على

 .املالية اجلوانب

  :الصغرية واملتوسطة من خالل اجلدول املوايلوميكن شرح هذه األدوار والسلوكيات ملسريي املؤسسات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دويل الرابع حول املنافسة ، ورقة حبثية ضمن امللتقي الحتليل مصادر امليزة التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: موسى سهام، العمودي مين )1(

  .05، ص 2010نوفمرب  09-08 جامعة الشلف،واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، 
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  مؤسسات الصغيرة والمتوسطةال تصنيف سلوك المسيرين في): 2- 5(الجدول رقم 

  يرييالتس  المقاول  الميراثي  

  التنافسية الميزة عن البحث
 محاية، األخطار من الوقاية

  تكوين الشبكات السوق،

 بتطوير األخطار مواجهة

  أسواق جديدة

 مع ف، التكياخلطر تسيري

  السوق حتوالت

  االقتطاع اإلنتاجية الكفاية  األداء من الموقف
 أو اإلبداع من ناجتة دخول

  التمييز

 أجور ،اإلنتاجية الكفاية

  وسلطة

  سعرا واألقل األفضل تكون أن  التمييز إسرتاتيجية  اإلتباعو  التقليد  اإلستراتيجية الرؤية

  النمو  املؤسسة تطوير  االجتماعي االحرتام و ءالبقا  اإلستراتيجية األهداف

 ستراتيجياإل السلوك

  الشامل
  اإلبداع ضعيفو  تفاعلي

  ومبدع انتهازي استباقي،

  

 ديناميكية ،وحماسب حملل

  لإلبداع مربجمة

  خمططة  /العقالنية  النمو  احرتازية  االستثمارات

، ورقة حبثية ضمن امللتقي الدويل الرابع حول فسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةحتليل مصادر امليزة التنا: موسى سهام، العمودي مين :المصدر

  .05، ص 2010نوفمرب  09-08 املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف،

  

 يف (*)املقاولني تصنيف A. Julien & M. Marchesnay) (ويقرتح كال من جوليان ومارشسناي 

، اإلسرتاتيجية م�سلوكيا خيص فيما متميزة خصوصيات هلم ،األفراد من نوعني إىل ات الصغرية واملتوسطةاملؤسس

  : )1( التايل على النحو وهي

   PIC (Pérennité - Indépendance - Croissance):سلوك المقاول -1

 مث ،ممتلكاته وتراكم احملافظة على يركز فهو نشاطه، بقاء ضمان ىعل املقاول هلذا األول االهتمام ينصب

 املشاركني من باملسامهات ملؤسسته االجتماعي الرأمسال لرفع رفضه خالل من يف االستقاللية الرغبة ذلك بعد يأيت

 .ذا�ا حد يف هدفا ليست فهي املمتلكات، تراكم عن كنتيجة للبحث النمو يعترب األخري ويف ،جانباأل

 ،لألعمال انطوائية أكثر رؤية وهلم باإلنتاج، هتماماال أي التقين بالتكوين املقاولني من النوع هذا يتميز

 على العملون يفضل مفه وفردي، حمدود السوق لدراسة التجاري همونشاط اخلارجية حمدودة همرؤيت أن كما

 ،وشخصي أبوي طابع ذو سرتاتيجياإل مهسلوك يصبح وهكذا ،واملوردين مع الزبائن العالقات شبكة وفاء أساس

 يف �مقرارا إنضاج جلأ من التأمل إىل يتجهونأ�م  كما،  إجراءات أي خارج اإلسرتاتيجية السريورة صياغة وتتم

ذا النمط من هف للقرارات، الختاذ بالتدرج للوصول إعدادها يتم استكشافية فإسرتاتيجيتهم كبري، استثمار حالة

 عليه ويغلب باملشكلة للوعي كنتيجة يكون الفعل در يف احمليط القابل للتوقع، كما أن  تفاعلي يكونالسلوك 

  .اختاذ القرارات يف املركزية

  

                                                           
 املخاطر حتملو  تاحةامل الفرص تؤهله الستغالل اليت ،الشخصية واملهارات والقدرات الصفات ميتلك الذي الشخص هو )Entrepreneur( املقاول (*)

  .أشكاله مبختلف اإلبداع على ذلك يف معتمدا يقينية، بيئة ال ظل يف ما مؤسسة تطوير و خلق عن النامجة
 .1070-1069 ، ص مرجع سابق :احلاج عراييبمداح  )1(
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   CAP (Croissance - Autonomie - Pérennisation): سلوك المقاول -2

 كربأ له ققحت اليت بالنشاطات حمفز فهو ،العايل النمو ذات النشاطات هو املقاول هلذا األول هتمامالا  

 تبلغ ملاليت  هاتنشاط عن التنازل يف يرتدد ال فهو حيوية أكثر املقاول فهذا، املخاطر من كبرية ولو بدرجة ربح

 اختاذ يف االستقالل على يبحث انه كما املالية، االستقاللية ، مث يأيت بعد ذلك هدفاملكثف االستغالل مرحلة

 رأمساله وفتح اخلارجي التمويل إىل اللجوء يف ال يرتدد فهو هنا من ات،النفق توزيع يف التقدير وباخلصوص القرارات

 .التسيري استقاللية يضمن مادام

من خالل  معه يتعامل الذي احمليط لطبيعة بالنظر سرتاتيجياإل وسلوكه املقاول خيارات جتميع وميكن

  :املوايل الشكل
 

  ب طبيعة المحيطستراتيجي للمقاول حستصنيف السلوك اإل): 2- 9(رقم  الشكل

  محيط غير قابل للتوقع  محيط قابل للتوقع  

  انتهازي  تفعيلي  CAPالمقاول 

  متأين  تفاعلي  PICالمقاول 

 هيلأتمتطلبات : الدويل حول ورقة حبثية ضمن امللتقي، واملتوسطة ةالصغري فسية املؤسسات تناو  االسرتاجتيري يالتس :احلاج عراييبمداح  :المصدر

 .1069، ص 2006أفريل  18-17 واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، ةالصغري املؤسسات 

  

  :سرتاتيجي للمقاول حسب طبيعة احمليطبني أربعة أنواع للسلوك اإل التمييز كنمي ،اجلدول ذاه أساس على

 ازفةا� احمليط، يعتمد على حتوالت توقع يف االستثمار عن ، هو سلوك ناتج)Proactif( السلوك التفعيلي - 

  جديدة؛ سوقية أسواق وحصص وعن السريع التوسع عن ويهدف للبحث

احمليط، فهو سلوك  يف التحوالت بعد وقوع االستثمار عن ، هو سلوك ناتج)Réactif( السلوك التفاعلي - 

  يهدف إىل التكيف مع تطورات احمليط؛  حمافظ

  احمليط؛ يف متاحة فرصة أي انتهاز السلوك االنتهازي، هو سلوك جمازف حياول - 

 .املخاطر لتدنيت اخليارات السلوك املتأين، هو سلوك حمافظ يؤجل - 

وتعترب الرؤية اإلسرتاتيجية للمسري هي املرشد العام إلسرتاتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك 

متثل ري اإلسرتاتيجية للمسرؤية فاللكون إسرتاتيجية هذه املؤسسات ذات طابع غري شكلي ومركزي يف يد املسري، 

اإلسرتاتيجية رؤية باإلضافة إىل ذلك فإن ال .)1(تصوراته الذهنية احلالية واملستقبلية عن مؤسسته وأنشطتها وحميطها

للمسري ختدم الفهم اجلماعي ألهداف اإلسرتاتيجية املصاغة، وهي غالبا ما تشرتك مع رسالة املؤسسة إلنشاء 

 .)2(توجه وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطةاحملددات األكثر داللة اليت يتضح من خالهلا 

                                                           
  1067 ، ص مرجع سابق :احلاج عراييبمداح  )1(

 (2) Boualem Aliouat : Incitations Stratégiques et Financiers de la PME-PMI: Les étapes clés d‘une Start-up -une 

analyse Franco-Canadienne-, Revue des sciences économiques et de gestion, N: 03, Université de Setif, 2004, P 
31. 
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  :حسب درجة منو املؤسسة كما هو موضح يف الشكل املوايل للمقاول وختتلف الرؤية اإلسرتاتيجية

  

  درجة نضج المؤسسة الرؤية اإلستراتيجية للمقاول حسب): 2-10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Boualem Aliouat : Incitations Stratégiques et Financiers de la PME-PMI: Les étapes clés d‘une Start-up 
-une analyse Franco-Canadienne-, Revue des sciences économiques et de gestion, N: 03, Université de Setif, 
2004, P 42. 

 

 سطةوالمتو  الصغيرة للمؤسسات التنظيمية والجودة المادي االستثمار: ثالثا

اإلنتاج  أساليب حتسني على تعمل ،اجلديد واحلديث التكنولوجي األساس ذات يف املعدات االستثمار إن

تكاليف  وختفيض اإلنتاجية بتحسني تسمح مما احلاسوب، بواسطة املسرية املرنة والورشات كالورشات وتسيريها،

 واملعدات الوسائل يف االستثمار على فقط يقتصر ال واملتوسطة الصغرية جتديد املؤسسات أن كما  .اإلنتاج

 قدرة يف تتمثل اليت وكذا املرونة والتكنولوجية، العلمية واستغالل املعارف اكتساب من بد ال بل اإلنتاجية احلديثة،

 وتتوقف املؤسسة، بيئة يف الطارئة التغريات مع السريع السوق والتأقلم يف املتاحة على استغالل الفرص اإلدارة

 داخل وتنظيمه اإلنتاج تسيري يف احلديثة التكنولوجيات إىل قدرته للجوء يف املقاول ديناميكيةعلى  كذلك

  .)1(املؤسسة عليها تتوفر اليت اإلبداعية والطاقات إىل ا�هودات باإلضافة املؤسسة،

 طةواملتوس الصغرية املؤسسات يف اإلسرتاتيجية لصياغة العام اإلطاروميكن تلخيص بق، سمن خالل ما 

 :يف الشكل املوايل

  

                                                           
)1(  Marie Florence Estime, Gabriel Drillon   : Les déterminants de la compétitive des PME, Revue Problèmes 

économiques, N: 2359, 19 Janvier 1994, p 17. 
 

  :االنطالق

  التموقع التنافسي والتشغيلي-

  خمطط قصري املدى-

  احلساسية جتاه الوسط االجتماعي-

  التحالفات القتناء املوارد-

  :النمو

  نافسيةحركة ت-

  اإلبداع-

  دور معلومات التمويل-

  :لنضجا

  الثبات واالستمرار التنافسي-

  خمطط طويل املدى-

  توازن مايل-

  حتالفات اهلدنة-

  الرؤية اإلستراتيجية
 

  درجة نضج المؤسسة
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  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلستراتيجية لصياغة العام اإلطار): 2-11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Jacques Horovitz, Jean-Pierre Pitol-Belin: Stratégie Pour La PME: Texte et Cas, édition McGRAW-
HILL, Paris, 1994, p 23. 

 

بالعديد ترتبط  ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف اإلسرتاتيجية صياغةاملوضح أعاله، أن   من الشكلنييتب

 الداخلي املستويني على البيئة تمتغريا مع التعامل يف موخصوصيا� ملسرييهاالعوامل الذاتية ب من العوامل املتعلقة

حيدد هذه العوامل وتوافقها  اث أن انسجامهيح بيئتها اخلارجية،طبيعة قدرا�ا وإمكانيا�ا و  ، إىل جانبواخلارجي

 .انتهاجها املؤسساتالنوع من  االيت جيب على هذ اخليارات اإلسرتاتيجيةطبيعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البيئة الخارجية

 الم ص م

 المسير

 أين ميكن أن تذهب املؤسسة؟

 أن تذهب املؤسسة؟ ستطيعأين ت

 أن تذهب املؤسسة؟ ترغبأين 

 الفرص والتهديدات

 نقاط القوة والضعف

 قيم ذاتية وطموحات

التوافق 

 واالنسجام

 املؤسسة؟ ستذهبأين 

 اإلستراتيجية
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� �الثا�ي ��س��اتيجي: املطلب �الصغ��ة�ل ةا��يارات �للمؤسسات �التنافسية �القدرة ��قية

  واملتوسطة

در�ا التنافسية واملتوسطة لرتقية ق الصغرية املؤسسات املنتهجة من طرف ياتاخليارات اإلسرتاتيجختتلف 

ومنط تفاعلها مع املتغريات البيئية، فضمن منطق التنازع تتبع  نشاطها وطبيعة وإمكانا�اسرتاتيجي اإلتبعا لسلوكها 

واملتوسطة  الصغرية ن فاملؤسساتأما من منطق التعاو  سرتاتيجيات التنافسيـة العامـة؛إاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  .اإلسرتاتيجية واالندماج يف العناقيدسرتاتيجيات التحالفات إتتبع 

  

  للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة �س��اتيجيات�التنافسية�العامة: الفرع��ول 

 لةمتواص ميزة حتقيق إىلي تؤد التصرفات من متكاملة جمموعة" :أ�ا على التنافسية اإلسرتاتيجية تعرف

 بنيواالنسجام  فقالتوا قبتحقي قعلتت األجل طويلة خطط شاملة": فهي عبارة عن. )1("املنافسني مستمرة عنو 

  .)2("األهداف على حتقيق اإلدارة وقدرة التنافسية البيئة

هي عبارة عن البحث عن مركز تنافسي  التنافسية اإلسرتاتيجيةأن  (M. Porter)يرى مايكل بورتر كما 

  .)3(لصناعة، وهي تستهدف الربح وإدامة ذلك املركز ضد القوى التنافسية يف الصناعةمالئم يف ا

   ويف هذا الصدد تعترب االسرتاتيجيات التنافسية العامة املداخل الثالثة اليت أعتمد عليها مايكل بورتر

(M. Porter) سرتاتيجية التمييز يف حتقيق القدرة التنافسية، واليت تتحدد يف إسرتاتيجية ختفيض التكلفة، إ

وإسرتاتيجية الرتكيز، وهذه األخرية تتضمن مراكز للتكلفة املنخفضة ومراكز للتمييز اعتمادا على نطاق السوق 

  :وميكن توضيح هذه االسرتاتيجيات الثالثة من خالل الشكل املوايل .املستهدف
  اإلستراتيجيات التنافسيـة العامـة): 2- 12(رقم  الشكل

  الميزة التنافسية             

  التنافسي لمجالا   
  زـالتمي  ةـالتكلفة المنخفض

  إسرتاتيجية التمييز  إسرتاتيجية ريادة التكلفة  حقل واسع

  إسرتاتيجية الرتكيز  حقل ضيق

 .102، ص 2012عمان، األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع،  ،اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية: حميي الدين القطب :المصدر    

  

هي حمصلة تفاعل بعدين االسرتاتيجيات التنافسية العامة أن  املبني أعاله، يالحظ من خالل الشكل

و التكلفة األقل، وا�ال التنافسي للمؤسسة احملدد أأساسني مها؛ امليزة التنافسية اليت قد يكون مصدرها التمييز 

 .ة ضيقةبسوق مستهدفة واسعة أو سوق مستهدف

                                                           
 .79، ص مرجع سابق: نبيل مرسي خليل )1(

 .18مرجع سابق، ص : فالح حسن احلسيين )2(

 .106، ص مرجع سابق :حميي الدين القطب )3(



 القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�: الفصـل�الثا�ي�

109 
 

 إستراتيجية تخفيض التكلفة: أوال

وفقا هلذه اإلسرتاتيجية على املؤسسة ختفيض تكلفتها إىل أقصى ما ميكن ختفيضه، حىت تستطيع يف 

 .)1(منتجا�ا وخدما�ا بسعر أقل من املنافسني الذين يعرضون نفس املنتجات أو اخلدمات يف السوق النهاية بيع

 كلما حيث،  (L’effet d’expérience)اخلربة أثر مبدأ على سرتاتيجيةتستند هذه اإلعلى هذا األساس 

مبنحين أو أثر اخلربة  عليها يطلق واليت ثابتة، بنسبة الواحدة الوحدة تكلفة اخنفضت املرتاكم كلما اإلنتاج تضاعف

 L’effet).التعلم أو التمهني وأثر (L’économie d’échelle) احلجم اقتصاديات الناجتة النامجة عن

d’apprentissage) أثر  أما اإلنتاج، حجم ارتفاع جراء الوحدوية التكلفة يف احلجم حتدث اخنفاضا فاقتصاديات

 العمل كيفية معرفة حتسني على يعمل اإلنتاج املرتاكم ارتفاع أن من انطلقا، العمل إنتاجية من حيسن التعلم

 الوقت فإن معينة، أنشطة وتكرار تشغيلها يف والتحكم اآلالت مع العمال تأقلم جراءو  املؤسسة، وتنظيمها داخل

 .)2(ختفيض التكاليف على يعمل ما وهذا حنو االخنفاض، يتجه معني الالزم الجناز نشاط

منها توافر اقتصاديات  اإلسرتاتيجيةوهناك عدة دوافع أو حوافز تشجع املؤسسات على حتقيق هذه 

وأخريا  ،وجود فرص مشجعة على ختفيض التكاليف وحتسني الكفاءة احلجم، اآلثار املرتتبة على منحىن اخلربة،

  .)3(سوقا مكون من مشرتين واعني متاما بالسعر

  :)4(ومن أهم الشروط الواجب توافرها لتحقيق هذه اإلسرتاتيجية

  وجود طلب مرن على السعر، أي زيادة املشرتيات مبجرد اخنفاض السعر؛ - 

 كثرية لتمييز املنتج؛تغطية السلع املقدمة وعدم وجود طرق   - 

 .وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل املشرتين - 

ميكن استخدامها لتحقيق ميزة التكلفة األقل باملقارنة مع  ،كما أن هناك حمددات رئيسية للتكلفة

  :)5(فيما يليهذه احملددات املنافسني، وتتمثل 

  احلجم؛ اقتصاديات وفورات - 

  منحىن التعلم واخلربة؛ وفورات - 

  نسب املرتفعة الستغالل الطاقة؛ال - 

  ؛ختفيض تكاليف األنشطة املرتابطة مع بعضها - 

  املتاحة؛ استغالل الفرص يف أخرى أنشطة وحدات مشاركة درجة - 

                                                           
)1(  Michael Porter : L'Avantage concurrentiel, op-cit, p 24. 

 (2) Ahmed Hamadouche :Méthodes et outils d‘analyse stratégique, édition Chihab, Alger, 1997, p 67-68. 

 .105، ص مرجع سابق: نبيل مرسي خليل )3(

 .109ص  ، املرجع نفسه )4(

 .116، ص املرجع نفسه )5(
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 ،الفروع وعمليات واملخازن املؤسسة ومكاتب املصانع مواقع خالل اختيار من ختفيضات التكلفة - 

احلد من اخلدمات  املنتجات املعروضة، ختفيض عدد مثل أخرى، تشغيلية وقرارات إسرتاتيجية اختيارات

 .اخل...املؤسسة منتجات توزيع يف ختفيض عدد املنافذ املستخدمة الشراء، بعد املقدمة للمشرتين

  إستراتيجية التمييز: ثانيا

من  مثيال�ا عن املنتجات املتميزة جمموعة من أو ملنتج املؤسسة قدميت يف اإلسرتاتيجية هذه تلخصت

 مبعىن �ا؛ تعلقا العميل أكثر جتعل حبيث ؛...والتسليم الشكل، النوعية، حيث من املنافسة، املؤسسات اتمنتج

 إلسرتاتيجية مخسة أبعاد أساسية )Philip Kotler( كوتلرفليب  وقد حدد . )1( العمالء فريدة يدركها بطريقة التميز

 : هو مبني يف اجلدول املوايل االتمييز، كم
 

التمييز إستراتيجية أبعاد): 2- 6(الجدول رقم   

Source: Philip Kotler, Duboix Bernard, Delphine Manceau: Marketing Management, 12e Edition, Edition 
Pearson Education, Paris, 2006, p 341. 

 

فإتباع إسرتاتيجية التمييز يتطلب من املؤسسة تركيز اهتمامها على كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي، 

الزبون، وبناء إسرتاتيجية تسويقية معتمدة على ذلك العنصر  حتقق رضان على أساسه و واختيار العنصر الذي يك

 .باعتباره احملور اإلسرتاتيجي يف بناء اإلسرتاتيجية

  :)2(أهم جماالت التمييز اليت حتقق هذه اإلسرتاتيجية هي إنفوعموما 

  التمييز على أساس التفوق التقين؛ - 

 التمييز على أساس اجلودة؛ - 

 التمييز على أساس تقدمي خدمات مساعدة أكرب للمستهلك؛ - 

 .قيمة أكرب نظري املبلغ املدفوع فيه نتجللمالتمييز على أساس تقدمي  - 

 

                                                           
 .104، ص 2007امعي احلديث، مصر، ، املكتب اجلاإلدارة اإلسرتاتيجية: أمحد عبد السالم سليم ،نبيل حممد مرسى )1(

  .79، ص 1995، املنظمة العربية للنشر والتوزيع، مصر، البدائل اإلسرتاتيجية، التنفيذ والرقابة: اإلدارة اإلسرتاتيجية: عبد الرمحن ابتهاج مصطفى )2(

  الصورة  نقاط البيع  األفراد  الخدمات  المنتج

  الشكل

 الوظيفة

 االعتمادية

 الكفاءة

 املطابقة

 الدميومة

 قابلية التصليح

  والطراز النمط

  سهولة الطلبات

 التسليم

 الرتكيب

 تكوين العمالء

 النصح

 لتصليح

  خدمات أخرى

 الكفاءة

 اللباقة

 املصداقية

 اجلدوى

 دميومةال

 االتصال

  
  

  التغطية      

 اخلربة

  الكفاءة  

  الرموز         

  اإلعالم         

 األجواء         

  احلوادث         
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  :)1(هذه اإلسرتاتيجية يتطلب توفر مجلة من الشروط، نوجزها فيما يلي كما أن جناح املؤسسة يف تطبيق

 أن يقدر املستهلك قيمة االختالفات يف املنتج ودرجة متيزه عن غريه؛ - 

 تعدد استخدامات املنتج وتوافقه مع حاجات املستهلكني؛ - 

  .عدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبعون نفس إسرتاتيجية التمييز - 

  جية التركيزإستراتي: ثالثا

منطقة  وأ السوق،من  نيجزء مع وأ املستهلكني،معينة من  جمموعةعلى خدمة  هذه اإلسرتاتيجيةتستند 

 ،التسويقي بشكل دقيق حتديد هدفهاعلى  خالل هذه اإلسرتاتيجيةمن  املؤسسةحيث تعمل  حمددة، جغرافية

  .)2(املستهدفلقطاع السوقي التمييز داخل ا وقيادة التكلفة أ خاللمن  حاجياته بإرضاء وتقوم

  :)3(وتتحقق امليزة الناجتة عن استخدام إسرتاتيجية الرتكيز يف احلاالت التالية

أو يستخدمون املنتج بطرق  ،عندما توجد جمموعات خمتلفة ومتميزة من املشرتين ممن هلم حاجات خمتلفة - 

 خمتلفة؛

 ستهدف؛عندما ال حياول منافس آخر التخصص يف نفس القطاع السوقي امل - 

 عندما ال تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي معني؛ - 

 ؛عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم، ومعدل النمو والرحبية - 

 .حبيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية من غريها يةالتنافس القوىعندما تشتد حدة  - 

ال يتوقف  السابقة، ساسية من بني اإلسرتاتيجيات الثالثاأل اإلسرتاتيجيةن اختيار أ ،اإلشارةجتدر كما 

تطبيق ف على القطاع الذي تشغل فيه املؤسسة بقدر ما يتوقف على موارد وإمكانيات املؤسسة أو وحدة النشاط،

 الرتتيبات كما يتطلب أيضا العديد من  املوارد واملهارات املختلفة،يتطلب العديد من  االسرتاتيجيات التنافسية

كما أن تطبيق هذه  احلوافز املستخدمة يف املؤسسة،بناء جيد لنظم و تكثيف اإلجراءات الرقابية و تنظيمية ال

 سرتاتيجيات التنافسيةمتطلبات تنفيذ اإلكن توضيح ميو ، خاطراالسرتاتيجيات التنافسية يرتبط بالعديد من امل

  :يف اجلدول املوايل العامة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52، ص مرجع سابق: زغدار أمحد )1(

)2(  Michael Porter : L'Avantage Concurrentiel, op-cit, p 27-29. 

 .115-114، ص مرجع سابق: نبيل مرسي خليل )3(
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 العامة ستراتيجيات التنافسيةذ اإلمتطلبات تنفي): 2- 7(جدول رقم 

  المتطلبات التنظيمية   المهارات والموارد المتطلبة   التنافسية اإلستراتيجيات

  قيادة التكاليف

 

  ال؛امل رأس استثمارات ضخمة يف -  

 مهارات يف جماالت العمليات اإلنتاجية؛ -  

 إشراف حمكم على اليد العاملة؛ -  

 دي إىل سهولة التوزيع؛تصميم املنتجات بشكل يؤ  -  

  .منافذ توزيع منخفضة التكاليف -  

 رقابة حمكمة على التكاليف -   

  عداد تقارير رقابة ومراجعة تفصيلية متكررة؛إ -

 تنظيم جد مهيكل للمسؤوليات؛ -

  .حوافز مبنية على كسب األهداف الكمية -

  التمييز

  

 

  قدرات تسويقية عالية؛ -  

 ملنتجات؛تنويع يف اخلدمات وا -  

 ؛بتكارنزعة حنو اال -  

 ية يف جمال البحث والتطور؛و كفاءات ق -  

مسعة حسنة للمؤسسة يف جمال اجلودة والريادة  -  

 التكنولوجية؛

 خربة طويلة يف الصناعة؛ -  

  .تعاون قوي مع قنوات التوزيع -  

تنسيق قوي بني وظائف البحوث والتطوير وتطوير  -   

  املنتجات والتسويق؛

 من الكمية؛احلوافز تقديرات وحوافز نوعية بدال  -   

رواتب ومزايا جيدة جلذب اليد العاملة املؤهلة  -   

  .والكفاءات املبدعة

 التركيز
توليفة من السياسات السابقة موجه حنو اهلدف 

  .اإلسرتاتيجي املعني

توليفة من السياسات السابقة موجه حنو اهلدف      

  .اإلسرتاتيجي املعني

Source: Michael Porter: Choix stratégiques et concurrence, édition ECONOMIA, Paris, 1982, p 44-45. 

  

 :من خالل اجلدول املوايلالعامة سرتاتيجيات التنافسية تلخيص خماطر اإلكما ميكن 
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  العامة ستراتيجيات التنافسيةمخاطر اإل):2- 8(الجدول رقم 

   المخاطـــــــــــر  التنافسية ياتاإلستراتيج

  قيادة التكاليف

 

  .ال قيمة له ،حصول التغري التقين الذي جيعل من االستثمارات السابقة أو التعلم السابق-

  .وذلك من خالل التقليد أو احملاكاة ،التعليم قليل الكلفة الذي يقوم به الداخلون اجلدد إىل الصناعة أو املقلدون-

 االهتمام نألوذلك  ،توج املطلوب يف السوق أو العجز يف رؤية التغريات اليت حتصل يف ا�ال التسويقيالعجز يف املن-

   .كلفة واختصارهاتمنصب فقط على ال

حيث تشكل  ،أمام العالمات التجارية املتميزة املنافسةعلى  املؤسسةكلفة مما يضعف من قدرة تاالهتمام الزائد بال-

  .أمام الداخلني اجلدد اكبري   اإسرتاتيجيتها عائق

  التمييز

  

 

 ،ضافية يف املنتوج املتميزإفإذا ما وجد الزبون بأنه ال توجد قيمة  ،التمييز قد ال حتقق امليزة التنافسية إسرتاتيجية-

  .كلفةتقيادة ال إسرتاتيجيةعند ذلك ستتفوق و ن املنتوج القياسي يشبع احتياجاته وذلك أل

املنافسة من استنساخ وتقليد املنتجات اليت تنتجها  املؤسساتيتها إذا ما متكنت أمه اإلسرتاتيجيةتفقد هذه -

ن العالمات وذلك أل ،ة املتميزة لن حتقق أبدا التمييز الفعلياملؤسساحملاكاة السريعة تعين أن ف ،املتميزة عليه املؤسسات

ولكي تبقى  ،املتميزة املؤسساتاليت تبذهلا  املنافسة ستبقى حتقق التغري والتحسن املطلوب عند الزبون وبنفس الطريقة

  .تميز واليت يصعب على املنافسني احلصول عليها وجتاوزهالل ىأخر مصادر متميزة فأ�ا جيب أن تبحث عن  املؤسسة

الساعية للتمايز مدعوة إىل أحداث متايز  املؤسساتمما جيعل  ،كلفةتال املنخفضيكلفة بني املنافسني تالتمايز بال-

التجارية وبذلك فان املشرتين ميكن أن يضحوا ببعض املزايا واخلدمات  مةوالء الزبون للعال تكسبكي   ،داواضح ج

  .قل كلفةأجل احلصول على سلع أاملتميزة وذلك من  املؤسساتاليت توفرها 

 التركيز

 كلفة ومقبولةتقل أات توفر منتج قد ،الرتكيز إلسرتاتيجيةواسعة وغري متبنية  قيةاليت ختدم قطاعات سو  املؤسسات-

  .املتبنية للرتكيز  ملؤسساتعند زبائن القطاع السوقي الضيق الذي ختدمه ا

أي بني القطاع السوقي  ،سرتاتيجي والسوقو اخلدمات املرغوبة بني اهلدف اإلأاالختالفات يف املنتجات املطلوبة -

  .الرتكيز والسوق العام إسرتاتيجيةاملستهدف يف 

وبذلك  ،ن جيدوا أسواقا ثانوية داخل اهلدف االسرتاتيجي املتمثل بالقطاع السوقي املستهدفميكن للمنافسني أ-

  .سرتاتيجياتيجية الرتكيز من ذلك اهلدف اإلاليت تتبع إسرت  املؤسسة جونسيخر 

دراسة ميدانية لبعض شركات  :الصغرية أثر االسرتاتيجيات التنافسية يف تعزيز األداء االسرتاتيجي للمنظمات: محد حسن عبيد اجلبوريأعالء  :المصدر

  )غري منشورة. (26، ص 2005يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل،  رسالة ماجستري ،القطاع اخلاص يف املوصل

  

  ستراتيجيات التنافسية العامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاإل أبعاد :رابعا

متثل التوجه الشامل الرئيسي املطبق يف املؤسسات الصغرية  الرتكيز إسرتاتيجية أن )Paturel( يرى

 حيث ،وأملانيا إيطاليا يف (CESAG) التسيري يف التطبيقية للعلوم الدراسات ففي دراسة قام �ا مركز. )1(واملتوسطة

 راسةالد وهدف ،1994و 1993 فرتةخالل العن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  مسؤوال 300 الدراسة مشلت

العينة  ومتيزت املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لدى تنافسية ميزة رامية إلحداث قياس الرتكيز كإسرتاتيجية كان

عامل، 500 و 100 بني عامل، والباقي 100 من أقل عدد تضم من العينة  80%أن اليطاليا بالنسبة املدروسة

  70%ملانيابالنسبة أل بينما؛ الفخار وصناعة األثاث صناعة اجللدية، الصناعة امليكانيكية، الصناعة قطاع ومشلت

                                                           

 (1) Jacques Orsoni, Jean-Pierre Helfer: Management stratégique -la politique générale de l’entreprise-, 3ème 

Edition , Edition Vuibert, Paris, 1994, P 142. 
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 السلع قطاع ومشلت عامل،100 و 50 مابني والباقي ،500و 100 بني عمال ما عدد تضم العينة، من

 غالبية اعتماد هي الدراسة إليها توصلت اليت النتائج بني ومن االلكرتونية، والصناعة االستهالكية السلع التجهيزية،

من رقم أعمال هذا  90% تقدر بـــ نسبة غرية واملتوسطة على إسرتاتيجية الرتكيز والنامجة من حتققاملؤسسات الص

 .)1(النوع من املؤسسات من جمال واحد من النشاط

الصغري، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  ألمهية احلجم إضايف تفسري وتسمح إسرتاتيجية الرتكيز بتقدمي

التحكم والسيطرة  وحىت والطلب، العرض بني التوازن عدم حلالة السريعة االستجابة نم متكنها كبرية تتمتع مبرونة

 :)2(التاليةالعوامل  توفر بسبب القطاعات بعض على

 نشاط حمدد يف تتخصص أن تستطيع فإ�ا ،اإلنتاج يف من التفوق متتلك أي نوع املؤسسة الصغرية كانت إذا - 

 اليت املؤسسات الكبرية مع مقارنة أولوية مما يعطيها القطاع، هذاعلى  السيطرة حىت وتستطيع دقيقة، بصورة

 يلزمها التنويع يف نشاطها لتغطية التكاليف؛

احلجم  ألن ضرورة، يعترب بل ،للحجم الصغري األولوية منتج ما وضيق األسواق يعطي على الطلب قلة إن - 

كايف  بوجود طلب إال يتحقق للمؤسسة ال الكبرية تعتمدها املؤسسات اليت السلم اقتصاديات األمثل لظهور

 السوق؛ يف

يتم  واليت ،الزبائن رغبات حسب منتجات مكيفة تقدمي املؤسسات على تفرض اليت الطلبات خصوصيات - 

هلا  املوجه لشرحية كبرية اإلنتاج املعياري ذات الكبرية املؤسسات حتققها أن ميكن ال، خاصة إنتاجها وفق شروط

  نفس حمددات الشراء؛

مرونتها  بسبب الصغرية واملؤسسات مستغلة، غري جديدة سوقية قطاعات ظهور على التقين التقدم جعيش - 

 .الفرص لالستفادة من هذه الكبرية من املؤسسات استعدادا تكون أكثر ،اجلديدة وسهولة تكيفها مع األوضاع

 الذكر، السالفة ىألخر ا سرتاتيجياتاال على تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال نأ عيني ال ذاوه

سرتاتيجيات التنافسية العامة يف اإل وميكن تلخيص أبعاد ،مواردها وإمكانيتها على اهاعتماد لكن يتوقفو 

  :اجلدول املوايل من خاللاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  

  ستراتيجيات التنافسية العامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاإل أبعاد ):2- 9(الجدول رقم 

  إستراتيجية قيادة التكاليف  إستراتيجية التمييز  ستراتيجية التركيزإ  

  األبعاد
 نم معني جزء يف التخصص

 جتنم يف التخصص السوق،

  .الوحدوي معدل اهلامش معني،

ابتكار  ،نتجامل وجودة طبيعة

 العميل، خدمات ،وتكنولوجيا املنتج

اإلشهار  البيع، قوى .والتطوير البحث

  .بيعاتامل شيطتن ،واالتصال

 يف جمال االبتكار اليف،كالت ومراقبة ضبط

يف  استثمار ،اإلنتاجية العمليات

احلجم،  اقتصاديات اجلديدة، التجهيزات

  .إلمكانيات اإلنتاج ىاألقص ستغاللالا

Source: Frederic le Roy, Olivier Torrés: La Place de l’Innovation dans la Stratégie Concurrentielle des PME 
internationale, p 5-6. Disponible sur: http://oliviertorres.net/travaux/pdf/ot4innov.PDF. consulté le: 06/10/2016. 

                                                           
)1(  Jacques Liouville, Constantin Nanopoulos  : La Compétitivité Des Entreprises Spécialisées De Taille 

Intermédiaire, Revue Française de Gestion, N°116, Novembre-Décembre, Paris, 1997, p 126-136. 
 .163، ص مرجع سابق: يعل نغزيباو  )2(
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  للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة �س��اتيجيات�التعاونية: الفرع�الثا�ي

 يف هي ما قدرب حجمها صغر يف ليست واملتوسطة ةري الصغ املؤسساتأمام  املطروحةإن اإلشكالية 

 املنافسة حدة باشتداد صفتت بيئة مع النمو العايل وذات اهلامة اتعالقطا يف خاصة خرب�ا، وضعف زلتهاع

فعلى عكس  .تدعيم قدرا�ا التنافسيةو  بإرساء هلا يسمح سرتاتيجيالتعاون اإل حنو فاالجتاه وبذلك والتغري،

سرتاتيجيات إتنازع يف السوق، تبحث املؤسسات اليت تتبع السابقة واليت تفرض وجود التنافسية سرتاتيجيات اإل

الستغالل الفرص وتوزيع املنافع والتقليل من املخاطر مع  ، وذلكالتعاون على إجياد هاش من التعاون فيما بينها

نية سرتاتيجيات التعاو سنحاول الرتكيز على أهم نوعني لإلوفق هذا املنظور و  .االحتفاظ بأكرب قدر من االستقاللية

  .إسرتاتيجية التحالف وإسرتاتيجية االندماج يف العناقيد: ومها

 إستراتيجية التحالف: أوال

سعي شركتني أو أكثر حنو تكوين عالقة ": يعرف التحالف االسرتاتيجي بأنه :ستراتيجيمفهوم التحالف اإل -1

 .)1("يكية تنافسيةتكاملية تبادلية، �دف تعظيم االستفادة من املوارد املشرتكة يف بيئة دينام

بأن التحالفات اإلسرتاتيجية هي Garrette & P.Dussauge. (B( ويرى كال من غاريت وديسوغ

بتنسيق املوارد والوسائل  ،اختارت أن تقوم مبشروع أو نشاط خاص ،جتمعات لعدة من مؤسسات مستقلة

استثمار مواردها، وبالتايل حتمل النشاط بشكل منفرد ومستقل ب تذابوالكفاءات اليت لديها، بدال من قيامها 

   .)2(يتوقف نشاطهاأو االندماج فيما بينها وتفقد بذلك استقالليتها أو  ،املخاطر ومواجهة املنافسة على انفراد

خروج أحد  إىلالتعاون حمل املنافسة اليت قد تؤدي  إحالل ،أيضا يقصد بالتحالف االسرتاتيجيكما 

املشاركة يف املنافع واملكاسب كذا السيطرة على املخاطر والتهديدات، و  إىلمن السوق، فالتحالف يؤدي  األطراف

  .)3(امللموسة وغري امللموسة

سرتاتيجي هو عقد أن التحالف اإل (Golden & P.Dollinger)يرى كل من غولدن ودولينغر  يف حني

االت عدة، مع بقاء كل طرف تنسيق يف جمالحتقيق نوع من التكامل والعمل على  إىليرمي  ،بني شركتني أو أكثر

متيز كل شركة  اليتجتاوز نقاط الضعف  إىلن هذا التعاون يرمي إوكهدف ف ،خراألحر غري خاضع للطرف 

  .)4(مبفردها، ومن مث اكتساب نقاط قوة جديدة تسمح هلا جمتمعة مواجهة املنافسة املفروضة

يتحقق يف ظل  أكثر طرفني أو خنلص أن التحالف االسرتاتيجي هو عبارة عن اتفاق بني ،مما سبق

احتفاظ كل طرف خبصوصياته، ويتم مبوجب هذا التحالف االستفادة من القدرات الذاتية لكل طرف بشكل 

القصور الذي مييز عملها بشكل  أوجهبتفادي  ،املتحالفة حتسني قدرا�ا التنافسية يف جمال عملها لألطرافيسمح 

  .منفرد

                                                           
 .57، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، حتديات العوملة والتخطيط االسرتاتيجي: أمحد سيد مصطفى )1(

 (2) Bernard Garrette, Pierre Dussauge: Les Stratégies D‘Alliance,  3ème Edition, Edition D‘Organisation, Paris, 

1995, p 27. 
 .14، ص 1999ك للنشر والتوزيع، القاهرة، ارت ي، إالتحالفات اإلسرتاتيجية من املنافسة إىل التعاون: فريد النجار )3(

 .115-114، ص مرجع سابق: نبيل مرسي خليل )4(
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للمؤسسات اإلسرتاتيجية تتيح التحالفات  :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةستراتيجي أهمية التحالف اإل -2

العديد من املزايا اليت ما كان هلا أن حتققها لو  ،وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص ،بشكل عام

  :)1(نشاطها مبفردها، وميكن حصر هذه املزايا فيما يلي املؤسسات هذهمارست 

 زيادة قدر�ا وتوسيع جماالت نشاطها، عن طريق القوة املضاعفة، اليت تنتج تساعد التحالفات املؤسسات يف - 

  من االستخدام املشرتك للموارد والكفاءات أو تقاسم املهام والوظائف؛

حيث التكاليف مرتفعة وال  ،تقاسم التكاليف واملخاطر خاصة إذا ما تعلق التحالف مبشروع للبحث والتطوير - 

  ملتوسطة مبفردها القيام به؛ميكن للمؤسسات الصغرية وا

التخفيف من الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدخول أسواق جديدة أو تطوير  - 

  عن طريق تبادل اخلربات واملعارف يف إطار التحالف؛ ،منتجات

دائم  السماح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة باكتساب كفاءات جديدة وتطوير الكفاءات اليت لديها بشكل - 

  ومستمر مع غريها من املؤسسات املتحالفة؛

تسمح التحالفات للمؤسسات بالتسيري املرن ملواردها وكفاءا�ا، حيث متتلك كل مؤسسة يف ظل التحالف  - 

  موارد وكفاءات أساسية، وبالتايل إمكانية االستفادة من بعضها؛

لم مع حميطها، فهي تقلل من حدة التقلبات التحالفات اإلسرتاتيجية تتيح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التأق - 

اليت حتدث يف احمليط اخلارجي اخلاص، حيث ستعطي نوعا من االستقرار والتوازن بني خمتلف القوى املشكلة 

 .لشبكة القيمة

  :ستراتيجيأشكال التحالف اإل -3

  صناعة مااملتعاملني يف أن (A.Brandenburger & B.Nalebuff)كل من برندبرغ ونالبف   أوضحلقد 

 القيمة، شبكة معا ويشكلون املوردونكذا و ، والعمالء ،واملكملون ،املتنافسة املؤسسات هم معينة مؤسسة مع

 يرتب من هم والعمالء متباينة قيم ذات منتجات تنتج اليت هي املتنافسة ألن املؤسسات القيمة بشبكة وتعرف

 جديدة قيمة تضيف منتجات يعرضون الذين األطراف هم وناملكمل إن مث فيهم، املؤثرة وفقا للعوامل القيم هذه

عالية  قيمة ذا يوردونه ما وكلما كان بنشاطها، للقيام إليه حتتاج ما للمؤسسة يقدمون واملوردون ملنتجات املؤسسة،

بائن مبعىن بني الز  أفقياعالقات بني املؤسسات سواء  إقامةوينتج عن هذه الشبكة  .)2(املنتجات قيمة يف ذلك رفع

 اإلسرتاتيجيةن التحالفات إأو عموديا أي بني املؤسسات املتنافسة والصناعات املكملة، وعليه ف ،واملوردين

 :وينتج عن ذلك نوعني من التحالفات اإلسرتاتيجية ،ستختلف حسب العالقة اليت تربط املؤسسات فيما بينها

 .بني املؤسسات املتنافسة تنشأليت والتحالفات ا، ليت تقوم بني مؤسسات غري متنافسةالتحالفات ا

                                                           
 (1) OCDE:  Partenariats, grappes, réseaux et droits de propriété intellectuelle - perspectives et enjeux des PME 

innovantes dans une économie mondiale-, 2ème conférence de l‘OCDE des ministères en charge de PME: 
Promouvoir l‘entrepreneuriat et les PME innovantes dans une économie mondiale : vers une mondialisation 
plus responsable et mieux partagée, Istanbul, 3-5 Juin 2004, p. 15-16. Disponible sur: 
http://www.oecd.org/fr/cfe/pmeetentreprenariat/31946614.pdf. consulté le: 15/10/2015. 

)2(  Adam Brandenburger, Barry Nalebuff :La co-opétition : une révolution dans la manière de jouer concurrence 

et coopération,  Edition Village Mondial, Paris, 1996, p 19-22. 
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 لقطاعات تنتمي أكثر أو مؤسستني بني جتمع اليت العالقة هي :المتنافسة غير المؤسسات بين التحالف -أ

 حبيث ،جغرافيا التوسع كان سواء أخرى، قطاعات إىل نشاطها لتوسيع تستخدمها املؤسسة أداة فهي خمتلفة،

 مع شراكة عقود إبرام طريق عند أو ؛الدويل املستوى إىل مث الوطين املستوى إىل احمللي من املستوى املؤسسة تنتقل

ويف . نشاطها قطاع إىل تنتمي ال أخرى مؤسسات مع التحالف أو العمودية الشراكة بإتباع أو املوردين العمالء

   :)1(، مهااملتنافسة غري املؤسسات بني تحالفلل هذا الصدد ميكن متييز نوعني

 سوق بإجياد الدويل املستوى على جغرافيا نشاطها توسيع يف املؤسسة ترغب عندما :شتركةالمشاريع الم - 

 طبيعة حول واسعة دراية وهلا الدولة هذه يف تنشط مؤسسة مع اتفاقية ستربم أخرى، فإ�ا يف دولة ملنتجها

لنفسها  ستجد الثانية واملؤسسة ملنتجا�ا، دوليا توزيعا لنفسها األوىل املؤسسة ستضمن الشكل السوق، و�ذا

 .توزعها منتجات

 عمليات يف جتارية تظهر عالقات شكل وتأخذ عميل، -مورد العالقة إطار يف تدخل :التحالف العمودي - 

 الشفافية عنصري املعلومات وتوفر تبادل طريق عن وتطوره، املنتج تصور يف املورد يتدخل حبيث والشراء، البيع

 لدفرت وفقا العميل عليه ميليه ما بتطبيق فقط يكتفي وال املشرتكة، املصلحة على تقوم شراكة عالقة لبناء والثقة،

، لذلك يعترب التحالف العمودي حالة العادية والشراء البيع عمليات أو املناولة عمليات إطار يف الشروط

 .وسطى بني االندماج الكامل واملناولة

 أساس على أشكال، ثالثة املتنافسة املؤسسات بني التحالف يأخذ :المتنافسة المؤسسات بين التحالف -ب

 اليت والكفاءات باملوارد تساهم التحالف ضمن مؤسسة فكل ،التحالف مؤسسة وخمرجات كل به تساهم ما

 مؤسسة كل أو معا املتحالفة املؤسسات تسوقه منتجا النتيجة وتكون األخرى، املؤسسات تصرف حتت تضعها

 املكملة التحالفات :التالية شكالاأل املتنافسة املؤسسات بني التحالف ذيأخ ساسوعلى هذا األحدى؛  على

(Complémentaires)، املشرتك االندماج وحتالفات (Co-Intégration)،  املركزة شبه التحالفاتكذا و         

(Pseudo-Concentration). 

لبعضها  ومكملة متباينة ءاتوكفا مبوارد منها واحدة كل تساهم مؤسسات بني جيمع :المكملة التحالفات - 

 يف جدا فعال التحالفات هذا النوع من .بتسويقه الثانية املؤسسة وتقوم ما منتجا مؤسسة جكأن تنتالبعض،  

 الصناعة هذه تتميز حيث ،بتسويق أدوية منتجة من طرف منافسيها عدة خمابر تقوم أين، الصيدالنية الصناعة

كما يعرف هذا النوع من   .األدوية لتوزيع شبكات إقامة عبوالتطوير مما يص البحث بارتفاع تكاليف

  .(*)التحالفات انتشارا واسعا يف صناعة السيارات

                                                           
 .136-134ص ، مرجع سابق: محدأزغدار  )1(

 سنة بينهما مأبر  حتالف عقد خالل من Matra-automobileاملنتجة من طرف  Espace عالمة بتسويق عالمتها اسم حتتو  Renault مؤسسة قامتفمثال  (*)

 مع حتالف لعقد دفعهامما  ،)خالل الشهر األول تسويقها مت فقط مناذج Espace )09 بعث منتجها يفكبرية  صعوبات Matra شركة واجهت حيث  1984

Renault نوع من سيارة 850000 تسويق التحالف ذاه عن نتج قدو  .عالية مسعة ذات توزيع بشبكة تتمتع اليت Renault  Espace 1984 (خالل الفرتة -

2002(.  
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 مراحل من مرحلة أو ملكون احلجم اقتصاديات لتحقيق املؤسسات بني جتمع :المشترك االندماج تحالفات - 

 املؤسسات ستعرض وبالتايل ،بكل مؤسسة اخلاص املنتج تركيب يف بعد فيما تدخل اليت اإلنتاج، عمليات

 والتطوير البحوث وظيفة يف أساسا يظهر من التحالفات النوع هذا البعض، لبعضها منافسة منتجات املتحالفة

  .(*)اإلنتاج ووظيفة

 اجلماعي املنتج باالستخدام نفس وتسوق وتنتج تتصور اليت املؤسسات بني جتمع :المركزة شبه التحالفات - 

 األساسية والكفاءات باستخدام املوارد عملية يف مؤسسة تتخصص كل أن وميكن ات،والكفاء املوارد لنفس

وتشكل هذه العمليات جمتمعة ما يطلق  ،املنتج النهائي إىل للوصول العمليات كل نتائج جتمع مث لديها، اليت

اليت  كبريةال الصناعات يف خاصة التحالفات ويظهر هذا النوع ،(**))Consortium(عليه أسم احتاد مصانع 

 .)1(تتطلب تكنولوجيا عالية

  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلستراتيجية التحالفات خصوصيات -4

 واملتعددة الكربى املؤسسات على كبري بشكل سابقا تركز امت تناوهل اليت التحالفاتإن أشكال 

اليت  العالقة يف والتحكم االرتباط لةمشك أمامها تطرح اليتو  باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، �تم ومل اجلنسيات،

 أنواع أربعة بني )Dominique-Puthod(دومنيك بوتود   مييز املعيارين هذين األخرى؛ وحسب باملؤسسات جتمعها

  :)2(يف واملتمثلة التحالفات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، من

 املؤسسات؛ بني تواطؤ بوجود ميزتت وهي، األوضاع على احملافظة على القائمة التحالفات - 

 على غري قادرة تبقى مؤسسة كل أن غري ارتباطا أكثر املؤسسات بني العالقة فيها تكون ،اإلجناز حتالفات - 

 التحالف؛ يف التحكم

 التعايش؛ على القائمة التحالفات - 

 يف التحكم ىعل قدرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فيها يكون ال، واليت العبور مرحلة يف التحالفات - 

 دفعة إىل حتتاج التحالفات فهذه لذا ضعيفة، التحالف إطار يف مؤسسة ودرجة ارتباط كل ، كما أنالتحالف

 .مجيع األطراف من قوية

  

  

 

                                                           
 .V6يف صناعة حمرك  Renault و Peugeot مؤسسيتفمثال تشرتك  (*)

 طريان شركة بإنشاء لةو د كل متقو  نأ علىاالتفاق  نكاو  ،)اسبانياو  طانيابري انيا،أمل فرنسا،( ني ب 1970 سنة هاإنشاؤ  مت الطائرات لصناعة Airbus شركة فمثال (**)

 .للطريان Boeing شركة منافسة من تتمكن حىت ذاوه للطائرة، معينة أجراء صناعةو  لتطوير مستقلة

 .134-131ص ، مرجع سابق: محدأزغدار  )1(
)2(  Dominique Puthod: Comprendre les alliances de PME : à partir d'une base de connaissances construite sur les 

préoccupations de l'entrepreneur, 18ème conférence de AIMS, 28-31 Mai, Grenoble, 2009, p 07. Disponible sur: 
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/18-veme-conference-de-l-aims/communications/1158- 
comprendre-les-alliances-de-pme-a-partir-d-une-base-de-connaissances-construite-sur-les-preoccupations-de-
lentrepreneur. consulté le: 21/11/2015. 
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  إستراتيجية االندماج في العناقيد: ثانيا

 مفهوم العناقيد -1

 ،مسميات منها عدة حتت واملنظمات الدولية الكتاب من من طرف العديد العناقيد لقد استخدم مفهوم

 التنافسية ألقطابا (Districts Industriels ou Technologiques) التكنولوجية أو الصناعية املناطق

Compétitivité) (Pôles De، إقليميا املؤسسات املتجمعة شبكة(Réseau D’entreprise Territoriale)  ،

تصب يف إطار  أ�اإال  ،هذه االختالفات يف التسميات وجود نوبالرغم م .(Clusters)  العناقيد أو التجمعات

   .)1(بني الفاعلني داخلها )(Synergies التعاون والتآزرواحد وهو كو�ا جتمعات قائمة على 

جمموعة مؤسسات مركزة قطاعيا وجغرافيا، تنتج وتبيع تشكيلة من : "وتعرف العناقيد الصناعية بأ�ا

جتمعات جغرافية  اباعتباره هاوينظر إلي .)2("وبالتايل تواجه حتديات وفرص مشرتكة ،املنتجات املرتابطة أو املتكاملة

لعدد من املؤسسات املرتابطة واملتصلة ببعضها البعض يف جمال معني، مما ميثل منظومة ) حملية أو إقليمية أو عاملية(

  .)3(من األنشطة الالزمة لتطوير املنتج

كاســــتخدام   ،الــــيت جتمــــع بينهــــا عوامــــل مشــــرتكة املؤسســــاتمــــن جتمــــع يضــــم جمموعــــة ": بأ�ــــاكمــــا تعــــرف 

أو حــىت االرتبــاط  ،أو االســتقاء مــن وســط عمالــة مشــرتك ،أو االشــرتاك يف القنــوات التســويقية ،تكنولوجيــا متشــا�ة

املؤسسـات املرتبطـة والداعمـة لـه، والـيت  بعالقات أمامية وخلفية فيمـا بينهـا، ويضـم هـذا التجمـع كـذلك جمموعـة مـن

  .)4("كاجلامعات واملعاهد التعليمية،  ترب وجودها ضرورة لتعزيز تنافسية أعضاء التجمعيع

 بينها فيما املرتبطة املؤسسات من لعدد جغرايف متركز" :على أ�ا (M. Porter)مايكل بورتر ويعرفها 

  .)5("ومكملة مشرتكة عناصر بينها تكون حيث ،معني التابعة �ال اهليئات وبعض

تتضمن العناقيد الصناعية املصنعني واملوردين للمدخالت األولية أو بعض خدمات  ،ساسعلى هذا األ

البىن التحتية اخلاصة بالصناعة، باإلضافة إىل قنوات التسويق ومنتجي املنتجات املكملة واملؤسسات اليت تستخدم 

عية ليضم عدد من هيئات كذلك يتسع مفهوم العناقيد الصنا. تكنولوجيا متقاربةو خالت مشا�ة أو عمالة دم

                                                           
)1(  Ditter Jean-Guillaume: les Systèmes Productifs Locaux Vitivinicoles : concepts, exemples et enseignements 

possibles pour la France et la bourgogne, Cahiers du CEREN 10, groupe ESC Dijon Bourgogne,France, avril 
2005, p 1. 

زيادة إنتاجية الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم وتعزيز قدر�ا التنافسية من خالل التكتل  :تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )2(

 .06، ص 2004، األمم املتحدة، نيويورك، دراسة حالة صناعة املالبس يف لبنان: لتشبيكوا

ا�لة العلمية  الصناعية على تنمية القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة يف مصر، العناقيد تأثري: رانيا كمال عبد الوهاب حممد )3(

 .253، ص 2010ة عني مشس، مصر، ، جامع03لالقتصاد والتجارة، العدد 
، ورقة حبثية ضمن دور العناقيد الصناعية يف إدارة خماطر املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة خربة دولية: مصطفى حممود عبد العال عبد السالم )4(

 .03، ص 2010األردن،  زيتونة،، جامعة الكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،املؤمتر السابع حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة

دور : ورقة حبثية ضمن امللتقى الوطين حول ،العناقيد الصناعية كإسرتاتيجية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: شريف غياط، سهام بوفلفل )5(

ماي  30- 29قاملة، أيام  1945ماي  8عة التجمعات والعناقيد الصناعية يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعم تنافسيتها حمليا ودوليا، جام

 .06، ص 2013
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التمويل واهليئات احلكومية وغري حكومية مثل الـجـامـعـات وهـيــئــات التوحـيـد القـيـاسـي ومـؤسسـات الـتـدريـب 

  .)1(، مبا يعرب عن وجود عالقات شابك خلفية وأمامية قوية بني وحدات العنقودوالتـكـوين املهين

 أنظمة العالقات داخل العنقود -2

 القيمة املضافة، خللق األساسية باملراحل متعلقة أساسية مفاهيم عدة الصناعية العناقيد بإسرتاتيجية يرتبط

 املفاهيم هذه وتربز ؛داخل العنقود املؤسسات بني العالقات طبيعةكذا و  العنقود، داخل واخلدمات السلع وحبركة

  :أمهها من واليت الصناعية العالقات خمتلف

قيـــام أحـــد الوحـــدات اإلنتاجيـــة بإنتـــاج املنـــتج  ،أو املناولـــة (*)يقصـــد بالتعاقـــد مـــن البـــاطن :نالتعاقـــد مـــن البـــاط -أ

النهــائي أو بعــض أجزائــه لصــاحل وحــدة أخــرى، تبعــا ملــا يــتم االتفــاق عليــه، وميثــل التعاقــد مــن البــاطن أحــد أشــكال 

  :ة أشكال أمههاالتعامل بني املؤسسات املكونة للعنقود الصناعي، ويأخذ التعاقد من الباطن عد

التعاقـــد مـــن البـــاطن لشـــراء الطاقـــة اإلنتاجيـــة، حيـــث يقـــوم املنـــتج األصـــلي للســـلعة بالتعاقـــد مـــع أحـــد الوحـــدات  - 

اإلنتاجيـة إلنتـاج هـذه السـلعة وفقـا ملواصـفات حمـددة، يف نفــس الوقـت الـذي يقـوم فيـه املنـتج األصـلي بإنتاجهــا، 

ة الطلبات اإلضـافية مـن السـلع، وميثـل هـذا الشـكل عالقـة ويظهر هذا الشكل نتيجة لتزايد الطلب و�دف تغطي

  ؛)تكامل أفقي(مؤقتة بني الطرفني 

التعاقد من الباطن نتيجة للتخصص، حيث يقوم املنتج األصلي بتفـويض املقـاول الفرعـي بإنتـاج الكميـة املطلوبـة  - 

 ؛)تكامل رأسي(من السلعة 

رعـي بالسـيطرة التامـة علـى عمليـة التصـميم والتطـوير وطـرق التعاقد من البـاطن مـع املـورد، حيـث يقـوم املقـاول الف - 

)2(اإلنتاج، بعد االتفاق مع املنتج األصلي على تصنيع أحد أجزاء املنتج النهائي
 

يشــــري هــــذا املفهــــوم إىل قيــــام املؤسســــة األم بشــــراء الســــلع الوســــيطة أو اخلــــدمات املســــاعدة للعمليــــة  :التوريــــد -ب

ليا، ويف هذه احلالة تقوم احدي الوحـدات، والـيت عـادة مـا تكـون صـغرية أو متوسـطة اإلنتاجية بدال من إنتاجها داخ

احلجــم، بإنتــاج تلــك املكونــات أو تقــدمي تلــك اخلــدمات لصــاحل املؤسســة األم، وميثــل التوريــد أحــد أشــكال االعتمــاد 

   :ما يلي يف تلخيصها ميكن مزايا بعدة التوريد عملية العمودي بني املؤسسات، وتتسم

  ني املنتج األصلي من توزيع عملية اإلنتاج خاصة اليت تتطلب عمالة كثيفة ومكلفة؛متك - 

 زيادة اإلنتاجية عن طريق الرتكيز يف إنتاج املراحل النهائية للسلع؛ - 

  .)1(التقليل التكاليف - 

                                                           
، ص 2003، مصر، اإلطار النظري: العناقيد الصناعية كإسرتاتيجية لتنمية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجمتقرير مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  )1(

12. 
ضمن قائمة مهامها، لكن ألسباب ترتبط و ؤسسة وجودة أصال بامليرتبط باألنشطة امل لتخريجا مفمفهو ، )Externalisation(التخريج  مالتعاقد من الباطن عن مفهو  ممفهو خيتلف  (*)

 .هلا هاينجز  يك  ريتسند للغو للمؤسسة  يباألنشطة اليت ال تدخل يف إطار النشاط العاد ينيتعلق التعاقد الباط نييف ح. ؤسسة إخراجهاالتخصص تفضل امل واجلودة أ وبالتكاليف، أ
 .15، ص سابقالرجع امل :مركز املعلومات ودعم اختاذ القرارتقرير  )2(

، ورقة دراسة للتجربة اإليطالية: تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إسرتاتيجية العناقيد الصناعية: بوديار زهية، شوقي جباري )1(

- 08سة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، حبثية ضمن امللتقي الدويل الرابع حول املناف

 .11، ص 2010نوفمرب  09
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الفنيـة �دف املؤسسات مـن وراء الشـراكة إىل االسـتفادة مـن املعـارف واملهـارات الضـمنية واخلـدمات  :الشراكة -ج

تــل حت تأصــبح ،صــناعية داخــل العنقــود وخــارج جمــال اإلنتــاجالواملعلوماتيــة، ويالحــظ أن هــذا النــوع مــن العالقــات 

أنــه ال يتطلــب وجــود بيئــة  ،أمهيــة كبــرية يف العناقيــد الصــناعية املتطــورة وخاصــة العامليــة منهــا، واملميــز يف هــذا الــنمط

غـــري أنـــه يســـتدعي ضـــرورة وجـــود قاعـــدة تشـــريعية  ،املؤسســـاتأعمـــال ناضـــجة ومتطـــورة حـــىت ميكـــن أن تتجـــه إليـــه 

  .)1(جيابيةميكن تفعيل أثاره اإلحىت  ئةوقانونية كف

 آلية عمل العناقيد الصناعية -3

الرتكــز اجلغــرايف، التخصــص، االبتكــار : تقــوم آليــة عمــل العنقــود الصــناعي علــى أربعــة مبــادئ أساســية هــي

ذه هـشـرح وميكـن  .يصـل للتنافسـية املطلوبـة أن هـذه املبـادئ ميكـن للتجمـعومـن خـالل تضـافر  ؛)التعاون(واملنافسة 

   :)2(فيما يلي املبادئ وطريقة عملها

حيـث جتتمـع الشـركات يف مكـان مـا  ،العناقيـد الصـناعية هـو أول مبـدأ تقـوم عليـه آليـة عمـل :الجغرافـيالتركـز  -أ

إىل هـذا العنقـود رغبـة منهـا  ؤسساتالتحتية، وتنضم املنتيجة لوجود ميزات ملموسة تشمل املوارد الطبيعية أو البنية 

يف خفـــض التكـــاليف، واحلصـــول علـــى مزايـــا احلجـــم، أو لوجـــود املتخصصـــني يف دعـــم عوامـــل اإلنتـــاج مـــن مـــوردين 

 القرب من األسواق لزيادة مبيعا�ا، ويف رفـع مقـدر�ا وماليني وتقنيني وعمالة ماهرة وتكنولوجيا، كما تأيت الرغبة يف

إىل تطـوير اإلنتـاج وهـو  يقـود من خالل االحتكاك املباشر �م والـذي قـد ،االستجابة لرغبات الزبائن وأذواقهمعلى 

مــا خيلــق مزيــدا مــن الطلــب، أو رغبــة يف االســتفادة مــن امليــزات غــري امللموســة، والــيت تتمثــل يف احلصــول الســريع علــى 

رغبــة يف االســتفادة كــذلك اللوجيــا احلديثــة واألســواق، و املعلومــات عــن املنتجــات اجلديــدة وعــن طــرق اإلنتــاج والتكنو 

  .والتطوير وتوسيع العالقات من رأس املال الذي يسهل احلصول على املعرفة وتبادل املعلومات وعمليات التعليم

منتجات  تتكامل مع بعضها يف إنتاج ،قوية يف ختصصها مؤسساتالعنقود الفاعل حباجة إىل  :التخصص -ب

 امتمكنة من ختصصها وسباقة يف طرح وتطوير منتجا� ؤسساتيزا، ومبقدار ما تكون هذه املومت اأكثر ختصص

أن ينغلق التجمع على نفسه، فارتباطه بعالقات مع  بقدر ما يكون التجمع قادرا على النجاح، إال أن هذا ال يعين

  .ناقيد جديدة متخصصة فيهاورمبا يثمر عن إجياد منتجات وع ،جتمعات أخرى قد يعمل على تطوير هذا العنقود

يســارع املنافســون  ،وهــي املقيــاس احلقيقــي حليويــة العنقــود وتنافســيته، فعنــدما تبتكــر شــركة منتجــا مــا :االبتكــار -ج

املنـتج نفسـه بتكلفـة أقـل وقـد يتضـمن ذلـك قلـيال مـن  بينمـا يقـوم املقلـدون بإنتـاج ،للبحـث عـن إنتـاج منـتج منـافس

 ،املبتكـرة إىل تطـوير منتجا�ـا أو ابتكـار منتجـات جديـدة أخـرى ؤسسةيدفع امل وضعهذا ال. التحسينات على املنتج

املنافسني واملقلدين، وهكذا تستمر هذه الدورة وهو ما يؤدي إىل مزيد مـن االبتكـارات وحيقـق تنافسـية  للتغلب على

 .العنقود

النشـــاط فيـــه، حركيـــة  فظ علـــىهـــو الـــذي حيـــاف ،مـــن أهـــم مبـــادئ العنقـــود املؤسســـاتاملنافســـة بـــني  :المنافســـة -د

االبتكارات وتطوير املزيد من التقنيـات،  هو احلافز الذي يدفعها حنو البحث عن املزيد من املؤسساتفالتنافس بني 

                                                           
 .9، ص مرجع سابق: شريف غياط، سهام بوفلفل )1(

 .9- 8، ص سابقالرجع امل :بوديار زهية، شوقي جباري )2(
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وهـــو مـــا يـــؤدي إىل إجيـــاد ختصصـــات ونشـــاطات جديـــدة، وينشـــط حركـــة البحـــث العلمـــي، كمـــا أنـــه يســـهم يف رفـــع 

وحملدوديــة املنافســة أثــر ســليب يف . ة الطلــب عليهــا وعلــى براجمهــا التدريبيــةنتيجــة زيــاد، مســتوى كفــاءة القــوى العاملــة

والوظـــائف ومســـتوى التقـــدم  املؤسســـاتحيـــث يقـــل عـــدد  ،تنافســـية العنقـــود وتكلفـــه الكثـــري علـــى املســـتوى البعيـــد

 .التكنولوجي

لطلب من قبل هذه ا ناجحة وتنافسية حيفز مؤسسةفنمو  ،وهو مبدأ ال يتناقض مع املبدأ السابق :تعاونال -ه

وتتدفق مؤسساته ت املوردة هلا، ومع تطور العنقود تتعزز عالقات التبادل بني ؤسساعلى منتجات امل املؤسسة

من خالل  ،املؤسساتكما أن الروابط اليت يوجدها التجمع بني بعض . املنفعة من األمام إىل اخللف والعكس

من خالل  ،يعود عليها بنفع أكرب من عملها مستقلة ،اونمن أنواع التع وغريه التحالفات واإلنتاج املشرتك

 .أو احلصول على أسواق وعمالء جدد ،أو رفع اجلودة ،مشاركتها يف منتجات جديدة وخفض تكاليف اإلنتاج

 أهمية العناقيد الصناعية في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -4

نتيجة ملا تتميز  ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةامللبقاء ومنو  يئة الفرصلقد سامهت العناقيد الصناعية يف �

رتتب على يواالجتماعية، حيث  أمام املستجدات واملتغريات االقتصادية منها والسياسية به من مرونة وحيوية

قدرة العنقود  هم يف دعم وزيادةاجمموعة من املزايا اليت تس ،صناعية يف عناقيد الصغرية واملتوسطةدخول املؤسسات 

املؤسسات يف حالة عملها بشكل منفصل، األمر الذي يساهم يف زيادة هذه على مواجهة املخاطر اليت تواجه 

 ،ففي اهلند على سبيل املثال. )1(قدرة تلك املؤسسات على مواجهة احتياجات ومتطلبات السوق احمللي والعاملي

من فرص % 72توفر الصغرية واملتوسطة و  املشاريع من عدد %77عنقودا صناعيا حتتضن  388يوجد أكثر من 

وتشري بعض التقديرات إىل أن هذه العناقيد تسهم بنحو  من حجم االستثمارات،% 61تشكل أكثر من العمل و

  .)2(من صادرات اهلند 60%

، تنافسيتها مدى حيدد الصناعة كعنقود منظور أن التنافسية، مبعىن لذلك يتالزم مفهوم العنقود مع مبدأ

فاملؤسسات ضمن العنقود تتمكن من املنافسة على املستوى احمللي والعاملي، حيث تتعاون فيما بينها لتحقيق رحبية 

من خالل ثالث طرق  ،أن العناقيد تستطيع التأثري يف القدرة التنافسية (M. Porter)مايكل بورتر  ىوير . أكرب

دفع و وكذا  ،داث أعمال جديدة يف جمال ختصص العنقوداستحزيادة اإلنتاجية يف مؤسسات العنقود، : رئيسية هي

  .)3(يف جمال ختصص العنقود بتكاراال

من الدخول يف عمليات  مؤسسة صغرية ومتوسطةإن اهلدف األساسي الذي تسعى إليه أية  :زيادة اإلنتاجية -أ

على حتقيق  املؤسساتهذه إنتاجية هو حتقيق أعلى معدالت إنتاجية، لذا فإن تكوين العنقود الصناعي يساعد 

                                                           
 .9ص ، مرجع سابق: شريف غياط، سهام بوفلفل )1(

، قسم البحوث، وحدة الدراسات االقتصادية، )اجلزء األول"(مفهومها وآلية عملها"العناقيد الصناعية  :تقرير صندوق التنمية الصناعية السعودي )2(

 .03، ص 2008السعودية، جانفي 

، 07جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد ، ائرالعناقيد الصناعية كإسرتاتيجية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلز : زايري بلقاسم )3(

 .173، ص 2007جامعة سطيف، 
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هدف زيادة اإلنتاجية، وذلك بسب حتقيق عدد من العوامل اليت تؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاجية اليت حتققها 

  :ت الداخلة يف العنقود وتتمثل أهم تلك العوامل يف ما يليؤسساامل

املتخصصني  ،وردينحيث يؤدي التقارب اجلغرايف للمنتجني وامل :سهولة الحصول على المدخالت اإلنتاجية- 

على احتياجا�ا  املؤسسات الصغرية واملتوسطةإىل سهولة حصول  ،يف املدخالت األساسية الالزمة لإلنتاج

ومتطلبا�ا من املدخالت األساسية من املوردين احملليني الذين يعملون بالقرب من العنقود، األمر الذي يؤدي 

كذلك يسهم  .)1( ايل زيادة السمعة اجليدة للموردين احمللينيوبالت ،إىل خفض تكاليف االسترياد والتأخريات

مبا ميكن املوردين من تقدمي اخلدمات املساعدة والداعمة ملدخال�م  ،التقارب اجلغرايف يف حتسني االتصاالت

وعلى . مثل خدمات الرتكيب والتشغيل، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض املخاطر النامجة عن عيوب الصناعة 

فإن التعاون مع املوردين املوجودين يف العنقود يتغلب على بعض املشكالت اليت قد تظهر عند  ،ب اآلخراجلان

التعامل مع موردين من خارج العنقود، واليت تتمثل يف تعقد وصعوبة املفاوضات ومشاكل التحكم واإلدارة 

 املؤسساتمسية اليت تنشأ بني ، لذا فإن العالقات غري الر املؤسساتعلى مرونة عمل ا واليت قد تؤثر سلب

   .الداخلة يف العنقود تسهم يف تنفيذ الصفقات بأقل خماطرة

عنقود يف املوجودة يف ال للمؤسسات الصغرية واملتوسطةيسهم التقارب اجلغرايف  :انخفاض تكاليف الصفقات- 

بتنفيذ املشروع وال إىل كل تكاليف األنشطة املتعلقة  وتشري تكاليف الصفقات، اخنفاض تكاليف الصفقات،

فكلما اخنفضت تكاليف  ،تدخل ضمن تكاليف اإلنتاج، مثل مجع املعلومات والتفاوض والرقابة واإلشراف

من خالل توسيع وزيادة إنتاجها  ،يف التأثري على السوق املؤسسةالصفقات عن تكاليف اإلنتاج، تزداد فرص 

على توجيه طاقا�ا املؤسسات صفقات إىل إجبار يؤدي اخنفاض تكاليف ال ،وأنشطتها، وعلى اجلانب اآلخر

  .)2(إىل خطوط اإلنتاج األكثر رحبية

العنقودية يف مكان  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةفالرتكز اجلغرايف  ):الميزة الرئيسية(انخفاض تكاليف النقل - 

األمر  ،العنقود مؤسسات يؤدي إىل اخنفاض تكاليف النقل الالزمة لنقل املدخالت واملواد اخلام بني ،متقارب

الذي يؤدي إىل خلق ميزة لوجستية للعنقود،  وتشري امليزة اللوجيستية  إىل درجة ضبط وإدارة تدفق املواد اخلام، 

وتؤدي  ،وعمليات اإلنتاج والتوزيع، مث النقل إىل أسواق االستهالك يف أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة

عن زيادة اإلنتاجية والكفاءة لكل ال فقات وحتقيق جودة عالية يف اإلنتاج، فضهذه امليزة إىل توفري الوقت والن

عنصر من عناصر اإلنتاج، ويرتبط حتقيق تلك امليزة بتوافر عدد من احملددات أمهها البنية األساسية اجليدة 

 .باإلقليم الذي يعمل به العنقود

والذي بدوره يؤدي  ،ر عالمات التكامل اخللفيينجم عن العالقات العنقودية ظهو  :انخفاض تكلفة المخزون- 

إىل حدوث سرعة تداول املدخالت الوسيطة والسلع نصف املصنعة والنهائية، مما يؤدي إىل اخنفاض حاجة 

                                                           
 (1) Sudesh Kumar: Development of Industrial Cluster: A Study of Indian Small Scale Industry Cluster, MRPA 

Paper N: 171, September 2005, p 17 Disponible sur: www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/4630.pdf 
consulté le: 28/12/2015. 
 (2) José Tavares De Araujo Jr: Transaction Costs and Regional Trade, OAS Trade Unit, May 2006. Disponible 

sur: http://www.sice.oas.org/tunit/Studies/TRANS/transac1.asp. consulté le: 30/12/2015. 
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وبالتايل تنخفض التكاليف واملخاطر النامجة عن ذلك  ،املنتجني إىل االحتفاظ بكميات كبرية من املخزون

  .)1(املؤسسات الصغرية واملتوسطةتاجية مما يسهم يف دعم إن ،املخزون

حيث تسمح العناقيد بإعادة تنظيم األنظمة اإلنتاجية عن طريق  :فرص التخصص وتقسيم العمل زيادة- 

 البلدان يف الصناعي اإلنتاج من مهمة نسبة يشكل(*) الباطن من التعاقد أصبح لذلك. )2(التعاقد من الباطن

. اليابان يف56% و األمريكية، املتحدة الواليات يف35% و، األورويب اداالحت يف 15% على املتقدمة، تزيد

املؤسسات  من له عريضة قاعدة وخلق انتشاره على الدول تعمل اليت األساليب أهم من املناولة نظام يعتربو 

 من خالل الصناعية التنمية عجلة دفع يف تلعبه الذي اهلام للدور نظرا، واملكملة املغذية واملتوسطة الصغرية

 املتحدة منظمة األمم ترى كما ،الكبرية األساسية والصناعات الصغرية الصناعات بني والتكامل ابطالرت  تعزيز

 يف جناعتها من خالل واملتوسطة الصغرية املؤسسات نسيج كثافة تحسنيل فعال أسلوب أ�ا الصناعية للتنمية

 .)3(الصناعي اإلنتاج تنظيم

واملتوسطة إىل  الصغرية حيث تسعى املؤسسات :مجال تخصص العنقود استحداث أعمال جديدة في -ب

االنضمام للعنقود من أجل التمتع مبزايا زيادة الطلب احمللي الناجم عن الصناعات املرتبطة، وبالتايل زيادة قدرة 

.  أو اخلارجيةاحلصول على نصيب أكرب من السوق، مما يزيد من قدر�ا على مواجهة املنافسة احمللية  على املؤسسة

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن العناقيد متثل أسواقا خمتلفة متمركزة يف مكان واحد، وبالتايل متكن املوردين من 

احلصول على األسعار املرضية وحتقيق الكفاءة املطلوبة يف التسويق وخدمات ما بعد البيع، وذلك على عكس 

كما يسهم العنقود يف مشولية ،  اليت تؤدي إىل ارتفاع التكاليف) عيدةالب(التعامل مع األسواق املتفرقة أو املنفصلة 

 املؤسساتتعرف جزءا عن السوق وتقوم بنشر تلك املعلومات بني  ةعلى حد مؤسسةفكل  ،املعرفة بالسوق

   .)4(الداخلة يف العنقود

ز الطاقات حيث يسهم العنقود الصناعي يف تنمية وحتفي :االبتكار في مجال تخصص العنقوددفع  -ج

من احلصول على املدخالت اجلديدة، واملنتجات املتنوعة، واليت تتالءم مع  املؤسساتاالبتكارية، واليت متكن 

                                                           
 .12، ص مرجع سابق :مصطفى حممود عبد العال عبد السالم )1(

 .174، ص مرجع سابق :زايري بلقاسم  )2(

 :ألهداف أمههاتلجأ املؤسسات الكبرية للتعاقد من الباطن مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق جمموعة من ا (*)

 ؛أي االقتصاد يف كل من رأس املال واليد العاملة ،التقليل من استثمارا�ا -

 ؛االستفادة من األجور املنخفضة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 .االستفادة من التكنولوجيا املتخصصة اليت قد تتمتع �ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 :ت الصغرية واملتوسطة يف إطار العقود الباطنية منوتستفيد يف املقابل املؤسسا

 ؛تصريف املنتجات كون أن املؤسسات الكبرية تضمن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة شراء منتجا�ا -

 ؛تلعب املؤسسات الكبرية دور الواقي من األزمات اليت قد تصادف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 .برية يف ا�االت التقنية والتكنولوجيةاالستفادة من خربة املؤسسات الك -
)3(  Marjolein C.J. Caniëls,  Henny A. Romijn  :  SME Clusters, Acquisition of Technological Capabilities and 

Development: Concepts, Practice and Policy Lessons, p 21. Disponible sur: 
www.tm.tue.nl/ecis/Working%20Papers/eciswp38.pdf. consulté le: 25/12/2015. 

 .12، ص مرجع سابق :مصطفى حممد عبد العال عبد السالم )4(



 القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�: الفصـل�الثا�ي�

125 
 

يف اخنفاض تكاليف التجريب، وذلك بسبب توافر  بتكاريةكذلك تساعد تلك الطاقة اال أذواق املستهلكني،

واملتوسطة من التعرف على الفرص السوقية  صغريةال معلومات تكنولوجية جديدة داخل العنقود متكن املؤسسات

املتاحة لالستثمار يف منتجات وخدمات جديدة أو تطوير مراحل التصنيع، مبا يسهم يف اخنفاض التكاليف 

وجيب اإلشارة إىل أن العناقيد الصناعية تكون فيما يعرف . الداخلة يف العنقود املؤسساتواملخاطر اليت تتحملها 

واجلامعات ومراكز األحباث  املؤسساتوهي تعين التعاون بني  ،(Innovation Chain)ات بسلسلة االبتكار 

بالشكل الذي حيقق أهداف التنمية الصناعية للدولة،  ،ومنظمات الصناعات الداعمة، وا�الس احمللية واحلكومية

ي إىل زيادة القدرة ؤدمما ي ،حيث يؤدي هذا التعاون إىل زيادة االبتكارات وحتقيق أفضلية للصناعة ككل

  :املوايل وذلك كما هو موضح بالشكل. )1(التنافسية

  

  أنظمة التكامل في العنقود الصناعي :)2-13(شكل رقم 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
دور : الوطين حولورقة حبثية ضمن امللتقى  ،العناقيد الصناعية كإسرتاتيجية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: شريف غياط، سهام بوفلفل :المصدر

ماي  30- 29قاملة، أيام  1945ماي  8التجمعات والعناقيد الصناعية يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعم تنافسيتها حمليا ودوليا، جامعة 

  .12، ص 2013

  
                                                           

 (1) Simmie James :Innovation and Clustering in the Globalize International Economy , Urban Studies, N: 41, 

May 2004, P 1100-1101. Disponible sur: http://connection.ebscohost.com/c/articles/13396632/innovation-
clustering-globalised-international-economy. consulté le: 29/12/2015. 

  

  

 الشركات المحلية

 
 
 

 الشركات المحلية

  

  

  

 
 
 
 
 

مراكز األبحاث 

 والجامعات

 

 األبحاث وتنمية المجتمع

 

 العنقودؤسسات ممشروعات مشتركة بين 

 والجامعات ومراكز األبحاث

 تنسيق مشروعات 

 

  أعمال جديدة

  تعاون داخلي

 بحث مشترك

جديد أعمالخلق   

  طرق توزيع التمويل المدارس والكليات العليا الفنية المؤسسات التجارية والمالية المتخصصة  

عامل التكنولوجيا الصناعيةم  المؤسسون للشركات  المختصة بتسجيل براءات االختراع  

 منظمات الصناعة الداعمة مراكز الحاضنات منظمات تكوين العنقود

  نقل التكنولوجيا  منظمة ترخيص التكنولوجيا
 

     براءة

 طرق توزيع االستثمار نقل التكنولوجيا

  حصول على دعم
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  الفصل�الثا�ي�خالصة

 

  

 أو قطاع، أو دولة،خيتلف باختالف حمل احلديث فيما إذا كان عن مؤسسة،  القدرة التنافسية إن مفهوم

فال  ى؛األخر إىل  ؤديت هااحدإ أنحبيث  ،هي عالقة تكاملية ستويات القدرة التنافسية الثالثةمالعالقة ما بني ف

قيادة القطاع  ذات قدرة تنافسية قادرة على مؤسساتميكن الوصول إىل قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود 

 .ومن مث الوصول إىل مستوى معيشة أفضل على صعيد الدولة ،الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدويل

 هذا وخصوصية طبيعة واملتوسطة خصوصيته من الصغرية املؤسسات يف سرتاتيجيالتسيري اإل يستمدو 

 يتحددكما   .�ا اخلاصة التعامل بيئة مسرييها وكذا خصوصية بدور منها يتعلق ما خاصة ،من املؤسسات النوع

درجة تأثريها  حيث بيئتها، من متغريات تفاعلها مع لنمط وفقا املؤسسات من النوع ذاهل اإلسرتاتيجي السلوك

 رد الفعل منذجة على قدر�ا استجابتها ومدى لدرجة املفسرة العوامل على جمموعة من اءانب ،وتأثرها مبتغريا�ا

  .العوامل الذاتية للمسري اتتأثري وكذا  ،واجههات اليت البيئية للعوامل اسبنامل

واملتوسطة لرتقية قدر�ا التنافسية تبعا  الصغرية املؤسسات املنتهجة من طرف اإلسرتاتيجياتختتلف كما 

ومنط تفاعلها مع املتغريات البيئية، فضمن منطق التنازع تتبع  نشاطها وطبيعة سرتاتيجي وإمكانا�اوكها اإللسل

، التمييز والرتكيز، وتعترب إسرتاتيجية الرتكيز من خالل اهليمنة بالتكاليفاسرتاتيجيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

استهداف الفجوات السوقية اخليار األنسب هلذه االسرتاتيجيات نظرا للخصوصيات اليت تتميز �ا هذه 

سرتاتيجيات التحالفات اإلسرتاتيجية إواملتوسطة تتبع  الصغرية فاملؤسسات ،أما من منطق التعاون ؛املؤسسات

 هذه تعكس اخليارات، كما تلك لتفعيل العناقيد، وتعترب إسرتاتيجية العناقيد الصناعية إطارا متكامال واالندماج يف

ذه املؤسسات هلتنافسية القدرة الاجلهود على املستوى الكلي واجلزئي، واهلادفة إىل تعزيز  تكامل اإلسرتاتيجية

  .واستدامتها
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دور�ا��كومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�: لثالفصل�الثا

  الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�التجارب�الدولية�الرائدة

  

  

 

  تم�يد
عملية  يف �ا تضطلع اليت اهلامة التنموية واردمجلة األ ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية من يعزز ما إن

دول كثرية حكومات  أولتلك ذول ،ل النامية واملتقدمة على حد سواءيف الدو واالجتماعية،  االقتصادية التنمية

لية الصمود أمام املنافسة احمل علىوقدمت هلا العون واملساعدة بغية تعزيز قدر�ا  ،ه املؤسسات اهتماما متزايداذه

  .والدولية

املعلومات خاصة يف جمال تقنية  ،جمال التقدم التقين السريع علىوملواكبة التطورات اليت طرأت 

فقد شهد جمال تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف السنوات  ،جانب تزايد املنافسة الدولية إيل ،واالتصاالت

  .ه املؤسساتذترقية القدرة التنافسية هل جمالاألخرية حتوال ملحوظا حنو 

تقع يف املقام األول  القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةعلى الرغم من أن مسؤولية تطوير و    

 املؤسساتعلى عاتق مالك ومسريي هذه املؤسسات، فإنه ال ميكن إلقاء عبء التطوير هذا كامال على هذه 

مبفردها، نظرا لعدم قدر�ا يف ظل ضآلة أحجامها وأرباحها وكفاءة تسيريها، على مواجهة أعباء وتكاليف عمليات 

لنا بوضوح أمهية الدور املساند الذي ميكن أن تلعبه األجهزة احلكومية يظهر  ،ومن هذا املنطلق. التطوير املطلوبة

هلذه إذ بدونه ال ميكن أن يتم التطوير بالنوعية والسرعة املطلوبة سواء  يف تطوير القدرة التنافسية هلذه املؤسسات،

  .أو لالقتصاد الوطين ككل املؤسسات

، للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالدور احلكومي الداعم  موضوع وحتليل إثراء أجل منو 

دور احلكومة الداعم للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املعنون ب الفصل ذاه يفنتطرق  نأ ارتأينا

دور احلكومة يف تدعيم القدرة لاملبحث األول توضيح  يتضمن: إىل مبحثني أساسينيظل التجارب الدولية الرائدة 

 لرتقية القدرة احلكومة تدخل وهذا من خالل جوانب خمتلفة تبني طبيعة ،فسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالتنا

يف حني خصصنا املبحث  .السياسات احلكومية لرتقية القدرة التنافسية هلذه املؤسسات ، وحتليل خمتلفالتنافسية

الداعم للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية  التجارب الدولية الرائدة لدور احلكومةالثاين للتطرق إىل أهم 

   .، وهذا من خالل التعرض إىل جتارب دول اإلحتاد األورويب، كوريا اجلنوبية، تركيا وماليزياواملتوسطة
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��ول ـاملبح �الصغ��ة�: ث �للمؤسسات �التنافسية �القدرة �تدعيم ��� �ا��كومة دور

 واملتوسطة

الدول النامية واملتقدمة على حد أغلب يف  ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملبالرغم من الوعي املتزايد بأمهية   

أصبح ، حبيث تطورهانشاطها وحتول دون  اليت �دد التحديات التنافسية املتزايدة إال أ�ا تواجه العديد من ،سواء

ول بذل جهود هلذه الد السلطات االقتصاديةاحلكومات و  علىالتنافسية؛ األمر الذي فرض  قدر�اها مرهون بئبقا

وطرق تفكري جديدة، قصد إجياد السبل واختاذ اإلجراءات اليت تكفل االستجابة هلذه التغريات  سياساتوتصور 

وإسهامها الفعال يف  ويضمن هلا بقائها ومنوها هلذه املؤسساتحنو يرفع من القدرة التنافسية  علىوالتطورات 

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

  

  قـدرة�التنافسيـةلل الداعم�ة�طار�النظري�لدور�ا��كوم:  ب��ول ـاملطل

وانتشار الثورة يشهد االقتصاد العاملي مجلـة من التطورات املتسارعة، واملتمثلة يف تزايد وترية العوملة، 

، السلطات االقتصاديةاحلكومات و  علىوحترير األسواق، هذه التطورات فرضت حتديات جديدة املعلوماتية 

دفها اإلسرتاتيجي هو كيفية دعم وحتسني القدرة التنافسية القتصاديا�ا وخلق مزايا مستدامـة ملواكبة تلك وأصبح ه

  .التطورات

  

  التنافسية ل��قية�القدرة ا��كومة تدخل :�ول الفرع�

 اقتصادي نظام أفضل ميثل السوق اقتصاد أن، البحتة النيوكالسيكية وخاصة االقتصادية النظرية كدتؤ 

 )والطلب العرض( السوق قوى عمل لكبح السافر التدخل وأن واملالية، االقتصادية النتائج أفضل ل علىللحصو 

 الذيو  التوازن، عن بعيدة مستويات يف النادرة للموارد ختصيص وسوء تشوهات إىل يؤدي ،حتديد األسعار وحرية

 .)1(املثلى النقطة ميثل

 احلياة يف احلكومات تدخل يف تقليل تتمثلو  نظورامل هذا ضمن تقع التنافسية سياسات فإن، وعليه

 مىت االقتصادي النشاط واالنسحاب من السوق، عمل قوى مع يتناسب مبا حجمها بتعديل وذلك االقتصادية،

 التوازن حتقيق إىل وتشريعات �دف تنظيمات واعتماد املبادرة، حرية ودعم بذلك، القيام اخلاص القطاع متكن ما

 محاية يف املتمثلة وظائفها التقليدية على والرتكيز، االحتكار على والقضاء املنافسة وتعزيز ب،والطل العرض عرب

   .القانون وتطبيق العام واألمن املمتلكات

                                                           
 .31، ص 2012، الكويت، للتخطيط العريب ، املعهد2012العربية  التنافسية تقرير للتخطيط، العريب هداملع )1(
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 خاصة االقتصادي، النشاط من الدولة انسحاب يف العامة يتمثل السياسة من جزء فإن املنطلق، هذا من

 ظل يف اإلنتاج لوسائل واسع وامتالك سياسات محائية بتطبيق ازتامت اليت النامية، الدول جتارب ظل يف

  .)1( وطين إنتاجي نظام وبناء الواردات إلحالل اهلادفة التنمية إسرتاتيجية

 آلية إخفاق إمكانية مها هامني، أمرين باحلسبان يأخذ ال النيوكالسيكي االقتصادي املنظور هذا إن

 جناعة من حتد العوامل هذه إن .النامية الدول يف املؤسسات وضعف اإلنتاجي، اخلاص القطاع السوق وغياب

يف  املتمثل والتنافسي التنموي الغرض حتقيق من االقتصادي والتحرر السوق، اقتصاد إىل والتحول عملية اإلصالح

ة، التحويلي الصناعة سلع صادرات من املزيد حنو االقتصادي التحول وحتقيق االقتصادي النمو معدالت تسريع

  .مرتفع تقين حمتوى هلا اليت تلك خاصة

 تدخلال أمهية على اليابان، تدل وقبلهما وتايوان كوريا خاصة آسيا، شرق جنوب دول جتربة إن

 اقتصاد مع الدعم املتناغم تقدمي خالل من ذلك من أكثر بل التقليدية، الوظائف جمال يف فقط ليس ،كومياحل

 من ؤسساتامل لكي تتمكن مؤقتة محاية وتقدمي باالستثمار، املرتبطة املخاطر من جزء حتمل خالل من السوق،

 .)2( االحق املنافسة على القدرة اكتساب

قدرا من اجلدل واالختالف  ،التدخل احلكومي كأحد حمددات القدرة التنافسية آثاروعلى هذا األساس 

وانقسمت اآلراء يف هذا الصدد إىل  ،فسيةالقدرة التنا ترقيةيف الرأي حول ما مدى أمهية هذا احملدد وجدواه يف 

  :فريقني

انطلقت أفكار هذا الفريق من طبيعة ودور السياسات احلكومية يف  :أنصار التدخل الحكومي غير المباشر -1

 :)3(أساسية هي عناصر أربعالقدرة التنافسية من  ترقية

 ؛مث تنافسية الدولةومن  اإلنتاجيةأمهية تقييم صور التدخل احلكومي وفقا ألثرها يف زيادة  - 

ومن مث جيب  ،فاحلكومات ال ختلق املزايا التنافسية ،هي اليت تتنافس يف الصناعات وليست الدول املؤسسات - 

 ؛يكون دور احلكومة ثانويا ومساعدا أن

 األجلومن مث فالسياسات احلكومية قصرية  ،التنافسية املتقدمة للدولة يتم تراكمها عرب مدة زمنية طويلة قدرةال - 

ولذا البد من االستناد إىل سياسات طويلة  ،يف صناعات حمددة أل�ا ال حتقق مزايا طويلة املدى أثرهاقد ترتك 

 ؛التنافسية القدراتطار إسرتاتيجية حمددة لتحقيق إيف  األجل

وهذا ما يتطلب صياغة مناذج خمتلفة لدعم  ،الدول جتين املزايا نتيجة االختالف فيما بينها وليس للتشابه - 

  .التنافسية تتفق مع احتياجات كل دولة وظروفها اخلاصةالقدرات 

                                                           
  .31مرجع سابق، ص ،2012العربية  التنافسية تقرير للتخطيط، العريب املعهد )1(

 .31، ص املرجع نفسه )2(
)3(  World Economic Forum (WEF): The Global Competitiveness Report 2000-2001, Oxford University Press, 

New York, 2001, p 133. Disponible sur: http://www.cid.harvard.edu/archive/res/gcr_2000_overview.pdf. 
consulté le: 26/01/2016. 
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القدرة  ترقيةالتدخل احلكومي املباشر لدى هذا الفريق ميثل جوهر  إن :أنصار التدخل الحكومي المباشر -2

وهو  ،طار إسرتاتيجية واضحة ويف ضوء مقارنة تكلفة وعائد هذا التدخلإيتم هذا التدخل يف  أنعلى  ،التنافسية

يعتمد على توافر البيانات واملعلومات فضال عن املهارات القادرة على التخطيط والتصميم والتنفيذ للسياسات  ما

التنافسية هو أمر القدرات ن فشل بعض من حاالت التدخل احلكومي يف دعم إوبناء عليه ف ،احلكومية املالئمة

  .يف شرق أسياوهذا ما تؤكده مناذج الدول حديثة التصنيع  ،حمتمل وليس حتمي

يتفق أنصار التدخل احلكومي املباشر مع أنصار التدخل احلكومي غري املباشر بأنه ال يوجد منوذج و   

ويتضح ذلك  ،حمدد مالئم للتدخل احلكومي، إمنا خيتلف هذا النموذج من دولة ألخرى وتبعا لظروفها اخلاصة

اليت  .)1( )هونج كونج ،تايوان ،سنغافورة ،كوريا( حديثة التصنيع سيويةاآلالتفاوت بالرجوع إىل مناذج الدول 

مدت كوريا على اعت حيثحققت بدورها درجات جناح متفاوتة، وقد اتبعت مناهج خمتلفة لدعم تنافسيتها، 

والعمل يف إطار إسرتاتيجية  ،إىل جانب التدخل الوظيفي يف أسواق السلع ،املباشر نتقائياالالتدخل احلكومي 

من  ،استندت هونج كونج على التدخل غري املباشر ،وعلى النقيض ؛صناعي وتعزيز التنافسيةواضحة للتعميق ال

 ؛خالل توفري التعليم والتدريب واملعلومات واخلدمات املساندة، إال أ�ا مل تسجل جناحا يضاهي ما حتقق يف كوريا

ملباشر أيضا، إال أ�ا عجزت عن ومن جهة جاءت سنغافورة معتمدة على كل من التدخل املباشر االنتقائي وغري ا

  .)2(ن كورياأحتقيق العمق التكنولوجي ملؤسسا�ا احمللية ش

  حل�تطور�القدرة�التنافسية�للدولةاتكييف�دور�ا��كومة�بحسب�مر : الفرع�الثا�ي

ميكن تلمس البدايات لدور احلكومة الداعم للقدرة التنافسية يف سياق اهليكل اجلديد لنظريات التجارة 

سم نظرية التجارة اإلسرتاتيجية، واليت يف إطارها تتدخل احلكومة لتشجيع األنشطة إجية، وخاصة فيما عرف باخلار 

كذلك تعمل على حتويل األرباح من االقتصاديات األجنبية إىل االقتصاد و  ،إجيابية) خارجيات(على توليد وفورات 

واحلد من دخول املؤسسات  ،الصناعة يفتطوير احمللى، وذلك من خالل تقدمي إعانات تنافسية لدعم البحث وال

  )3(وإتاحة فرص التعلم للمؤسسات احمللية ،األجنبية إىل األسواق احمللية

    ملايكل بورتر من خالل النموذج الرائد  ،وميكن أيضا حتليل الدور احلكومي الداعم للقدرة التنافسية

(M. Porter)  القدرة  وتعزيز حتقيق عملية تفسرأساسية   حمددات ستة رضحيث استع ،(*)املاسةمنوذج املعروف بـــ

 على خالل تأثريه من يتأتى ،اهلام احلكومة دور أن مايكل بورتر أوضح ،احلكومة دور حملدد تناوله التنافسية، وعند

املرتبطة الصناعات ، الطلب احمللي ،ظروف عوامل اإلنتاج(التنافسية  للقدرة األساسية األربعة احملددات عمل طريقة

 الستمرارية وحمفزة مدعمة غري احملددات هذه تكون فعندما، )إسرتاتيجية وهيكل املؤسسة واملنافسة احمللية ،واملغذية

 يف التنافسية القدرة نإف املثال سبيل فعلى وتدهورها، تآكلها إىل ذلك ؤدىي فقد ،للصناعات التنافسية القدرة

                                                           
 .196- 192ص ، 2000، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الدروس املستفادة: اآلسيويةالعـرب والتجربــة : صلحممود عبد الفي )1(

 .36، ص 1999 ،الرياض ،بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ،فريق بيت األفكار الدولية :ترمجة ،آسيا ســقـوط :كــولوم هندرسون )2(

 .7، ص مرجع سابق: طارق نوير )3(

 .أنظر املبحث األول من الفصل الثاين (*)
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 متثل سواء ،فيها املرغوب باملعدالت اإلنتاج عناصر وتنمية خلق يف ةاحلكوم تفشل عندما، تتدهور قد ما صناعة

 والتكنولوجي العلمي كز البحثا مبر  هتماماإل عدم أو البشرية، للموارد املتخصصة املهارات تدهور يف ذلك

  .احملددات بالنسبة لباقي وهكذا األخرى، بالدول مقارنة التعليمية واملؤسسات

 والسياسات اإلعانات من خالل اإلنتاج عناصر شروط على التأثري يف يظهر قد احلكومة دور أن نجدف   

 حجم خالل من احمللى الطلب شروط التأثري على خالل من أو التعليمية، والسياسة املال رأس أسواق جتاه

 لىع تؤثر قد احلكومة نإف كذلك  .املستهلكني محاية خالل قوانني من أو فيها، والتغري احلكومية املشرتيات

 أيضا .ملنتجا�ا القياسية املواصفات ووضع هذه الصناعات دعم خالل من واملكملة الصناعات املغذية خصائص

 من سواء بينهما التنافس ودرجة املؤسسات على اسرتاتيجيات تؤثر، سياسا�ا وتشريعا�ا خالل من ،احلكومة نإف

خالل  من أو االحتكار، مكافحة وقوانني الضريبية سةوالسيا املال رأس أسواق تشريعات يف تمثلةاملأدوا�ا  خالل

 .الصرف سعر سياسة على التأثري

 التنافسية األساسية للقدرة املصادر تتحول خالهلا من متعددة، ملراحل وفقا التنافسية القدرة وتسري هذا

معينة  لصناعات ءوأجزا صناعات تتضمن املراحل هذه من مرحلة متيزا، وكل أكثر مصادر إىل متواضعة مصادر من

   .)1(التنافسي األخرى للتطور املراحل عن خمتلفة حكومية سياسات وكذلك،  للمؤسسة متفاوتة واسرتاتيجيات

عناصر  سيطرة بدأ من مرحلة للدولة، التنافسي للتطور مراحل أربع  (M. Porter)مايكل بورتر شرح وقد

 الثالثة وتعرب املراحل سيطرة الثروة، مرحلة وأخريا بتكار،اال سيطرة ومرحلة االستثمار، سيطرة مرحلة مث اإلنتاج،

 القدرة التنافسية فيها فتتدهور األخرية للصناعات، بينما املرحلة التنافسية القدرة يف األوىل عن املزيد من التطور

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل. الدولة داخل وأجزائها املختلفة للصناعات

  

 مراحل تطور القدرة التنافسية): 3- 1(الشكل رقم     

الدار املصرية اللبنانية،  ،-مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية- االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية: سامي عفيف حامت :المصدر  

  .290ص ، 2005القاهرة، 

 

اختالف مراحل تطور القدرة جند أن دور احلكومة يف دعمها للتنافسية خيتلف ب ،من خالل هذه املراحل

  : التنافسية على النحو التايل

                                                           
 .9، ص مرجع سابق: طارق نوير )1(

 التقدم طور

 االستثمارمرحلة  االبتكارمرحلة  الثروةمرحلة  اإلنتاج عواملمرحلة 

 التراجع طور
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  اإلنتاجمرحلة قيادة عوامل في  دور الحكومة :أوال

يف املرحلة األويل من التطور تستمد الصناعات قدر�ا التنافسية وبشكل منفرد من توافر عوامل اإلنتاج 

هذه العوامل حتدد  ،)روف مناخية مالئمةظ موارد طبيعية، عمالة رخيصة ذات مهارات متوسطة،مثل (األساسية 

 علىالتنافسية تعتمد يف هذه املرحلة  القدرةكما أن . بشدة نوع الصناعات اليت ميكن أن تتنافس الدولة فيها

اإلنتاج، ومتتاز اقتصاديات هذه الدول باحلساسية الشديدة للدورات  ختفيض تكاليف على القائمة السعرية املنافسة

  : وهذا ما يوضحه الشكل املوايل. )1(ات أسعار الصرف األجنبيةاالقتصادية وتغري 

 

  عوامل اإلنتاجقيادة القدرة التنافسية في مرحلة ): 3- 2(الشكل رقم 

، 2003ر، ، مص)إطار نظري(لرتقية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم  كإسرتاتيجيةالعناقيد الصناعية  : مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار تقرير: المصدر

  .28ص 

يتمثل دور احلكومة يف هذه املرحلة بتوفري االستقرار السياسي واالقتصادي على املستوى الكلي، وتوجيه 

وتقدمي  السوق، إىل اجلدد املنافسني دخول لتشجيع املؤقتة احلماية وتقدمي ،معينة إىل صناعات املال رأس

  .)2(التصدير بتشجيع ومكما تق األجنبية، التكنولوجيا على للحصول املساعدات

  االستثمارمرحلة قيادة في  دور الحكومة :ثانيا

رغبة وقدرة الدول واملؤسسات على االستثمار بكثافة شديدة، حيث تقوم  علىتقوم املرحلة الثانية 

وتتسم هذه  ،درجة عالية من التطور التكنولوجي والكفاءة علىاملؤسسات باالستثمار يف تشييد بنية أساسية 

يف هذه املرحلة يتم كذلك . حلة بتنوع أحجام املؤسسات ما بني صغري ومتوسط مع ظهور أمهية احلجم الكبرياملر 

تطوير عوامل اإلنتاج وإنشاء املزيد من البنية األساسية املتطورة وتنمية املوارد البشرية ذات املهارات العالية، وتقوم 

وحتديث عمليات  ،وتقدمي أنواع جديدة من املنتجات ،ودةورفع اجل ،أساس خفض التكاليف علىاملنافسة احمللية 

التنافسية يف هذه املرحلة على كل من عوامل اإلنتاج وإسرتاتيجية وهيكل املؤسسة واملنافسة  القدرةوتعتمد  ،اإلنتاج

                                                           
 .27، ص مرجع سابق :مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار تقرير )1(

 .9، ص مرجع سابق: طارق نوير )2(

 ظروف عوامل اإلنتاج الطلب المحلي

 الصناعات المرتبطة

 والمغذية
متثل عوامل اإلنتاج األساسية يف هذه  -

 .التنافسيةرة القداملرحلة أهم مصادر 

إستراتيجية وهيكل 

المؤسسة والمنافسة 
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، حيث احمللية، وإىل حد ما على الطلب احمللي، وتظل الصناعات املرتبطة واملغذية يف حالة متأخرة إىل حد كبري

  : كما هو موضح يف الشكل املوايل. )1(يعتمد اإلنتاج على تكنولوجيا أجنبية

  

  االستثمارقيادة القدرة التنافسية في مرحلة  :)3- 3(الشكل رقم 

، مصر، )طار نظريإ(لرتقية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم  كإسرتاتيجيةالعناقيد الصناعية  : تقرير مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار: املصدر

  .30، ص 2003

  

من خالل بعض السياسات اليت تتمثل يف حتفيز  ،يرتكز دور احلكومة يف هذه املرحلة يف التدخل املباشر

 اقتناء وحتفيز الصناعة واملنافسة، يف التوسع لتشجيع املؤقتة احلماية وانتهاج سياسةالتوزيع األمثل لرؤوس األموال، 

كما تركز احلكومة   ،رات، باإلضافة إىل دعم التطوير واالبتكارات وتنمية املوارد البشريةالصاد وتشجيع التكنولوجيا

والعمل على االنتقال من االعتماد على عوامل اإلنتاج األساسية إىل  ،أولويا�ا على البنية التحتية ونوعيتها

  .)2(املتخصصة

  االبتكارمرحلة قيادة في  دور الحكومة :ثالثا

حيث  ،نافسية يف هذه املرحلة بأ�ا أكثر تقدما واستقرارا مع توافر كافة حمددات التنافسيةتتسم القدرة الت

تتفاعل احملددات األربعة للقدرة التنافسية بشكل ديناميكي، مما يؤدي إىل رفع مستوى املعيشة وارتفاع مستوى 

ول، وتؤدي املنافسة احمللية دورا بارزا يف التعليم، ومنو الطلب احمللي الذي يزداد تطورا وتعقيدا نتيجة الرتفاع الدخ

 ويف هذه املرحلة يقل دور. لقدر�ا على االبتكار والتجديد ،زيادة القدرة التنافسية ملؤسسات الدولة وصناعتها

هذه  يف املنافسة تعتمد مث التنافسية، ومنالقدرة  اكتساب يف التكاليف اخنفاض على القائمة املنافسة السعرية

تطوير  خالل من، الصناعات) عناقيد(جتمعات  تكوين يبدأكما  ،والتميز التكنولوجيا عنصري ىعل املرحلة

                                                           
 .29-28، ص مرجع سابق :مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار تقرير )1(

 .29، ص نفسهرجع امل )2(

إستراتيجية وهيكل المؤسسة 

 والمنافسة المحلية

 

 ظروف عوامل اإلنتاج الطلب المحلي

 

الصناعات المرتبطة 

 والمغذية

 

عوامل اإلنتاج األساسية تظل من  -

 التنافسية درةالقمصادر 

 خلق املزيد من املوارد املتطورة -

سرتاتيجيات املؤسسة لعدد من اإل إتباع -

 الديناميكية يف اإلنتاج والتسويق

 حدة املنافسة الداخلية -

ضخامة حجم وارتفاع معدل  -

 منو الطلب احمللي
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 الذي األمر األكثر متايزا، الصناعة أجزاء يف دوليا تتنافس اليت العاملي املستوى ذات واملساندة املرتبطة الصناعات

  :هذا ما يوضحه الشكل املوايلو  . )1( االبتكار على قدر�ا بسبب التنافسية لقدرةبا تتمتع جيعلها

  

  قيادة االبتكارالقدرة التنافسية في مرحلة ): 3- 4(الشكل رقم 

، مصر، )إطار نظري(لرتقية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم  كإسرتاتيجيةالعناقيد الصناعية  : تقرير مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار :المصدر

  .32ص ، 2003

  

هذه املرحلة مبقاومة شديدة لتقلبات االقتصاد الكلي والصدمات اخلارجية، حيث  يتصف االقتصاد يف    

وتغريات أسعار الصرف، ألن تنافسية الصناعة تعتمد على قل تعرضا لصدمات التكلفة أتصبح الصناعات 

 ألن، بقةالسا املراحل عن متاما خمتلفا لذلك فدور احلكومة يف هذه املرحلة يكون. التكنولوجيا وتنوع اإلنتاج

 الطلب جودة رفع مثل، مباشرة غري األساليب خالل من تدخلها ويكون. فعالية التنافسية من خيفض هنا تدخلها

املستمر، وحتفيز عملية خلق عناصر  والتطوير لالبتكار املالئمة احمللية البيئة لتهيئة االستثمار حوافز تقدمي احمللي،

 بني النشط التنافس إزكاء روحكذا اجلديدة، و  واملؤسسات اجلدد الداخلني وتشجيع تكوين ،اإلنتاج املتطورة

  .)2(املؤسسات

  الثروةمرحلة قيادة في  دور الحكومة :رابعا

خالل املراحل الثالث السابقة ميثل انتقال االقتصاد من مرحلة آلخري تطور يف القدرات التنافسية واتساع 

الثروة من مراحل التدهور يف  على، بينما تعد مرحلة االعتماد مدي الصناعات اليت تستطيع الدولة املنافسة فيهم

التنافسية، حيث تعتمد الدولة على الثروة اليت مت حتقيقها يف املراحل السابقة وإعادة توزيع الدخل بدال من  القدرة

ديد من وذلك نتيجة الع ،التنافسية يف العديد من الصناعات القدرةفي هذه املرحلة تفقد الدولة ف. توليده

 االستثمار على قلة الدوافع القائم، الوضع على احملافظة يف للرغبة نتيجة احمللية املنافسة احنسار األسباب، أمهها

                                                           
 .31-30، ص مرجع سابق :مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ريرتق )1(

 .9، ص مرجع سابق: طارق نوير )2(

إستراتيجية وهيكل المؤسسة 

 والمنافسة المحلية

 ظروف عوامل اإلنتاج الطلب المحلي

 

الصناعات المرتبطة 

 والمغذية
مل اإلنتاج خلق وتطوير عوا - 

 املتخصصة

 سرتاتيجيات دوليةإل ؤسساتتطوير امل -

ضخامة حجم وارتفاع معدل  -

 منو الطلب احمللي

 تطور الصناعات املرتبطة والداعمة -
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وهذا ما يوضحه . )1(ااحلكومية لصاحله قدرة املؤسسات الكبرية على التأثري يف السياساتكذا املخاطر، و  وحتمل

  :الشكل املوايل

  قيادة الثروةالتنافسية في مرحلة القدرة ): 3- 5(الشكل رقم 

، مصر، )إطار نظري(لرتقية املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم  كإسرتاتيجيةالعناقيد الصناعية  : تقرير مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار: املصدر

  .33، ص 2003

  

اليت حتقق  ؤسساتفامل، ستحواذواالشيوع عمليات االندماج  ،من أهم عالمات الدخول يف هذه املرحلة      

حاجتها تسعي للنمو ولكن بدون املغامرة يف أعمال جديدة، كما قد تسعي الشركات إيل  علىفائض نقدي يزيد 

  .)2(التقليل من حدة املنافسة ودعم االستقرار يف األسواق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .32، ص مرجع سابق :مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار تقرير )1(

 .33، ص املرجع نفسه )2(

المؤسسة  إستراتيجية وهيكل

 والمنافسة المحلية

 ظروف عوامل اإلنتاج الطلب المحلي

 

 الصناعات المرتبطة

 والمغذية
تراكم رأس املال يف املاضي يظل  -

 أحد مصادر التنافسية

 حوافز التطوير اخنفاض -

 ضعف املنافسة -

لطلب على الصناعات اقتصار ا -

 اليت تعتمد على الثروة

 ضعف الروابط بني الصناعات -
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�الثا�ي �الصغ��ة�: املطلب �للمؤسسات �التنافسية �القدرة �ل��قية �ا��كومية السياسات

  توسطةوامل

للسياسات احلكومية سنحاول يف هذا املطلب التطرق  الداعم للقدرة التنافسية، احلكومة بدور ارتباطا

من خالل الكشف عن أهم املشاكل التنافسية هلذه  لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،

وكذا عرض  ة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةسياسات احلكومية لرتقية القدرة التنافسياملؤسسات، وذكر أبعاد ال

    .أهم مناذج هذه السياسات

  

  املشكالت�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: الفرع��ول 

  )Lall Sanjaya( االل سانجاي المشكالت التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسة: أوال

من  جمموعات ثالثعموما  واجهت واملتوسطة صغريةال املؤسساتأن  )Lall Sanjay( الل ساجناييرى 

 يشوب الذي اخللل يعكس البعضو  ،صغرية كو�ا يف بعضها متأصل، )التنافسية التحديات( التنافسية شكالتامل

 طبيعتها حسب جلتها ختتلفمعا نأ من الواضحو  ؛القطاع هذا من السياسات عن حتيز ناجم بعضهاو  ،األسواق

  :)1(يلي فيما وميكن عرضها ،هامصدر و 

 صغر الحجم -1

 عامال اقتصاديات احلجم تكون حينما ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات على قيدا الصغري احلجم ميثل

 جمح صغر يعوق كما. املنافسة قدر�ا على من ينقص مما ،القيمة سلسلة مراحل من مرحلة أية يف رئيسيا

 ضخمة استثمارات على وتعتمد للغاية سريعة خبطى نولوجياالتك حيث تتطور ا�ازفة، عالية األنشطة يف املشروع

 إصدار أن لقد ثبت البداية وأخريا، منذ العاملية السوق االستثمارات تستهدف بينهما أو البحث والتطوير، يف

 زيدي الصغرية، وبالتايل للمؤسسات للغاية بالنسبة مكلف الصناعية والعمليات اإلنتاج مبعايري االلتزام تفيد شهادات

  .القيمة العاملية سالسل يف اندماجها صعوبة من ذلك

  في األسواق الخلل أوجه -2

 النامية، حيث تضع الدول من لكثري املميزة إحدى السمات اإلنتاج وهو عناصر أسواق جتزئة إن

 ،واالئتمان املدخالت، على باحلصول األمر يتعلق عندما مالئم غري يف موقف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 املقدمة اجلهات أن إىل ،تلك القصور أوجه وراء االقتصادي السبب ويرجع .واملعلومات والعمالة، والتكنولوجيا

 من بدال ،كبريةال املؤسسات من قليل عدد مع أن تتعامل اقتصاديا واألوفر األسهل من أن جتد قد العوامل هلذه

تفصيلية  علوماتم ذلك أنه من الصعب مجع. املتفرقة واملتوسطة الصغرية املؤسسات من كبري عدد مع تتعامل أن

   .عنهم، كما قد تكون تكاليف تنفيذ الصفقة كبرية للغاية مقارنة حبجم املعاملة

                                                           
)1(  Lall Sanjaya: Strengthening SME’s For International Competitiveness, Working paper No. 44, The Egyptian 

Center for Economic Studies (ECES), Cairo, 2000, p 6-9. 
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اليت تواجه  األمثلة الواضحة أحد األسواق إىل والدخول املالية اخلدمات من االستفادة تعد حني ويف

 احمليط يفمثال  أسواق عوامل اإلنتاج األخرى، كل يف مشا�ة اهاتاجت يافعل توجدو  ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 إجياد يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة التحديات املهمة أحد يتجسد املعرفة، القتصاد احلايل

 حالة ويف ،وطويلة مكلفة املهمة هذه تكون وقد وإتقا�ا، وشرائها اجلديدة، وتقييمها، األجنبية التكنولوجيات

 من ميكنها ال الذي واملتوسطة الصغرية املؤسسات وضع سوء بسبب السابقة املشكلة تتضاعف الدول النامية

 .والتكنولوجي الفين التغري مع التعامل

 فنيا مدى ضعفها حىت تدرك ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن امليدانية البحوث أوضحت وقد

 الدول يف املنافسة التكنولوجيات مطلعني على غري املؤسسات هذه ىعل القائمني من الكثري أن إذ .وتكنولوجيا

 واملعرفة التعليم إىل يفتقرون أ�م كما الركب، ملسايرة الالزمة والتقنيات اجلديدة املهارات طبيعة وعلى األخرى،

 حني يفو  .مساعدة أو تكنولوجيا من حيتاجون ما وحتديد للبحث يؤهال�م اللذين ملؤسساتا اخلاصة بتنظيم

 واألسواق التكنولوجيات اجتاهات يف مسايرة صعوبة املتقدمة االقتصاديات يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه

  .النامية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات بني أوسع نطاق على تنتشر املشكالت هذه فإن الدولية،

   الحكومية السياسات فيتحيز  -3

 الصغرية املؤسسات مساندة من بعضها يقصد اليت تلك حىت احلكومية اتالسياس من متيل العديد

 والتصدير، االسترياد سياسات السياسات هذه تتضمن وقد .باملؤسسات الصغرية الضرر إحلاق إىل واملتوسطة،

 كلفةت من غري متكافئ بشكل تزيد واللوائح القوانني إطار من عديدة أخرى جوانب إىل إضافة والضرائب وإدار�ا،

 كي فعليا قوية حوافز هلا توفر أو منوها وبالتايل تعرقل واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات بالنسبة التجارية املعامالت

 يتم حسا�ا اليت الضريبية احلوافز تؤدي أن ميكن املثال فعلى سبيل. معا كال األمرين أو رمسية غري أو صغرية تبقى

الضرائب، هذا ما  عليه الذي جتب احلجم عن حجمها يقل اتوحد انتشار إىل سيء بشكل هلا والتخطيط

 معينة منتجات صناعية إنتاج تقصر اليت السياسات أدت فقد ذلك على وعالوة .حدث على سبيل املثال يف اهلند

 االرتقاء يف وتأخر املنافسة تكبيل إىل )اهلند يف النسيج صناعة حالة مثل(واملتوسطة  الصغرية للمؤسسات

 .معينة قطاعات يف يالتكنولوج

لجنة األمم المتحدة االقتصادية  المشكالت التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسة: ثانيا

  )UNECE( ألوروبا

التنافسية للمؤسسات  املشكالت ،)UNECE( جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا دراسةتلخص 

  : )1(كما يلي  مستويات ثةثالالصغرية واملتوسطة يف الدول النامية وفق 

                                                           
)1(  National Strategy of Small and Medium Entrepreneurship Development: Review of the International Best 

Practice in SME State Support, The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 
Geneva , Switzerland, P 15-17. Disponible sur: www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/icp/Review/Studies/2.pdf. 
consulté le: 29/01/2016. 
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  على المستوى الجزئيللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التنافسية المشكالت -1

 يف االقتصاد؛) غري الرمسية(غري املسجلة  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالنسبة العالية  - 

 اليت تفتقر للمهارات اإلدارية وروح املقاوالتية؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطةارتفاع عدد امل - 

 عوبة احلصول على التمويل؛ص - 

 ضعف توافر معلومات السوق؛ - 

 وعدم اندماجها يف العناقيد؛ للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالسلوك االنعزايل  - 

 مع العمالء واملوردين واألسواق؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطةضعف روابط امل - 

 .ؤسسات الصغرية واملتوسطةضعف التوجه السوقي لقطاع امل - 

 على المستوى الوسطيللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  سيةالتناف المشكالت -2

 يف كل املناطق؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطةعدم توافر هيئات دعم امل - 

 ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةصعوبة الوصول إىل اخلدمات الداعمة لقطاع امل - 

 لتنافسية؛واالفتقار إىل دعم القدرات ا ،تركيز هيئات الدعم على توفري اخلدمات األساسية فقط - 

وتفتقر إىل إشراك القطاع اخلاص يف تصميم  ،معاهد التدريب ال تتماشى مع متطلبات سوق العمل - 

 مناهج وبرامج التدريب املهين؛

 تركيز اجلامعات على التدريس وإمهال البحث والتطوير؛ - 

 .غياب منهج شامل لرتقية العناقيد الصناعية - 

 على المستوى الكليوسطة للمؤسسات الصغيرة والمت التنافسية المشكالت -3

 ضعف العالقات بني القطاعني العام واخلاص؛ - 

 التوجه حنو الرتكيز على ختطيط وتصميم سياسات الرتقية بدل من التنفيذ؛ - 

ؤسسات الصغرية مشكالت وحمددات القدرة التنافسية للمضعف توافر املعلومات حول تشخيص  - 

 ملالئم؛، مما يصعب حتديد أوجه التدخل احلكومي اواملتوسطة

 ارتفاع معدالت الفساد يف األجهزة احلكومية اليت حتكم اجناز األعمال واملعامالت؛ - 

 .مركزية اإلجراءات وتفشي البريوقراطية والتعقيد - 

  السياسات�ا��كومية�ل��قية�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةأ�عاد�: الفرع�الثا�ي

وفق أربعة  ،للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ةعماسياسات احلكومية الدأبعاد ال تتجسد

، واليت ميكن توضيحها من خالل الشكل (*)أبعاد املنظومة الشاملة للقدرة التنافسيةوهذا متاشيا مع  ،مستويات

  :املوايل

                                                           
  )Klaus Esser & Jörg Meyer-Stamer( يورغ مايرستامرو  مفهوم حتليلي وضع من قبل كالوس ايسرهو  :املنظومة الشاملة للقدرة التنافسية (*)

يعكس جناح  ،لى مستوى املؤسسة أو القطاع أو الدولةترقية القدرة التنافسية ع فرتض هذا املفهوم أن جناحي حيث، )DIE( يف املعهد األملاين للتنمية

    .قدرة التنافسيةلل )اجلزئي، الوسطي، الكلي والشمويل( التفاعل بني عوامل أربعة مستويات
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  أبعاد المنظومة الشاملة للقدرة التنافسية):3-6(الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Jörg Meyer-Stamer: Systemic Competitiveness and Local Economic Development, Duisburg-essen 
University, Duisburg, Germany, 2008, p 05. Disponible sur: 
 http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf. consulté le: 29/03/2015. 
 

للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية  ةعماسياسات احلكومية الدأبعاد ال تتجسد ،وفقا للشكل السابق

بتشجيع يف املستوى اجلزئي �تم ، حيث )اجلزئي، الوسطي، الكلي والشمويل( وفق أربعة مستويات واملتوسطة

التعاون بينها لتوفري التعلم  زيزتعكذا و  حتسني منتجا�ا،دعم و  ،املنافسة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة

وتنمية البنية  ،التنمية الصناعية والتعليمية، تشجيع الصادرات يف حني تركز يف املستوى الوسطي على ؛اجلماعي

  

ا�هودات الداخلية للمؤسسة 

لتحسني الفاعليىة اجلودة واملرونة 

  واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السياسة التجارية

 

 

 

 

 

  البنية التحتية

  المادية    

   والمؤسسية

 

لوسطي المستوى ا

)Meso( 

 كليالمستوى ال

)Macro( 
 

 الشمولي المستوى

)Meta( 

ن يللمؤسسة لتحس فرديةالمجهودات ال

 المرونة واإلستراتيجية ،الجودة ،لفاعليةا

 
  

التعاون الرسمي والغير الرسمي، 

 التشبيك، التحالفات والعناقيد

 لجزئيالمستوى ا
)Micro( 

  تكنولوجيةالسياسة ال

 الصادرات سياسة دعم

 السياسة الصناعية

 السياسة المالية والنقدية

 سعر سياسة

 الصرف

السياسة 

 الضريبية

حماية 

 المستهلك

سياسة 

مكافحة 

 االحتكار

 المنظومة التنافسية االقتصادية

 مكانةال

االجتماعية 

 للمقاولين

 

 والتغيير منظومة القيم التي تشجع التعلم

رأس المال 

 االجتماعي

 

السياسة 

السياسة  التعليمية

 البيئية

http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf


 دور�ا���ومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�التجارب�الدولية�الرائدة�: الفصـل�الثالث�

141 
 

على املستوى الكلي لتوفري بينما تسعى ؛ للمؤسسات الصغرية واملتوسطةتوفري الدعم املؤسسي الالزم  التحتية وكذا

أما على املستوى الشمويل فرتكز على توسع الدعم ا�تمعي لألعمال ي وقانوين مستقر؛ إطار سياسي واقتصاد

  .(*)ال االجتماعيامل والثقافة الوطنية ورأسا�تمعية بطريقة مرتبطة مبنظومة القيم  ،الصغرية واملتوسطة

 واملتوسطةللقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية  ةعماسياسات احلكومية الدوميكن تلخيص أهداف ال

  :)1(وفق األبعاد السابقة كما يلي

 األهداف على المستوى الجزئي -1

 بتشجيع املنافسة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعم حتسني املنتجات والعمليات على أساس مستمر؛ - 

معاهد البحث (ومورديها وعمالئها ومقدمي املعرفة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعزيز الروابط بني  - 

 ...). الت التصديراتطوير، وكوال

 األهداف على المستوى الوسطي -2

 إنشاء وكاالت التنمية االقتصادية احمللية واإلقليمية؛ - 

ذات الصلة  املهارات وتساعد يف بناء القدراتاليت توفر  ،إنشاء معاهد البحث والتطوير ومعاهد التدريب - 

 .واكتساب مزايا تنافسية عرفة واالبتكارواليت تشجع تدفق امل ،حباجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 األهداف على المستوى الكلي -3

 توفري مناخ استثماري ذو توجه تنافسي؛ - 

 يشمل قوانني محاية امللكية ومؤشرات اقتصاد كلي مستقرة؛ ،توفري إطار اقتصادي وقانوين مستقر - 

 ؛..)طرق، موانئ( ةوالبنية التحتية املادي ،)اهليئات الداعمة(دعم البنية التحتية املؤسسية  - 

 .توفري الظروف السياسية لتمكني قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من التغلب على فشل السوق - 

 الشمولياألهداف على المستوى  -4

 توجيه منظومة القيم ا�تمعية والثقافة الوطنية حنو التعلم املستمر والتغيري؛ - 

 ؛يف ا�تمع سرتاتيجيات وأهداف مشرتكةإدعم إجياد  - 

 وسيع اإلدراك والتقدير ا�تمعي للمقاوالتية؛ت - 

 .توجيه رأمسال االجتماعي حنو االنفتاح وتشجيع األعمال اخلاصة - 

  

                                                           
 ،معاف ر من التص وشرائحه أفرادهاليت متكن  ،من شبكات العالقات االجتماعية واملعايري والقيم اإلجيابية يف ا�تمع يتكون رأس املال االجتماعي (*)

 .كةلة وجمدية لتحقيق أهدافهم املشرت ابصورة فع
)1(  National Strategy of Small and Medium Entrepreneurship Development: SME Supporting Infrastructures, 

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Geneva , Switzerland, P 04. Disponible sur: 
www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/icp/Review/Studies/8.pdf. consulté le: 03/02/2016. 
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�الثالث �: الفرع �للمؤسسات�نماذج �التنافسية �القدرة �ل��قية �ا��كومية السياسات

  الصغ��ة�واملتوسطة

هذه  ترقيةعلى  ة واملتوسطةللقدرة التنافسية للمؤسسات الصغري  ةعماسياسات احلكومية الدتشجع ال

، بعض هذه السياسات يركز على )اجلزئي، الوسطي، الكلي والشمويل(وفق أربعة مستويات  ، وذلكاملؤسسات

يف حني تستهدف سياسات أخرى مباشرة حتسني  حتسني مناخ األعمال لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،

تعزيز العالقات بني ل بعضها األخرسعى يلتشبيك، كما التوجه السوقي هلذه املؤسسات إضافة إىل تعزيز ا

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة واهليئات الداعمة

 للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ةعماسياسات احلكومية الدتتعدد مناذج ال وبالرغم من

ميكن تلخيص أهم مناذج هذه  إال أنهواختالف الظروف،  ،وتفاوت هياكلها ،وفقا لتباين اقتصاديات الدول

  :)1(السياسات فيما يلي

 لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سياسات تحسين مناخ األعمال: أوال

من جتاوز العقبات  األعمال الصغرية واملتوسطة وحدات تستطيع كي املالئم املناخ ختلق احلكومة

  :خالل من وذلك ،وتنافسيتها أدائها نيحتسالبريوقراطية و 

 بتكارية والتنموية؛لإلسرتاتيجيات االاملؤسسات الصغرية واملتوسطة كمحرك جعل  - 

 قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ل االقتصادية األنشطة على الضرورية غري األعباء افةك إزالة - 

، حيث تركز سياسات الدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة سهولة اإلجراءات يف خمتلف مراحل دورة حياة - 

 ،الرتخيص(من بداية النشاط  سهولة اإلجراءات وختفيض تكاليف املعامالت هلذه املؤسساتعلى  احلديثة

 ؛)سهولة إجراءات التصفية(وصوال إىل مرحلة التقهقر  )...التسجيل

 قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛توفري اإلعفاءات التنظيمية والقانونية اخلاصة ب - 

 احملاسبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ختفيف األعباء الضريبية والقواعد  - 

 قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛لهيئات الدعم الالمركزية عدد زيادة  - 

 هيئات الدعم احلكومي وزيادة توجهها السوقي؛ حتسني جودة خدمات - 

 حتسني خدمات تطوير األعمال احمللية؛ - 

 ،مل العقارات التجارية ومراكز التكنولوجياللمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت تشحتسني البنية التحتية  - 

إعادة هيكلة املناطق الصناعية لصاحل املؤسسات الصغرية كذا و  ،وحدائق العلوم ،وحاضنات األعمال

 .واملتوسطة

  

  

                                                           
)1(  National Strategy of Small and Medium Entrepreneurship Development: Review of the International Best 

Practice in SME State Support,  op-cit, p 09-15. 



 دور�ا���ومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�التجارب�الدولية�الرائدة�: الفصـل�الثالث�

143 
 

  التوجه السوقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةسياسات تحسين : ثانيا

الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل توفري  ،تركز هذه السياسات على املستوى اجلزئي

  :من حتسني توجهها السوقي، وتتجسد أهم أهداف هذه السياسات فيما يلي ميكنها الذي

والتعاون  ،تشمل هذه الربامج أنشطة تأمني الضماناتحيث ، تسهيل احلصول على التمويلتفعيل برامج  - 

فضال عن دعم التمويل برأس مال  ،ث والتطويرالبحثي بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهيئات البح

 املخاطر؛

تركز هذه الربامج على تدعيم حصول املؤسسات من خالل ، ةإىل اخلدمات االستثماريتسهيل الوصول  - 

واليت تتضمن خدمات معلومات  ،الصغرية واملتوسطة على اخلدمات غري املالية واالستشارية لتطوير األعمال

وغريها من اخلدمات  ،تقدمي املشورة التقنيةكذا تج والعمليات والتدريب و السوق، خدمات حتسني املن

 االستشارية؛

 دعم الوصول إىل أسواق جديدة؛ - 

 يف مجيع مراحل دورة حياة املشروع؛ ةتعزيز فرص احلصول على املهارات الالزم - 

ل واحلد من التكاليف حتسني كفاءة استخدام املوارد واإلنتاج األنظف، مما يساهم يف ختفيض تكاليف التشغي - 

 .بتكارية املتطورةة فضال عن اكتساب التكنولوجيا االالبيئية للمؤسسات الصغرية واملتوسط

 سياسات تعزيز نشر المعرفة ودعم شبكات المعرفة: ثالثا

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس قدر�ا  تزداد القدرة التنافسية ،يف ظل تنامي اقتصاد املعرفة

ر املنتجات كثيفة املعرفة، وهذا يتطلب تعزيز نشر املعرفة من خالل الربط الشبكي بني هذه املؤسسات على تطوي

تعزيز لسياسات هذه اللذلك تسعي ...). اجلامعات، معاهد البحث والتطوير، واخلدمات الداعمة(ومقدمي املعرفة 

على حتقيق  سياساتتركز هذه ال عموماو  .ةلصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطودعم شبكات املعرفة  ،نشر املعرفة

  :ميكن تلخيصها فيما يلي مجلة من األهداف على املستوى الوسطي،

 دعم شبكات االبتكار؛ - 

 ترقية العناقيد الصناعية؛ - 

 تعزيز الروابط بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومقدمي املعرفة؛ - 

 دعم التحالفات الدولية للعناقيد وشبكات االبتكار؛ - 

 الروابط بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة املوردة؛ تعزيز - 

 ؛)Academic SPIN-OFF(ن البحوث األكادميية عدعم املؤسسات الناشئة  - 

   .حتسني جودة التعليم املقاواليت يف مؤسسات التعليم العايل واملعاهد واملدارس - 
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�الثا�ي �ل: املبحـث �الرائدة �الدولية �ا��كالتجارب �دور �للومة �التنافسية�الداعم قدرة

  للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�

السياسات  لعبته الذي اهلام الدور توضح اليت ،الدولية الرائدة التجارب بعض املبحث هذا يستعرض

 الدور هذا لتفعيل طبقت اليت واآلليات ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةلقطاع املقدرة التنافسية الترقية  احلكومية يف

 الدروس بعض استخالص بغرض طفرة تنموية هلذا القطاع، وذلك إحداث إىل الوصول من املعنية الدول ومتكني

  .تهاخصوصي مع يتوافق ومبا اجلزائر حالة يف االستفادة منها يف إمكانية للنظر ،الناجحة مارساتامل من

 
 تحاد��ورو�ي��دول�تجر�ة�: املطلب��ول 

 هلا، أحدث االحتاد مالئم حميط مساعد�ا وتوفري وضرورة ة واملتوسطةاملؤسسات الصغري  ألمهية إدراكا

 األورويب حتاداالدول  نفذوت تنفذ ظل هذا اإلطار ويف لدعم هذه املؤسسات، األورويب إطارا تشريعيا شامال

 لفخمت ميوتقد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مالئم حميط لتوفري بشكل أساسي �دف اليت الربامج من العديد

   .تدعم قدر�ا التنافسية اليت واخلدمية واملادية املالية املساعدات

 

��ول  �املؤسس�:الفرع �لدعم ����طار�ال�شر��� �واملتوسطة �الصغ��ة تحاد���دول �ات

  �ورو�ي

  الصغيرة للمؤسسات األوروبي الميثاق: أوال

 2000 جوان 13 يف امةالع األعمال جملس طرف من الصغرية للمؤسسات األورويب امليثاق وضع

 امليثاق هذا ، 2000جوان20 و 19 يف األورويب اإلحتاد جملس طرف عليه من واملوافقة مناقشته لتأيت ،بلشبونة

 حماور عشرة امليثاق ويضم .الصغرية واملتوسطة تعلى املؤسسا جهودها تركز بأن الدول األوروبية حكومات يوصي

 ميكن توضيحو ، نشاطها الصغرية واملتوسطة تفيها ملؤسسا متارس الذي من احمليط عدة جوانب تغطي أساسية

  :)1(فيما يليهذه احملاور 

 نشر على األورويب حتاداال دول عمل ضرورة على البند هذا ينص :المقاوالتية ثقافة في والتكوين التعليم -1

 كامل خالل وتستمر مبكرة سن يف هذا التعليم والتكوين يف االنطالقة الفئات، وتكون مجيع لدى املقاوالتية ثقافة

 ،إجبارية تكون أن ويفضل املقاوالتية، يف دروسا التعليمية مجيع األطوار يف وهو الشخص يتلقى حبيث احلياة، فرتة

 املقاوالتية املبادرات األورويب حتاداال يشجعكما  عرضي، بشكل وليس وضعها بالغة أمهية الدروس هلذه وتعطى

  .الصغرية واملتوسطة املؤسسات لرؤساء برامج تكوين ضعبو  املتعلم الشباب لدى

 التسجيل مصاريف وكل مؤسسة إنشاء تكلفة جبعل وذلك :ممكنة سرعة وبأقصى تكلفة بأقل التسجيل -2

 بطول تتميز اليت الدولف الدويل، املستوى على تكلفة أدىن مع األقل على جبعلها تتساوى ميكن، ما أقل �ا املتعلقة

                                                           
)1(  Conseil De L'union Européenne: Charte Européenne Des Petites Enterprises. Disponible sur: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3An26002. consulté le: 24/02/2016. 



 دور�ا���ومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�التجارب�الدولية�الرائدة�: الفصـل�الثالث�

145 
 

خالهلا  تنشأ اليت املدة تقليص وحتاول ،التأخر هذا ركادتت أن عليها ينبغي والتسجيل ملتعلقة باإلنشاءا اإلجراءات

  .اإللكرتوين التسجيل تطوير مع ،ميكن ما أقصر علهاجلالصغرية واملتوسطة،  تاملؤسسا

 وإعادة لمراجعةل ختضع أن ينبغي اإلفالساليت ختص  الوطنية القوانني :والقوانين التشريعات أفضل وضع -3

 حتاداال مستوى وعلى الوطين املستوى على اجلديدة التشريعات أن كما أفضل املمارسات، ضوء على التقييم

 تبسيطها خالل من، الصغرية واملتوسطة تخصائص املؤسسا مع تتأقلم حىت للغربلة أن ختضع ينبغي األورويب

  .وااللتزامات بعض اإلجراءات من إعفاءات وتقدمي

 من لتجعل التكوينية املؤسسات مبختلف تدفع اليت اجلهود أقصى بذل :المهارات على الحصول لةسهو  -4

 جودةكذا ترقية و  املؤسسات هذه عدد زيادة خالل من الصغرية واملتوسطة، تومتطلبات املؤسسا تتناسب براجمها

  .التكوينية الربامج

 يف اإللكرتونية املعامالت وإدخال بتحسني لبةمطا العمومية اإلدارات :لكترونيةاإل المعامالت تحسين -5

الصغرية  تملؤسسا تستقبل حيث اإللكرتونية، املراسالت من خالل الصغرية واملتوسطة تؤسساامل مع تعاملها

 إجراء أي أو نشاطها ختص اليت التصرحيات ترسل كما  نشاطها، ختص اليت واإلرشادات النصائح خمتلف واملتوسطة

  .الوقت وإضاعة التنقل إىل احلاجة دون ،به القيام إداري تريد

 حرة، موحدة سوق وإقامة بوضع مطالبني حتاداال ودول األوروبية املفوضية :الموحدة السوق تحسين -6

 اإللكرتونية التجارة جمال يف خاصة منوها، على وتساعد الصغرية واملتوسطة توخصائص املؤسساطبيعة و  تناسبت

خمتلف  يف املنافسة خيص قوانني أما فيما الدويل، املستوى على الدفع وأنظمة، ميةالعمو  الصفقاتو  ،واالتصاالت

 كل هلا الصغرية واملتوسطة أن املؤسسات من التأكد �دفوذلك  بصرامة، تطبق أن جيب االحتاد األورويب دول

 .املنافسة مواجهة من األسواق والتمكن خمتلف دخوليف  احلظوظ

الصغرية  تحتققها املؤسسا اليت النجاحات تشجع الضريبية األنظمة :والمالية يبيةالضر  بالمسائل االهتمام -7

الصغرية  تإلنشاء املؤسسا أفضلية أن تعطي جيب حبيث ،)Star-up( الناشئةاملؤسسات  وتدعم واملتوسطة

 هذا يف السياسات أحسن مطالبة باستخالص حتاداال دول فإن ولذلك االستخالف، عمليات وتسهل واملتوسطة

 للحصول تسهيلية شروط بوضع ،املؤسسات املاليةو  الصغرية واملتوسطة تبني املؤسسا الروابط حتسنيكذا و  ،ا�ال

 الصناديق إىل الدخول حتسنيو  ،املخاطر مال رأس من مؤسسات من البنوك، واالستثمارات املالية القروض على

املؤسسات خلدمة  املالية املوارد إىل زيادة اليت �دف رلالستثما األورويب البنك مبادرات تشجيع، وكذلك اهليكلية

 .العالية التكنولوجيا ذات واملؤسسات، )Star-up( الناشئة

 دول مع باالشرتاك األوروبية املفوضية تقوم :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القدرة تدعيم -8

 وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بني التكنولوجيا نشر رقيةت إىل اليت �دف الربامج بتشجيع األورويب حتاداال

 تشاركو  التكنولوجي ا�ال يف التعاون على وتشجعها مع التكنولوجيا، والتأقلم واختيار اكتشاف على قدرا�ا

 ةاملفوضي تقوم كما  .واملعارف التجارية النشاطات على تركز أكثر كفاءة يةحبث برامج إعدادكذا و  التكنولوجيات،

 بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة بسهولة إليها اللجوء ميكن ،الفكرية للملكية أوروبية هيئة بإنشاء
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 هي ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التكنولوجية القدرة دعم جمال يف �ا هتماماال يتم اليت ا�االت أكثر بني ومن

  .ؤسساتهلذه امل وشبكات جتمعات إقامة إىل �دفاليت  والوطنية احمللية اجلهود ودعم كل تشجيعها

 والدول األوروبية املفوضية :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساعدة خدمات أداء مستوى تحسين -9

وذلك  ،مؤسسات الصغرية واملتوسطةلل املرتبطة باخلدمات املساندة املمارسات أفضل بتطبيق مطالبني األعضاء

 ظل يف لتطبق األجدر أ�ا أكدت أو صالحيتها أثبتت واليت املقاوالتية جمال يف النماذج أحسن وتقليد بتبين

 بني دول االحتاد األورويب خدمات وشبكة أنظمة وإنشاء ،اخلربات وتبادل اجلهود تنسيق وكذا احلديث، االقتصاد

   .املؤسساتهذه  ملتطلبات تستجيب 

 وذلك: األوروبي االتحاد دول اهتمامات مقدمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصلحة جعل -10

 على املستوى ممثلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصاحل فيه تكون بشكل شامل، حتليل بوضع القيام خالل من

املؤسسات الصغرية واملتوسطة  قطاع برتقية هلا عالقة اليت السياساتو  الربامج كل يف تدمج حيث واألورويب، الوطين

  .من اإلسرتاتيجيات التنموية هلذه الدولض تنافسيته وحتسني

  الصغيرة األعمال قانون: ثانيا

 SBA( Small Business(قانون األعمال الصغرية  2008جوان  25وضعت املفوضية األوروبية يف 

Act، ؛ يتضمن قانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة يشكل اإلطار الشامل لسياسة االحتاد األورويب جتاه والذي

املؤسسات الصغرية  وضع بتحسني املهتمة السياسات وتنفيذ لتوجيه خمصصة مبادئ عشرةل الصغرية األعما

 :)1(يف املبادئ هذه تتمثلو  .لنشاطها مالئم وإداري قانوين حميط توفريكذا و  ،واملتوسطة

 دول بني تاخلربا تبادل وتسهيل املقاوالتية ثقافة تشجيع خالل من املبدأ هذا يتجلى :المقاوالتية دعم -1

 من ميدانية، خربات الكتساب الصغار للمقاولنيبرامج تكوينية  وتقدمي التطبيقات، أحسن فيما خيص حتاداال

كما  اإلدارة، جمال يف الثقايف مستواهم حتسني، وكذا أخرى مؤسسات يف خربة ذوي احتكاكهم مبقاولني خالل

 برامج بتشجيع وضعمن خالل  ،األورويب حتاداال لدو  يف النسوية املقاولة تشجيع على البند أيضا هذا يشتمل

  .�ن خاصة مؤسسات نشاءإل على اجلامعة من املتخرجات وخباصة املرأة ملرافقة

 اإلفالس حاالت يف سنة من أقل إىل التصفية مدة بتقليص وذلك :إفالسهم عند للمقاولين ثانية فرصة -2

 من يقرتبون الذين املقاولني ومرافقة، الثانية الفرصة سياسة خيص فيما اخلربات للقوانني، وتبادل خمالفة غري ألسباب

 أن املمكن من اليت الالزمة املعلومات منحهم على بالرتكيز وذلك الوسائل، مبختلف إفالسهم، ودعمهم راشهإ

 .يهاإل اللجوء يتم اليت احللول آخر اإلفالس جعل أي، جديدة وانطالقة نفسا وتعطيهم حافة اإلفالس من خترجهم

 تتناسب القوانني خمتلف علجب املبدأ هذا يف يتم :األولية لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبدأ العمل -3

 تقييم إجراء وكذا اإلجراءات، بعض الرسوم وإلغاء من كاالستثناءات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخصائص

                                                           
)1(  Commission Européenne: Communication de la commission au parlement, au conseil au comité économique 

au parlement européen et au comité des régions Think small first ( priorité aux PME) : Small Business Act 
pour l'Europe, Bruxelles, 2008. Disponible sur: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:fr:PDF. consulté le: 24/02/2016. 

 



 دور�ا���ومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�التجارب�الدولية�الرائدة�: الفصـل�الثالث�

147 
 

 التقييم هذا نتائج وأخذ املؤسسات الصغرية واملتوسطة، على املستقبلية واإلدارية التشريعية املبادرات ألثر صارم

 اجلمعيات فيها مبا ،التشريعاتذه املعنية � األطراف كافة  مراجعة مع ،االقرتاحات تقدمي عند االعتبار بعني

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعم ترقية على نشاطها يرتكز اليت واهليئات

 مع العمومية اإلدارات نشاط ليتأقلم :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية لصالح اإلدارات تنشيط -4

 جديدة مؤسسة بإنشاء تسمح املدة اليت التكاليف وتقليص ختفيض يتم ملؤسسات الصغرية واملتوسطة، احتياجات

 يف لتشرع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة منح الرخص يف واإلسراع ،اإلجراءات وتبسيط أسبوع، عن تقل مدة إىل

 خمتلف االقرتاحات تقدمي خالهلا من للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن اتصال خلية وضعكذا و  نشاطها،

 الذي الوحيد بإنشاء الشباك ذلك يتم وقد نشاطها، تعيق واليت املناسبة غري اإلجراءات خمتلف حول والشكاوى

 اعتمادكذلك  التوصل إليها، يف وترغب تريدها اليت املعلومات كل على احلصول ؤسسات منهذه امل ميكن

 اإلدارية  كل الوثائق على احلصول من للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يسمح مبا واالتصال املعلومات تكنولوجيا

  .للتنقل احلاجة دون إرساهلاوكذا 

 احلصول تسهيل يتم البند هلذا وفقا :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صالحل العمومية الصفقات تنشيط -5

الصفقات  موقع عمل حتسني خالل من العمومية، الصفقات يف املوجودة الفرص خمتلف حول املعلومات ىعل

 تتناسب اليت واملناقصات املزايدات خمتلف عن املستمر واإلعالن ،االنرتنيت شبكة على األورويب حتادلال العمومية

 عرب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ولمتنا يف ائلوس وضع وكذا املؤسسات الصغرية واملتوسطة، قدرة ومستوى

 دخول يف توفرها الواجب الشروط خمتلف عرض يف وضمان الشفافية احملتملني، الشركاء خمتلف إلجياد االنرتنيت

 حول أفضل بشكل إلعالمها املؤسسات الصغرية واملتوسطة لفائدة مالزم مرافق ونشر العمومية،الصفقات 

لصفقات با اخلاصة املعلومات على احلصول إلكرتونية لتوسيع رئيسية بوابة ووضع هلا، املتاحة املساعدات إمكانيات

  .العمومية

 على يساعد للدفع نظام تطوير خالل من :التمويل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصول تسهيل -6

 لتسهيل وجهةامل اخلاصة األموال لتوظيف نظام وبدقة، بإنشاء مواعيدها يف وااللتزامات املدفوعات تسوية

 معاجلة على والعمل املخاطر؛ مال لرأس األورويب السوق �دف تقوية حتاد،اال دول يف للحدود العابر االستثمار

 املتعلقة القواعد احرتام مع اخلاصة، واملسامهة االقرتاض بني جتمع تلك اليت خاصة غيا�ا أو املالية املوارد نقص

 يف يعمل الذي املخاطر مال رأس نشاط تعيق اليت الضريبية والتشريعات اننيتغيري القو  يتم كما الدولة، مبساعدات

  .االستثمار على مشجعة الشركات أرباح على الضرائب جعل على مع السهر املوحدة السوق

 حول املعلومات وتوفري مجع على املبدأ هذا يقوم :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاط معايير توحيد -7

للمؤسسات  ميكن اليت والفرص فيها حتدث اليت االختالالت وحتديد خمتلف مراقبتها خالل من املوحدة، السوق

 العالمة نظام إىل الدخول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على بالتسهيل منها، االستفادة الصغرية واملتوسطة

 قوائم ذلك يف مبا روبية،األو  للمعايري نشر مستمر مع عليها، املفروضة التكاليف ختفيض طريق عن األوروبية،
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 دول مع وبالتعاون فحص إعادة املبدأ يشمل اللغات، كما ومبختلف إليها للدخول تقييد دون املعيارية، املراجع

  .الشهادات على احلصول ختفيض تكلفة �دف ،اتاملؤسس ذجامن واملفوضية حتاداال

 تطوير على األورويب االحتاد يعمل :توسطةالمؤسسات الصغيرة والم في البتكاروا الكفاءات وتنمية ترقية -8

 وتشخيص تقييم لتتمكن من، للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دليل وإتاحة الكفاءات وحركية ترقية نظام

 هذه متابعة مع اآليل، املعلوماتية واإلعالم جمال يف خاص وبشكل حتسنها، يةوكيف الكفاءات من �ااحتياجا

 على تركز مرتفعة منو معدالت مؤسسات ذات لظهور أولية وإعطاء ،علوماتامل وحتسني تسهيل بواسطة اجلهود

 .البتكارا على املشجعة الوطنية الربامج التنسيق بني تقوية بواسطة خاصة لديها، اليت البتكاروا البحث قدرات

 بإنشاء ة الدوليةالشراك لتشجيع املوجهة املبادرات ذلك يف مبا املؤسسات، عناقيد لتكوين إسرتاتيجية إقامةكذا و 

 يف تطوير الكفاءات طريق عن ،ملبتكرةا العناقيد إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة دخول تشجيع وكذا ،العناقيد

للبحث  التحتية للبىن دخوهلا وتسهيل ،البتكاروا والتطوير البحث جماالت يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

للمؤسسات  مزايا يعطي االنفتاح هذا إذا كان ، خاصةللبحث نيةالوط الربامج فتحكذا و  احلكومية، والتطوير

 .الصغرية واملتوسطة

 حتويل إىل األورويب االحتاد يدعو املبدأ هذا وفق :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البيئي دعم التوجه -9

 من جمموعة تقوم يثحب تقتنصها، فرص املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل تواجهها أن ميكن اليت البيئية التهديدات

 اليت الفرص خمتلف تقدمي خالل البيئية، من الفعالية بسري تتعلق نصائح بعرض والطاقة البيئة جمال يف اخلرباء

للمؤسسات  مساعدة تقدميكذا و  ،لذلك املتاحة التمويالت وخمتلف املؤسسة لنشاط اعتماد البيئة كأساس يتيحها

 واستخدام التكنولوجيا، وحتويل للسوق دخوهلا �دف تسهيل البيئي،بتكار الا جمال يف املبدعة الصغرية واملتوسطة

 يف تأيت قد واملساعدة احلكومية باملساعدات اخلاصة يتوافق والتنظيمات مبا التمويل على احلصولكذا و ، املعايري

  .البيئية املؤسسات أولوية لتمويل إعطاءمع  ضريبية حوافز شكل

 دراسة يف خمتصة فرق وضع على املبدأ هذا يركز :ت الصغيرة والمتوسطةالمؤسسا نشاط دعم تدويل -10

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة دخول وتسهيل تشجيع يف التصدير، واالستمرار أسواق خاص وبشكل األسواق

 حرالب جنوب دول" اجلوار سياسة إطار يف األوروبية معنية بالسياسة أخرى ودول األعضاء الدول ألسواق األوروبية

 طريق عن وذلك ،الدول هذه يف أوال املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مبدأ التفكري وترقية ،"مثال املتوسط األبيض

 تشجيعمع  ،الصغرية للمؤسسات األورويب امليثاق على ا�ال واملرتكزة هذا يف املعتمدة املمارسات أحسن تبادل

 .الدولية األسواق دخول على حلملها توسطةاملؤسسات الصغرية وامل على كفالة الكبرية املؤسسات

 تقاربا واضحا نالحظ الصغرية األعمال وقانون الصغرية للمؤسسات األورويب امليثاق عرض خالل من

 اليت املهام يف فصل أكثر القانون أن جند إذا للميثاق، جديد رداء إال هو ما القانون بأن نقول أن ميكن بل بينهما،

 من سواء بذهلا يفرتض اجلهود اليت ملختلف قانونيا إطارا ليعطيا جاءا والقانون امليثاق من فكل �ا، القيام جيب

 خمتلف يف عليها االعتماد ميكن هناك مرجعية تكون حبيث األعضاء، الدول طرف من أو األورويب االحتاد طرف

  .ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم تنافسيةالقدرة ال لدعم تنفيذها يتم اليت الربامج
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� � برامج :الثا�يالفرع �التنافسية �القدرة �دعم ��� �واملتوسطة �الصغ��ة دول�للمؤسسات

 تحاد��ورو�ي�

 العديد األورويب اإلحتاد وينفذ نفذ الصغرية األعمال وقانون الصغرية للمؤسسات األورويب امليثاقظل  يف

 خمتلف ميوتقد ة واملتوسطةؤسسات الصغري للم مالئم حميط لتوفري بشكل أساسي �دف اليت ،الربامج من

 :ومن أهم هذه الربامج ،تدعم قدر�ا التنافسية اليت واخلدمية واملادية املالية املساعدات

  ]CIP((*) ]2007-2013(برنامج اإلبداع والقدرة التنافسية  :أوال

ؤسسات املو حتاد األورويب بشكل عام للمؤسسات يف االيهدف هذا الربنامج إىل تعزيز القدرة التنافسية 

وكذا دعم االبتكار وحتسني فرص احلصول على التمويل واملساعدات املادية الصغرية واملتوسطة بشكل خاص، 

 .واخلدمية، فضال عن تشجيع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ودعم التوسع يف استخدام الطاقات املتجددة

  مدار على امتددو  CE/1639/2006جب القرار مبو ،  2007سنة بداية منذهذا الربنامج  مراحل أوىل انطلقت

 .)1(اورو مليار  3,621 بـ له املخصصة امليزانية وتقدر 2013إىل غاية  سنوات 06

  :)2(ثالثة برامج فرعية هي) CIP(برنامج اإلبداع والقدرة التنافسية ويتضمن 

  ؛(**))EIP( املقاوالتية واإلبداعبرنامج  - 

 ؛(***))ICT-PSP( علومات واالتصالدعم سياسات تكنولوجيا املبرنامج  - 

 .(****))IEE( أوروبا- الطاقة الذكيةبرنامج  - 

تشجيع زيادة  إىل، يهدف أساسا )ICT-PSP(دعم سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصال برنامج 

أحناء  واالتصال املبتكرة، واستغالل احملتوى الرقمي يف مجيع اإلعالماعتماد املؤسسات القائمة على تكنولوجيات 

برنامج  كما يسعى .)3(املؤسسات الصغرية واملتوسطةواحلكومات واملؤسسات وباألخص  األفرادأوروبا من قبل 

  .)4(يف جمال الطاقة األورويبالطموحة لالحتاد  األهدافحتقيق  إىل، )IEE( أوروبا-الطاقة الذكية

ؤسسات الصغرية واملتوسطة املبدعة إنشاء امل دعم إىل )EIP( برنامج املقاوالتية واإلبداعيف حني يهدف 

 اليت األفقية األنشطة واخلدمية، كما يدعم الربنامج الصناعية مجيع األنشطة ويغطي العالية، ذات التكنولوجيا

                                                           
(*)  CIP: Competitiveness and Innovation Programme. 
)1(  Décision No 1639/2006/CE Du Parlement Européen  Et Du Conseil Européen du 24 octobre 2006.  Disponible 

sur: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040:fr:PDF. consulté le: 
06/03/2016. 

)2(  European Commission: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Disponible sur: 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm. consulté le: 12/03/2016. 
(**)  EIP : The Entrepreneurship and Innovation Programme. 
(***)  ICT-PSP: The Information Communication Technologies Policy Support Programme. 
(****)  IEE: The Intelligent Energy Europe Programme. 
)3(  European Commission: The Information Communication Technologies Policy Support Programme. 

Disponible sur: http://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_fr.htm. consulté le: 15/03/2016. 
)4(  European Commission: The Intelligent Energy Europe Programme. Disponible sur: 

http://ec.europa.eu/cip/iee/index_fr.htm. consulté le: 15/03/2016. 
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 على اإلبداع يشجع فهو املؤسسات، يف البيئي اإلبداع ذلك يف مبا وترقية اإلبداع وتشجيع حتسني إىل �دف

 اإلمكانيات كل وضع يف أيضا يساهم كما والعام، اخلاص القطاع بني د والشراكةالعناقي ويف القطاع مستوى

 تسيري على احملافظة مع، املشاركة الدول بني اجلديدة والتكنولوجيات املعارف بنقل اليت تسمح املمكنة والوسائل

املؤسسات الصغرية  اجهتو  عقبة أكرب املالية املوارد على احلصول روباعتبا .والصناعية امللكية الفكرية حقوق

 تسري مجاعية مالية أدوات طريق عن العقبات هذه حدة من الربنامج خيفف فهذا اإلبداع واملتوسطة ملمارسة

 عرض يف املتخصصة األوروبية املؤسسة باعتباره وذلك لالستثمار، األورويب الصندوق طرف من املفوضية حلساب

 .)1(املؤسسات الصغرية واملتوسطةب املتعلقة الضمان توأدوا مال املخاطر برأس اخلاصة االستثمارات

  :)2(وبشكل عام يسعى هذا الربنامج لتحقيق مخسة أهداف هي

قروض، (من خالل توفري أدوات مالية  :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلاتسهيل حصول  -1

ف مراحل منوها؛ وتسيري هذه األدوات لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتل) ضمانات ورأس مال املخاطر

  .بالتعاون مع املؤسسات املالية لدول االحتاد ،)FIE(حلساب املفوضية من طرف الصندوق األورويب لالستثمار

شبكة مؤسسة أوروبا نشاط يف هذا الصدد مت تفعيل  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفير خدمات دعم -2

)EEN((*)
كذا و  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةيئات واملنظمات املتخصصة يف دعم ، وهي شبكة تربط بني اهل 

و�دف . دولة يف أوروبا 50غرف التجارة والصناعة والوكاالت اإلقليمية للتنمية واملراكز التكنولوجية يف أكثر من 

التدويل، التعاون  اإلبداع،ترقية مع املؤسسات األخرى،  املؤسسات الصغرية واملتوسطةهذه الشبكة إىل دعم تعاون 

  .)AECI(إلدارة الوكالة التنفيذية األوروبية للتنافسية واإلبداع  هذه الشبكة وختضع. التكنولوجي ونقل التكنولوجيا

من خالل دعم أنشطة إبداع املؤسسات وتقدمي املساعدات املالية واخلدمية املرتبطة  :دعم سياسة اإلبداع -3

 هذا اإلطار وضعت املديرية العامة للمؤسسات والصناعات للمفوضية ويف. باإلبداع، وكذا تسهيل التعاون

  :األوروبية ثالث برامج هي

والذي يشكل منصة للتبادل والتعاون بني : )PRO-INNO Europe(برنامج التبادل والتعاون  - 

 اجلهات احلكومية املسؤولة عن تطوير وحتليل سياسات اإلبداع يف دول االحتاد؛

لتطوير وأختبار أدوات جديدة لالبتكار يسمح للمؤسسات الصغرية : )Europe INNOVA(برنامج  - 

 ؛وأفضل أسرعبشكل  اإلبداع واملتوسطة من

ملشاريع  حلماية حقوق امللكية الفكرية: )IPR-helpdesk(املكتب املساعد حلقوق امللكية الفكرية  - 

  .األورويب البتكار يف دول االحتادواالبحث 
                                                           

)1(  European Commission: Entrepreneurship and Innovation management committee (EIPC): Entrepreneurship 

And Innovation Programme (EIP) Work Programme  (EIPC-26-2009), October 2009, P 2-3. Disponible sur: 
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/2nd_revision_eip_2010_wp_en.pdf. consulté le: 21/03/2016. 
 (2) European Commission: Enterpreneurship And Innovation Programme  (EIP)  Performance Report, January 

2012, P 2-8. Disponible sur: http://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip_performance_report_january_2012_en.pdf 
consulté le: 17/03/2016. 
(*)  EEN : Entreprise Europe Networks. 
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من خالل دعم تطوير وتسويق املنتجات واخلدمات اليت هلا تأثري  :)Eco-innovation(دعم اإلبداع البيئي  -4

   .حمدود على البيئة

احلالية  األجيال لدى املقاوالتية ثقافة تنميةل) EIP( برنامج املقاوالتية واإلبداع يسعي: المقاوالتيةدعم  -5

  :من خالل ، وذلكاألورويب يف دول االحتادواملستقبلية 

 التعليمية؛ األطوار مجيع يف املقاوالتية وحر  ترسيخ - 

 املقاوالتية؛ جمال يف األساتذة تكوين - 

 واملؤسسات؛ التعليمية املؤسسات بني التعاون - 

  .)Academic SPIN-OFF(ن البحوث األكادميية عدعم املؤسسات الناشئة   - 

 (*))COSME( طةالمؤسسات الصغيرة والمتوسبرنامج من أجل القدرة التنافسية للمؤسسات و  :ثانيا

]2014 -2020[  

يهدف إىل تعزيز القدرة التنافسية و  ،)CIP(ربنامج اإلبداع والقدرة التنافسية يعترب هذا الربنامج تكملة ل

املؤسسات  يع ثقافة املقاوالتية وتعزيز منووكذا تشج، حتاد األورويباال دول يف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

هذا  مراحل أوىل نطلقتا .ير جمتمع املعرفة ودعم التنمية االقتصادية املتوازنة، فضال عن تطو الصغرية واملتوسطة

 مدار على وميتد CE/1639/2006للقرار واملعدل  2013/1287القرار مبوجب ،  2014سنة بداية منذالربنامج 

نامج لتحقيق ويسعي هذا الرب  .)1(اورو مليار  2,3 بـ له املخصصة امليزانية وتقدر 2020إىل غاية  سنوات 06

  :األهداف التالية

مت ختصيص ) COSME(يف إطار برنامج : تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل -1

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةلتمويل  ،)من ميزانية الربنامج %60حوايل ( اورو مليار 1.4يقدر بــ  غالف مايل

 .ال املخاطر وضمان القروضرأس م: من خالل آليتني متويليتني مها وذلك

 .)2( بالتعاون مع املؤسسات املالية لدول االحتاد )FIE(من طرف الصندوق األورويب لالستثمار اآلليتنيتني اتسري ه

  .)COSME(يف ظل برنامج  املؤسسات الصغرية واملتوسطةوالشكل املوايل يوضح آليات متويل 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(*)  COSME : programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises. 

)1(  Commission Européenne : Rapport De La Commission Au Parlement Européen Et Au Conseil : COSME 

Rapport de suivi (SWD(2016) 274 final), Bruxelles, 24/8/2016, P 3-5. Disponible sur: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-526-FR-F1-1.PDF. consulté le: 03/10/2016. 

)2(  Klein Patrick : Programme COSME, Chambre de Commerce et d'Industrie Luxembourg, Luxembourg, 08  

Octobre 2014, P 6. Disponible sur: http://www.cc.lu/uploads/media/COSME_P_KLEIN.pdf. consulté le: 
11/04/2016. 
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 )COSME(في ظل برنامج  الصغيرة والمتوسطة المؤسساتآليات تمويل  ):2- 7( الشكل رقم

  

  

  

  

  
 
 
 

  
  

SOURCE: Klein Patrick : Programme COSME, Chambre de Commerce et d'Industrie Luxembourg, 
Luxembourg, 08  Octobre 2014, P 7. Disponible sur: http://www.cc.lu/uploads/media/COSME_P_KLEIN.pdf. 
consulté le: 11/04/2016. 

 

العديد من املبادرات لتحسني وصول  )COSME(برنامج يدعم : تحسين فرص الوصول إلى األسواق -2

  :)1(، ومن أهم هذه املبادراتاألسواق إىلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 ؛)EEN(أوروبا شبكة مؤسسة  - 

 ؛)IPR-helpdesk(املكتب املساعد حلقوق امللكية الفكرية  - 

  ).Your Europe Business(بوابة االنرتنت  - 

تحسني ل )COSME(برنامج  يسعى :الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات تحسين شروط القدرة التنافسية  -3

  :)2(من خالل ، وذلكالصغرية واملتوسطةللمؤسسات شروط القدرة التنافسية 

الصغرية للمؤسسات  إدراكا لدور العناقيد يف تعزيز القدرة التنافسية :وضع برنامج لدعم العناقيد - 

برناجمني من خالل  حتاد األورويباال دول يف لدعم العناقيد )COSME(برنامج يسعى  ،واملتوسطة

ل العناقيد وبرنامج تدوي (Cluster Excellence Programme)برنامج متيز العناقيد  :رئيسيني مها
)Cluster Go International(؛ 

 ؛الصغرية واملتوسطةللمؤسسات والتشريعية  اإلدارية األعباءالتقليل من  - 

 الصغرية واملتوسطةللمؤسسات  تبادل اخلربات واملمارسات الناجحة يف جمال دعم القدرة التنافسية - 

 بني دول االحتاد األورويب؛

                                                           
)1(  European Commission: programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (COSME): Access To Markets. Disponible sur: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-
markets_en. consulté le: 14/04/2016. 

)2(  European Commission: programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (COSME): Improving Conditions For Competitiveness. Disponible sur: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions_en. consulté le: 15/04/2016. 
 

  الصندوق األوروبي لالستثمار
)FIE( 

 صناديق ضمان القروض  صناديق رأس مال المخاطر 

 بنوك

 مؤسسات صغيرة ومتوسطة
 إقراض

 إستثمار املساعدة يف الضمان

 إستثمار

http://www.cc.lu/uploads/media/COSME_P_KLEIN.pdf
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 يف دول االحتاد األورويب؛ الصغرية واملتوسطةللمؤسسات  فسيةإعداد التقارير لتحليل  القدرة التنا - 

الصغرية ؤسسات امللتشجيع  )European Enterprise Award(إنشاء جائزة املؤسسة األوروبية  - 

 .واملتوسطة

خاصة  ة،املقاوالتي املهاراتلتطوير الكفاءات و  )COSME(برنامج يسعى : تشجيع ثقافة المقاوالتية -4

للمرافقة وتشجيع رأس املال االجتماعي  فعالة أنظمة إنشاءاجلديدة والشباب والنساء، وكذلك  عاملشاري صحابأل

  :)1(يف هذا الصدد )COSME(برنامج ومن أهم مبادرات . الداعم للمقاوالتية يف ا�تمع

والذي يشكل  : Action Plan) 2020(The Entrepreneurship 2020 مخطط عمل المقاوالتية - 

 ؛يهدف إىل إحداث ثورة يف ثقافة املقاوالتية يف دول االحتاد األورويب ل،شام خمطط عمل

للتبادل األورويب للمقاولني الشباب ميكن  يتمثل يف برنامجوالذي  :للتكوين المقاوالتي )Erasmus(برنامج  - 

الصغرية، كما وتسيري مؤسسا�م  إلنشاءمن تلقي املهارات املطلوبة  ، يسمح هلؤالء املقاولنيالشباباملقاولني 

 آخريناملشاريع اجلديدة الفرصة الكتساب وتبادل املعرفة يف جمال املقاوالتية مع مقاولني  ألصحابقدم ي

، ويتم متويل هذا الربنامج من طرف املفوضية أشهر ستة إىلقامي يصل إذوي خربة، وذلك عن طريق تكوين 

 األوروبية؛

العديد من الشبكات من خالل  املقاولة النسويةدعم ل )COSME(برنامج يسعى  :دعم المقاولة النسوية - 

 والشبكة األوروبية لدعم املقاولة النسوية )WES( الشبكة األوروبية لتعزيز املقاوالتية النسوية :من أمهها
)MWE(.  

 

  كور�ا�ا��نو�يةتجر�ة�: املطلب�الثا�ي

تصنف ضمن الدول النامية تعترب كوريا اجلنوبية من الدول املتحولة اقتصاديا، ففي السابق كانت 

واحدة وهي األرز، وتعاين من نقص املوارد الطبيعة واالقتصادية ومشاكل  زراعيةواقتصادها يعتمد على إنتاج سلعة 

الفقر والبطالة والتخلف اليت خلفتها احلرب الكورية يف اخلمسينات؛ إال أ�ا فيما بعد أصبحت تصنف ضمن 

االقتصادية، واليت كان هدفها  والربامجيقها �موعة من اخلطط والسياسات جع إىل تطباالدول املتقدمة، وهذا ر 

 ؤسساتامل تنافسية حيث كانت تنمية وتطوير ،األساسي هو اإلصالح االقتصادي والتنمية االقتصادية املستدامة

  .اليت انتهجتها حكومة كوريا اجلنوبية والربامجواملتوسطة من ضمن تلك اخلطط والسياسات  ةري الصغ

  

  

  

                                                           
)1(  European Commission: programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (COSME): Supporting Entrepreneurs . Disponible sur: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs_en. consulté le: 15/04/2016. 
 



 دور�ا���ومة�الداعم�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل�التجارب�الدولية�الرائدة�: الفصـل�الثالث�

154 
 

��ول  �كور�ا��:الفرع ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تطو�ر �ع�� �املشرفة ال�يئات

  ا��نو�ية

متثل اهليئة احلكومية الرئيسية لتنمية وتطوير : (*))SMBA( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدارةهيئة  -1

من الربامج منظومة شاملة  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كوريا اجلنوبية، حيث تضع وتطبق هذه اهليئة

جتمع بني دعم التمويل والتسويق ودعم التكنولوجيا وتنمية  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةوالسياسات لتنمية 

  :يفيما يلوميكن تلخيص أهداف هذه اهليئة . املوارد البشرية هلذه املؤسسات

 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطةوضع سياسات ترقية  - 

 ؛ات الصغرية واملتوسطةاملؤسسدعم متويل  - 

 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتسني هياكل - 

 املوارد البشرية هلذه املؤسسات وتقدمي الدعم التقين هلا؛تنمية  - 

 واملؤسسات الكبرية؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطةتشجيع التعاون بني   - 

 دعم اإلدارة املعلوماتية هلذه املؤسسات؛ - 

 ؛صغرية واملتوسطةال توسيع قاعدة الطلب للمؤسسات - 

 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطةحتليل اجتاهات  - 

 .)1(املؤسسات الصغرية واملتوسطةإدارة أزمات  - 

 املشاريع ودعم بتشجيع تقوم حكومية، منظمة وهي :(**))SBC( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاونية -2

 خدمات يف ،)متويل مباشر وغري مباشر( اليةامل املساعدة مثل متنوعة برامج توفري خالل من ،واملتوسطة الصغرية

 وتنفيذ السياسات يف وضع احلكومة مبساعدة اهليئة تقوم كما التدريب، وخدمات واملعلومات والتسويق اإلدارة

 األنشطة وتقوية اإلنتاج وسائل حتديث مهمتها على تقوم واليت واملتوسطة، املؤسسات الصغرية بتنمية املرتبطة

 حنو واملتوسطة الصغرية الصناعات وتوجيه صناعية، مدن واملتوسطة وإنشاء الصغرية ملؤسساتا بني التعاونية

 )2(التصدير

وهي هيئة حكومية تساعد احلكومة يف  :(***))KBIZ( مؤسسات الصغيرة والمتوسطةلل الفيدرالية الكورية -3

فيما كن تلخيص أهداف هذه اهليئة ومي. واملتوسطة املؤسسات الصغريةتطوير ب املرتبطةوضع وتنفيذ السياسات 

  :)3(ييل

                                                           
(*)  SMBA: Small and Medium Business Administration.  

 (1) Small and Medium Business Administration: SMBA Purpose & Vision. Disponible sur: 

http://www.smba.go.kr/site/eng/01/10102010000002016111504.jsp. consulté le: 07/03/2016. 
(**)  SBC: Small and Medium Business Corporation.  

)2(  Business-korea: SBC: Reliable Partner for Today, Future Hidden Champions. Disponible sur: 
http://www.businesskorea.co.kr/english/features/special-reports/15655-small-medium-business-corporation-
reliable-partner-today-future. consulté le: 11/03/2016. 
(***)  KBIZ: Korea Federation of Small and Medium Businesses. 

)3(  Korea Federation of Small and Medium Businesses: Introduction to Kbiz. Disponible sur: 

https://www.kbiz.or.kr/user/nd8610.do. consulté le: 05/04/2016. 
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وتقدمي السياسات وتطوير  واملتوسطة املؤسسات الصغرية التعرف على الصعوبات اليت تواجه - 

 ؛االقرتاحات

 ؛واملتوسطة الصغريةرقية القدرة التنافسية للصناعات ت - 

 ؛واملتوسطة الصغرية حتسني نظم تدريب املوارد البشرية للمؤسسات - 

  .واملتوسطة املؤسسات الصغريةحول تطوير البحوث  - 

سياسة�ترقية�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����كور�ا��:الفرع�الثا�ي

    ا��نو�ية

رتقية القدرة التنافسية لقطاع املؤسسات لإسرتاتيجية متكاملة ، 2004وضعت احلكومة الكورية سنة 

 الصغرية واملتوسطة للمؤسساتالقدرة التنافسية  ةقيشاملة لرت الطة اخلتعرف ب ،الصغرية واملتوسطة

(Comprehensive Plan To Enhance SME Competitiveness)
حول شاملة الطة هذه اخليف  تتمحورو  .)1(

  :)2(أربعة أبعاد أساسية هي

 ؛للمؤسسات الصغرية واملتوسطة توفري الدعم املايل - 

  إىل األسواق؛ واملتوسطة املؤسسات الصغرية دعم وصول - 

 ؛واملتوسطة املؤسسات الصغرية تطوير تكنولوجيا - 

 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تنمية املوارد البشرية - 

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفير الدعم المالي: أوال

يف احلصول على  واملتوسطة املؤسسات الصغريةوضعت احلكومة الكورية العديد من اهليئات ملساعدة 

  :)3(التمويل، من أمهها

 من تعاين اليت واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل ملساعدة :(*))KODIT( ضمان القروضل الكوري صندوقال -1

 .باملشروع للقيام املطلوب املال رأس على احلصول لتمكينها من ،للقروض ضمان إىل فتقاراال

 صغريةال ؤسساتامللتمكني  :(**))KOTEC( صندوق الكوري لضمان قروض تطوير التكنولوجياال -2

 .لتطوير تكنولوجيا جديدة ممن احلصول على االئتمان الالز  واملتوسطة

  

                                                           
)1(  Joo-Yong Kim: SME Innovation Policies in Korea, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), P133. 

Disponible sur: . https://www.pecc.org/images/stories/publications/SME-2007-6-SME_Innovation_Policies 
_in_Korea-Kim.pdf. consulté le: 07/04/2016. 

)2(  Joon-Ho LEE: Introduction to Korean SME Supporting Policies and Programs,  Korea Small Business 

Institute (KOSBI), Seoul, 2014, P 5-7. Disponible sur: 
http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12%20Joon%20Ho%20LEE_Korean%20SME
%20Policy%20(Joon-Ho%20LEE%20-%20ROK_2014)_en.pdf. consulté le: 09/04/2016. 

)3(  Ibid, P 9-13. 
(*) KODIT: Korea Credit Guarantee Fund. 

(**)  KOTEC: Korea Technology Credit Guarantee Fund.  
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 الصغرية توفري الدعم املايل للمؤسسات وهي هيئة حكومية :(*))KOFC( للتمويل الكوريةالمؤسسة  -3

  .من خالل إقراض ودعم هيئات متويل هذه املؤسسات ، وذلكبطريقة غري مباشرة واملتوسطة

من  واملتوسطة الصغرية ؤسساتامللتمكني  :(**))K-vic( لالستثمار برأس مال المخاطر ةالكوريالشركة  -4

  .احلصول على التمويل يف شكل استثمار برأس مال املخاطر

 ويلمت يف شكل واملتوسطة الصغرية ؤسساتاملدعم متويل : )SBC( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاونية -5

  .ؤسساتهلذه املباشر وغري مباشر م حكومي

�دف لضمان قروض  ،مجعية 16جهوية عددها  حكومية اتوهي هيئ :جمعيات الضمان الجهوية -6

 .واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل

  .يف كوريا اجلنوبية واملتوسطة الصغرية ؤسساتامليئات داعم متويل هواجلدول املوايل يلخص 
 

 في كوريا الجنوبية متوسطةوال الصغيرة مؤسساتالهيئات دعم تمويل  ):3- 1(الجدول رقم 

 هيئات داعم التمويل والمتوسطة الصغيرةشكل الدعم المالي للمؤسسات 

إلزامية من قروض البنوك التجارية لتمويل املؤسسات ختصيص نسبة 

 الصغرية واملتوسطة
 البنك املركزي الكوري

 سات الصغرية واملتوسطةللمؤس بنك كوريا الصناعي  لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةقروض خمصصة 
)IKBS(  

 ضمان القروض

 )KODIT( صندوق الكوري لضمان القروضال

 صندوق الكوري لضمان قروض تطوير التكنولوجياال
)KOTEC( 

 مجعيات الضمان اجلهوية

 )KOFC( للتمويل الكوريةاملؤسسة  متويل غري مباشر

 )SBC( ة واملتوسطةاملؤسسات الصغري  تعاونية متويل حكومي مباشر وغري مباشر

 )K-vic( لالستثمار برأس مال املخاطر الكوريةالشركة  يف شكل استثمار برأس مال املخاطرمتويل 

Source : Joon-Ho LEE: Introduction to Korean SME Supporting Policies and Programs,  Korea Small Business 
Institute (KOSBI), Seoul, 2014, P 10. Disponible sur: 
http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12%20Joon%20Ho%20LEE_Korean%20SME
%20Policy%20(Joon-Ho%20LEE%20-%20ROK_2014)_en.pdf. consulté le: 09/04/2016. 

 

 إلى األسواق والمتوسطة المؤسسات الصغيرةدعم وصول : ثانيا

إىل األسواق احمللية واخلارجية،  واملتوسطة الصغرية ؤسساتامليف إطار سعي احلكومة الكورية لدعم وصول 

  :مت استحداث العديد من اإلجراءات والربامج من أمهها

                                                           
(*)  KOFC: Korea Finance Corporation. 
(**)  K-vic: Korea Venture Investment Corporation. 

http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12 Joon Ho LEE_Korean SME Policy (Joon-Ho LEE - ROK_2014)_en.pdf
http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12 Joon Ho LEE_Korean SME Policy (Joon-Ho LEE - ROK_2014)_en.pdf
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وإعداد  ،لتنمية الصادرات الكورية :(*))KOTRA( إنشاء الوكالة الكورية لتشجيع التجارة واالستثمار -1

 .وتقدمي مجيع املعلومات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، وكذاالبحوث التسويقية

للمؤسسات الصغرية لتأمني التجارة اخلارجية : (**))K-sure(إنشاء الشركة الكورية لتأمين التجارة  -2

  .واملتوسطة

إجياد أسواق جديدة، الناشئة يف  واملتوسطة الصغرية ؤسساتاململساعد  :)Gobiz-Korea( إنشاء برنامج -3

  .)1(وكذا الرتويج للتجارة االلكرتونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

ترقية احلكومة الكورية بسن قانون  قامت :والمتوسطة الصغيرة مؤسساتمع ال الباطن من التعاقد تشجيع -4

والذي ينص  ،)SME Sub-contracting Promotion Act( ملتوسطةوا الصغرية ؤسساتالباطن مع امل من التعاقد

للمؤسسات  الباطن من للتعاقد منتجات التحويلية واعتبارها الصناعة قطاعات بعض منتجات على ختصيص

 حتصل أن مطالبة يف كوريا الكبرية الشركات ، ووفق هذا القانون أصبحتالكبرية الشركات مع واملتوسطة الصغرية

 يف إنتاجها وعدم واملتوسطة، الصغرية من املؤسسات وتوريدها التحويلية الصناعات هذه من ا�ااحتياج على

 من 60% بنحو الكبرية الشركات الكورية الصغرية واملتوسطة املؤسسات تزوديف هذا الصدد و  .الكبرية الشركات

  )2(لصناعا�ا واملكونات الالزمة األجزاء من احتياجا�ا

مؤسسة  300أفضل والذي يتم مبوجبه اختيار : )World-Class 300( الدعم المتخصصإنشاء برنامج  -5

عالية للنمو والتطور، وتقدم هلا خمتلف احلوافز والتسهيالت  إمكانياتاليت لديها و صغرية ومتوسطة واعدة كل سنة 

 املنافسة بسبب املؤسسات ذههل السريع النمو يف هذا الربنامج ويساهم .وحتاط مبزيد من الرعاية والعناية احلكومية

  .)3(سنة كل ختتار اليت ؤسسةم 300 بني من أن تكون ؤسسةم كل حترص حيث بينها، فيما

 والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال تطوير تكنولوجيا: ثالثا

 لدعم التطوير التكنولوجي ،تسعي احلكومة الكورية من خالل العديد من الربامج واإلجراءات

 ،والرتابط الشبكي بني الصناعات واجلامعات ومعاهد البحوث البتكاروتشجيع ا ،توسطةواملللمؤسسات الصغرية 

 :اإلجراءات والربامج ومن أهم هذه .دعم تسويق التكنولوجيا املتقدمةكذا و 

                                                           
(*)  KOTRA: Korea Trade-Investment Promotion Agency. 
(**)  K-sure : Korea Trade Insurance Corporation. 

)1(  Joon-Ho LEE: op-cit, p 15-16. 

 ،-اذج ميكن االحتذاء �ا يف فلسطني من - بعض التجارب الدولية الناجحة يف جمال تنمية وتطوير املشاريع الصغرية املتوسطة: مسري زهري الصوص )2(

 .26-25، ص 2010مكتب السياسات والتحليل واإلحصاء، وزارة االقتصاد، فلسطني، 
)3(  Yoo Soo Hong : Policies for Enhancing Competitiveness of Korean SMEs, Presented at the Dialogue : Public 

Policies to Enhance the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Department of 
Economic Development Trade and Tourism of the Organization of American States (OAS), Mexico City, 1-2 
November 2010, P 40. Disponible sur: 
http://www.sedi.oas.org/DTTC/dialogomx/presentaciones/day_1/YooSongHong.pdf. consulté le: 19/04/2016. 
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بسن  2001سنة احلكومة الكورية  قامت :والمتوسطة الصغيرة مؤسساتلل ترقية االبتكار التكنولوجي -1

 SME Technology Innovation Promotion واملتوسطة الصغرية مؤسساتلل ار التكنولوجيترقية االبتكقانون 

Act،  الشامل لدعم االبتكار التكنولوجي هلذه املؤسسات اإلطاروالذي ميثل. 

ملساعد  :(*))TIPA( والمتوسطة الصغيرة مؤسساتللإنشاء الوكالة الكورية لترقية تكنولوجيا اإلعالم  -2

 .يف ترقية البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واملتوسطة ةالصغري  ؤسساتامل

، من خالل برامج بتكرةواملتوسطة امل الصغرية مؤسساتلللتقدمي الدعم  :)INNO-BIZ( استحداث برنامج -3

 .املعاملة التفضيلية هلذه املؤسسات يف احلصول على االئتمان ، وكذاتأمني التكنولوجيا

اهليئات احلكومية واملؤسسات اليت متوهلا وتدعمها  ، يتم إلزاميف ظل هذا النظام :)KOSBIR(إنشاء نظام  -4

للمؤسسات الصغرية  التطوير التكنولوجيلدعم  ،للبحث والتطويرمن ميزانيتها  %5احلكومة الكورية بتخصيص 

 تدعم املؤسسات نأ )SMBA( املؤسسات الصغرية واملتوسطة إدارةهيئة متكنت  يف هذا الصددو  .واملتوسطة

   .مليون دوالر من هذا النظام 920 بـ واملتوسطةالصغرية 

تعزيز التواصل من أجل مت إنشاء هذا الربنامج �دف  ):بحوث-جامعة-صناعة(إنشاء برنامج االتحاد  -5

مت اجلامعات ومعاهد البحوث، ويف ظل هذا الربنامج و  واملتوسطة الصغرية الصناعاتاإلبداع التكنولوجي بني 

 .)1(يف تطوير تكنولوجيات جديدة واملتوسطة الصغرية ؤسساتاملاحتاد لدعم  220تشكيل حوايل 

ناطق امل تعترب :والمتوسطة الصغيرة مؤسساتاللصالح  مناطق الصناعات التقنيةالودعم   إنشاء -6

ولذا  ،واملتوسطة الصغرية مؤسساتلللرتقية القدرة التنافسية الصناعات التقنية جزء ال يتجزأ من املنظومة الوطنية 

 ايصبح موضوع إنشاء مناطق للصناعات التقنية أمر  ؤسساتامل بتكنولوجيا هذه فحني تقرر أي دولة أن ترتقي

اليت  ،ناطق تعترب املكان الذي تتوفر فيه البنية التحتية واخلدمات املساندة والدعم واحلوافزهذه املف. واضح األهداف

واليت بدورها تأثر على زيادة صادرات املنتجات التقنية وترفع من مستوى  ،عية التقنيةتفعل تكوين التكتالت الصنا

ترقية القدرة التنافسية وكل هذا يصب يف آخر األمر يف  ،واملتوسطة الصغرية مؤسساتللاإلنتاجية والقيمة املضافة 

  .هلذه املؤسسات

  :)2(، مايلييف كوريا واملتوسطة ةالصغري  مؤسساتالداعمة لل ناطق الصناعات التقنيةاملومن أهم 

ـــة -أ ـــدوك العلمي ـــ :مدينـــة تاي ـــة تايـــدوك العلميـــة حالي ـــة مـــن ضـــمنها  5مؤسســـة و 52 اتضـــم مدين وكـــاالت حكومي

 اخاصــ احبثيــ امعهــد 21و ،معاهــد �ــا اســتثمارات حكوميــة 6وكالــة تــدعمها الدولــة و 17و ،متحــف العلــوم القــومي

هــذا إىل جانــب مؤسســات البحــوث األساســية الــيت  ،للمدينــة اإضــافي ادمعهــ 15باإلضــافة إىل  ،معاهــد تعليميــة 3و

                                                           
(*)  TIPA : Technology Information Promotion Agency for SMEs. 

)1(  Jörg Mahlich, Werner Pascha : Korean Science and Technology in an International Perspective, Physica 

Verlag Edition, Berlin, 2012, P 22-23. Disponible sur: 
www.researchgate.net/publication/278647176_Moving_to_the_Innovation_Frontier_Lessons_from_the_OECD_
Review_of_Korean_Innovation_Policy. consulté le: 13/04/2016. 

، دراسات منتدى الرياض االقتصادي، الغرفة املستدامة ديةاالقتصا التنمية يف فعالة التقنية أداة مناطق الصناعات: الالـمجيد كيـ ن بن عــبدأيـمـ )2(

 .37- 35، ص 2005التجارية الصناعية، الرياض، نوفمرب 
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الـيت تـدعم و  (**))KBSI(ومؤسسة العلوم األساسية الكوريـة  (*))KOSEF(تدعمها مؤسسة العلوم واهلندسة الكورية 

هـذه  كمـا يوجـد لـدعم. اجلامعات لتزود السوق بباحثني متخصصني وعلمـاء وقـوة عاملـة مـاهرة يف التقنيـة واهلندسـة

  .(***))KAIST(أمهها املؤسسة الكورية للعلوم والتقنية املتقدمة  ،التوجهات ثالث مؤسسات للتعليم العايل

هو وضع نواة ملدينة علمية تستقطب الشركات الوطنية  ،واهلدف من إنشاء مدينة تايدوك العلمية

مهام املدينة توطني  من كما أن  ،نتجاتنقل التقنية احلديثة وحتويل االبتكارات إىل م �دفواملتعددة اجلنسيات 

فيشمل مواد مستحدثة  ،أما جماالت البحوث والتطوير يف التقنيات العالية ؛التقنية األمريكية واليابانية يف البالد

   .طاقةالوهندسة حيوية ومصادر  ،ومعدات طريان ،لكرتونيات وأجهزة معلوماتإو  ،وكيمياء دقيقة

 ؤسساتاملدعم وإنشاء إىل  ،كيوجنبك تكنوباركاملنطقة الصناعية التقنية   تسعى :كيونجبك تكنوباركمنطقة   -ب

ضنات حاتشجيع و  كذا نقل التقنية اجلديدةو  ،توجه جهودها للتقنيات الرائدة واملبتكرةاليت واملتوسطة  الصغرية

 . األعمال

  : اسرتاتيجيات كيوجنبك تكنوبارك أهم من ضمنو 

 ؛واملتوسطة الصغرية ؤسساتاملاحتضان  خلق العديد من الوظائف من خالل 

   ؛واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل متويلتشجيع رأس املال املخاطر يف  

 ؛الصغرية واملساعدة على تطويرها ؤسساتتقدمي املعونات التقنية للم  

  اجحة ووضع �تم مجيعها بإنشاء أعمال ن ،تدريبوالتعليم الفين للكز را وم ،تقنية الصناعة واإلدارةل معاهدإنشاء

على تقنيات حديثة أو  واملتوسطة الصغرية ؤسساتامللتدريب العاملني يف  ،برامج تدريبية عملية على اإلنرتنت

 .إعادة تأهيلهم

معهـدا  54 مؤسسـة إىل جانـب 251يعملـون يف  عامـل، 21849عدد العـاملني يف املدينـة حنـو حاليا ويبلغ 

إضـافة إىل العديـد مـن بـرامج التـدريب الـيت تقـدمها  ،علـوم والتكنولوجيـامن أمههـا معهـد كوريـا املتقـدم يف ال ،للبحوث

ومـن ضـمن هـذه الـربامج التدريبيـة بـرامج يف الطاقـة الذريـة . بغرض تدريب العاملني وبناء قدرا�م ،مؤسسات املنطقة

  .معدات التكنولوجيا املتقدمة كذاوتقنية النظائر اإلشعاعية و 

مركز أحباث وتطوير  35سوجندو تكنوبارك  املنطقة الصناعية التقنية تضم: منطقة سونجدو تكنوبارك -ج

أما بالنسبة  ،ومعهد كوريا للتقنية الصناعية ،وجامعة إنشيون ،إىل جانب جامعة إينها ،لألعمال واملشاريع اخلاصة

 ،ة احليويةوالتقني ،)ميكانيكا اإللكرتونيات(ميكاترونيك : �االت األحباث وتطوير الصناعة فهي تشمل على

يف توطني  ،التقنية يف كوريا إسرتاتيجيةوقد سامهت هذه املدينة باعتبارها من ضمن منظومة  .وعلوم املواد املتقدمة

  .الرفع من مستوى البحث العلميكذا التقنية وخلق الفرص الوظيفية و 
  

  

 

                                                           
(*)  KOSEF: Korea Science and Engineering Foundation. 
(**)  KBSI: Korea Basic Science Institute. 
(***)  KAIST: Korea Advanced Institute of Science & Technology. 
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  والمتوسطة الصغيرة مؤسساتلل تنمية الموارد البشرية: رابعا

ؤسسات يف امل رية من خالل العديد من الربامج واهليئات لتنمية وتطوير املوارد البشريةتسعي احلكومة الكو 

  :)1(اإلجراءات والربامج ، ومن أهم هذهوكذا دعم املرافقة املقاوالتية هلذه املؤسسات ،واملتوسطةالصغرية 

قانون البسن  2003سنة احلكومة الكورية  قامت :والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال دعم الموظفين في -1

 ،)Special Act on Employee Support for SMEs( واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل اخلاص لدعم املوظفني يف

  .لتنمية وتطوير املوارد البشرية هلذه املؤسساتالشامل  اإلطاروالذي ميثل 

للمؤسسات الصغرية لدعم املرافقة املقاوالتية  :(*))IKED( إنشاء المعهد الكوري لتطوير المقاوالتية -2

  .واملتوسطة

لدعم القدرات التسيريية للمشروعات الصغرية  :(**))Kova(لإلعمال المخاطرة  إنشاء الجمعية الكورية -3

  .املخاطرة

لدعم تدريب وتأهيل املوارد البشرية للمؤسسات  :(***))KTA(التقنية  للحدائقإنشاء الجمعية الكورية  -4

  .ه جهودها للتقنيات الرائدة واملبتكرةاليت توج ،الصغرية واملتوسطة

  :منظومة املرافقة املقاوالتية يف كورياوالشكل املوايل يوضح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(  Yoo Soo Hong : op-cit, p 31. 

(*)  IKED: Institute of Korea Entrepreneurship Development. 
(**) Kova: Korea Venture Business Association. 

(***)  KTA : Korea Technopark Association. 
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 منظومة المرافقة المقاوالتية في كوريا الجنوبية ):2-8(الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Yoo Soo Hong : Policies for Enhancing Competitiveness of  Korean SMEs, Presented at the Dialogue : 
Public Policies to Enhance the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Department 
of  Economic Development Trade and Tourism of the Organization of American States (OAS), Mexico City, 1-2 
November 2010, P 31. Disponible sur: 
http://www.sedi.oas.org/DTTC/dialogomx/presentaciones/day_1/YooSongHong.pdf. consulté le: 19/04/2016. 

  

شبكة واسعة  علىارتكزت  منظومة املرافقة املقاوالتية يف كوريامن خالل الشكل املبني أعاله، أن  يتضح

هذه  كما استندأمهها اجلامعات واملعاهد البحثية ومراكز حاضنات األعمال،   املتخصصة، اهليئاتو  تمن املؤسسا

املنظمات كافة وكذا   ،لتمويل برأس مال املخاطرومؤسسات ا ةياحلكومعلى التعاون املشرتك بني اهليئات املنظومة 

  .بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كوريااملرتبطة 

يف   مؤسسات الصغرية واملتوسطةترقية القدرة التنافسية للميكن تلخيص منظومة  ،من خالل ما سبقو 

  :كوريا اجلنوبية من خالل الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

 IKED  لمعهد الكوري لتنمية المقاوالتيةا

 مراكز حاضنات األعمال

 بحثيةالجامعات والمعاهد ال

KODIT  
 

KOTEC 

K-vic 

  بنوك
 

 )MKE( وزارة اقتصاد المعرفة  الهيئات المحلية )SMBA( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدارةهيئة 

 الجمعية الكورية لإلعمال
 )Kova( المخاطرة

للحدائق الجمعية الكورية 

 )KTA( التقنية

http://www.sedi.oas.org/DTTC/dialogomx/presentaciones/day_1/YooSongHong.pdf
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 في كوريا الجنوبية مؤسسات الصغيرة والمتوسطةقية القدرة التنافسية للمنظومة تر  ):2- 9(الشكل رقم 

 
Source : Joon-Ho LEE: Introduction To Korean SME Supporting Policies And Programs,  Korea Small 
Business Institute (KOSBI), Seoul, 2014, P 20. Disponible sur: 
http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12%20Joon%20Ho%20LEE_Korean%20SME
%20Policy%20(Joon-Ho%20LEE%20-%20ROK_2014)_en.pdf. consulté le: 09/04/2015. 

  
  
  
  

  اـــــــة�تركيــــــتجر�: املطلب�الثالث

قدرا كبريا من االهتمام  ،تستحق جتربة تركيا يف جمال ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

واملثري يف التجربة الرتكية ليس فقط النجاح االقتصادي الذي فاق كل خلصوبتها وثرائها وملا حققته من نتائج باهرة، 

على جتاوز املعوقات االقتصادية والتشوهات اهليكلية الرتكية التوقعات ولكن أيضا وبصورة خاصة، قدرة احلكومة 

  .اقتصادها من خالل االستثمار يف تطوير تنافسية هذه املؤسسات طبعتاليت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SMBA 

SBC 

KODIT 
KOTEC 
K-vic 
K-sure 

 

 مؤسسات صغيرة ومتوسطة

KBIZ 

TIPA 

KOTRA 

الوزارات، الهيئات المحلية، 

 الخ ...الجمارك

IKED 

http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12 Joon Ho LEE_Korean SME Policy (Joon-Ho LEE - ROK_2014)_en.pdf
http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/1_19_2015_8_42_14_12 Joon Ho LEE_Korean SME Policy (Joon-Ho LEE - ROK_2014)_en.pdf
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  تركيا�ال�يئات�املشرفة�ع���تطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����:الفرع��ول 

 إطارا تشريعيا شامال تركيا ت، أحدثنميتهاوت دعمها وضرورة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ألمهية إدراكا  

  :أمههاستند على منظومة شاملة من اهليئات من ي لتطوير هذه املؤسسات

اهليئة  ،)MoSIT( وزارة العلوم الصناعة والتكنولوجيامتثل  :)MoSIT( وجياوزارة العلوم الصناعة والتكنول -1

ؤسسات الصغرية للملوضع السياسات الصناعية وتنمية الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية احلكومية الرئيسية 

  .)1(تركياواملتوسطة يف 

التنمية الصناعية مت إنشاء منظمة  :)KOSGEB(منظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2

وقد اندمج املركز  ،)SEGEM( مث مركز للتدريب والتنمية الصناعية ،)KUSGE( للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

متثل اهليئة  واليت ،)KOSGEB(منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أسيسلت 1990مع املنظمة سنة 

 ،هذه اهليئةوتنسق حيث تضع وتطبق  ،تركيا واملتوسطة يفاملؤسسات الصغرية احلكومية الرئيسية لتنمية وتطوير 

وزارة العلوم الصناعة ، وهي تابعة لاملؤسسات الصغرية واملتوسطةمن الربامج والسياسات لتنمية منظومة شاملة 

، ويرأس مكتبا إقليميا يف مجيع املدن يف الرتكية 88من خالل مقرها يف أنقرة ووتنشط  )MoSIT( والتكنولوجيا

  :)3(يوميكن تلخيص األهداف الرئيسية هلذه املنظمة فيما يل .)2(يتها العامة رئيس الوزراءمجع

 حتسني ودعم املقاوالتية؛ - 

 ؛البتكاريةاوحتسني قدرا�ا  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةدعم البحث والتطوير  - 

 ؛الصغرية واملتوسطة مؤسساتوالفعالية املؤسسية لل التسيرييةحتسني املهارات   - 

 .ان التدريب املستمر لتوفري خدمة عالية اجلودةضم - 

جملس البحوث العلمية والتكنولوجية  ميثل :)TUBİTAK( مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية لتركيا -3

اهليئة الرئيسية إلدارة ومتويل وإجراء البحوث يف تركيا، فهو املسؤول عن تعزيز وتطوير  ،)TUBİTAK( لرتكيا

الوطنية  األهدافمبا يتماشي مع  بتكاريةسياسات العلمية والتكنولوجية واالوضع الكذا و  ،ثوتنظيم وتنسيق البحو 

حيكمها  ،)MoSIT( وزارة العلوم الصناعة والتكنولوجيال كمؤسسة مستقلة تابعة  1963للتنمية، تأسس ا�لس سنة 

  )4(ملؤسسات البحثية يف تركياجملس علمي يتم اختيار أعضائه من العلماء البارزين من اجلامعات والصناعة وا

                                                           
)1(  YOIKK : SMEs In Turkey & SME Support Mechanism Of KOSGEB, Coordination Council for the 

Improvement of  Investment Environment in Turkey (YOIKK), P 03. Disponible sur: 
http://www.yoikk.gov.tr/dosya/up/eng/SMEs IN TURKEY  SME SUPPORT MECHANISM OF KOSGEB.doc. 
consulté le: 12/05/2016. 
 (2) KOSGEB : KOSGEB Purpose & Vision.  Disponible sur: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay. 

consulté le: 18/05/2016. Ankara, March 2014, P 12. 
 (3) KOSGEB : KOSGEB ,Its Supports And Services,  KOSGEB, Ankara, March 2014, P 12. Disponible sur:  

http://kobienver.com/wp-content/uploads/2014/05/KOSGEB-New-General-Presentation_%C3%96mer-
%C3%87.-%C3%96zdemir.pdf. consulté le: 21/05/2016.  

)4(  TUBİTAK: TUBİTAK, Who We Are ?,  Disponible sur: https://www.tubitak.gov.tr/en/about-us/content-who-

we-are. consulté le: 15/05/2016. 
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ا�لس التنسيقي لتحسني املناخ  يهدف :(YOIKK)االستثماري  ناخالتنسيقي لتحسين الم المجلس -4

املتعلقة باالستثمار ووضع السياسات الالزمة لزيادة القدرة التنافسية  األنظمةترشيد  إىل ،(YOIKK)االستثماري 

اوز العقبات اإلدارية اليت يواجهها املستثمرون الوطنيون والدوليون يف مجيع جتكذا و  ،للبيئة االستثمارية يف تركيا

فنية تتناول كل منها جانب حمدد من جوانب مناخ االستثمار يف  انجلن 10مراحل املشروع، ويتشكل ا�لس من 

  .)1(من أمهها جلنة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،تركيا

  لتنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����تركياسياسة�ترقية�القدرة�ا�:الفرع�الثا�ي

        ]KSEP" ]2011-2013"ة ــــــــرة واملتوسطــــــات الصغيـــــل املؤسســـــــة عمـــــــة وخطــــــــإسرتاتيجيسعي ت        

(SME Strategy and Action Plan)، من  ، تركيايف رتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةل

  :حول أربعة أبعاد أساسية هي خالل الرتكيز

 ؛تسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التمويل - 

  ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم والتطوير التكنولوجي البتكاردعم ا - 

 ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةللمالتسيريية  هاراتتعزيز وتنمية ثقافة املقاوالتية وامل - 

  .)2(املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالستثماري لقطاع  حتسني املناخ - 

  تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل :أوال

يف احلصول  واملتوسطة املؤسسات الصغريةملساعدة  ،العديد من اهليئات والربامج رتكيةوضعت احلكومة ال

  :على التمويل، من أمهها

هو مساندة  ،)KGF( لصندوق ضمان القروض  هداف األساسيةمن األ: )KGF( صندوق ضمان القروض -1

املبدعة منها ودعم املقاوالتية للشباب واملقاولة النسوية يف تركيا، السيما  واملتوسطة املؤسسات الصغرية متويل

ات صندوق بالعديد من اتفاقيات التعاون مع منظمة تنمية املؤسسويرتبط هذا ال. واملستثمرة يف التقنيات العالية

منظمة تنمية  وتساهم ،)TTGV(والصندوق الرتكي للتطوير التكنولوجي  )KOSGEB(الصغرية واملتوسطة 

  .من رأس مال هذا الصندوق %33,19بنسبة  )KOSGEB(املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
االستثمار يف  إسرتاتيجيةتعتمد   :)KOBI( شركة رأس مال المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

من  ،على املسامهة يف تطوير االقتصاد الرتكي )KOBI(ركة رأس مال املخاطر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ش

  :اليت لديها اخلصائص التالية املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل دعم واالستثمار يف

 تعتمد على خلق مزايا تنافسية من خالل التقنيات التكنولوجية املتقدمة؛ - 

                                                           
)1(  Hale Altan : Coordination Council for the Improvement of  Investment Environment in Turkey (YOIKK), 

YOIKK, Ankara, October 2011, P 4-8. Disponible sur: 
http://www.yoikk.gov.tr/upload/IDB/20111011_TUSIADHaleAltan.pdf. consulté le: 14/05/2016. 

)2(  KOSGEB : Enhancing The Competitiveness Of SMEs In Turkey, Presented at the 28th Session of the : 
The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic 
Cooperation (COMCEC), Istanbul, Turkey, 08-11 October 2012, P 8-12. Disponible sur: 
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/%C3%BClkeraporlar%C4%B1/28_isedak_%C3%BClke_rap/T%C3%B
Crkiye.pdf. consulté le: 03/05/2016. 
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 مات لديها قيمة سوقية متوقعة عالية؛تنتج منتجات وخد - 

 .تعتمد على نظم اإلنتاج اجلديدة - 

  .ه الشركةمن رأس مال هذ %12,33بنسبة  )KOSGEB(وتساهم منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

�دف شركة رأس مال املخاطر   :)IVCI( شركة رأس مال المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

االستثمار يف واملسامهة يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطة لالستثمار يف ،)IVCI(رية واملتوسطة للمؤسسات الصغ

 %31.25بنسبة  )KOSGEB(منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  وتساهم هذه املؤسسات، دعم متويل 

 .ه الشركةمن رأس مال هذ

 يف تركيا، ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةتخصصة يف متاملبنوك ال من أهم: )HALK Bank( بنك هالك -4

)KOBI( رأس املال املخاطر رأس مال شركة من %31,25بنسبة كما يساهم هذا البنك 
 )1(.  

منظمة تنمية املؤسسات  استحدثت: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم تمويل )KOSGEB(برامج  -5

واليت م متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تركيا العديد من الربامج لدع ،)KOSGEB(الصغرية واملتوسطة 

 :ميكن تلخيص أمهها يف اجلدول املوايل
  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا لدعم تمويل )KOSGEB(برامج  ):3- 2(الجدول رقم 
  عدد المؤسسات ص م الممولة  الفترة  )تركية مليون ليرة(حجم التمويل   البرنامج

  1053  2005-2003  99  م دعم ائتمان امل ص

  23557  2011-2004  4527  دعم ائتمان امل ص م املصدرة

  232  2008-2007  3.25  ائتمان البنية التحتية الرقمية للم ص م

  1143  2004-2003  74  دعم ائتمان امل ص م املستعجل

  6850  2008-2007  579.79  دعم ائتمان امل ص م املسجلة لعمالة جديدة

  84155  2010-2009  2019.73  م ص م 100.000دعم ائتمان 

  5108  2009-2008  129.24  دعم ائتمان امل ص م املصنعة

  GAP(  137.18  2009-2010  631(دعم ائتمان امل ص م 

  3889  2011-2009  334.53  دعم االئتمان الطارئ للم ص م

  2008  2010-2009  58.31  بدون فائدة دعم ائتمان امل ص م

Source : Ufuk Acar : KOSGEB Financial Support Programs, Presented at the Workshop on Enhancing the 
Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises in the OIC Member States, Ankara, Turkey, 12-14  
June 2012, P 19-24. Disponible sur: http://www.sesric.org/imgs/news/image/675-s4-kosgeb.pdf . consulté le: 
26/05/2016. 
 

  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةللم والتطوير التكنولوجي البتكاردعم ا :ثانيا

واملتوسطة الصغرية ؤسسات يف امل البتكارتسعي احلكومة الرتكية من خالل العديد من والربامج لدعم ا

  :والربامج اهليئات هلذه املؤسسات، ومن أهم هذه التكنولوجيوكذا التطوير 

                                                           
)1(  KOSGEB : Enhancing The Competitiveness Of SMEs In Turkey, op-cit, p 16-20. 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/675-s4-kosgeb.pdf
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 البتكاردعم ااستحدثت الوزارة العديد من الربامج ل :)MoSIT( وزارة العلوم الصناعة والتكنولوجيا -1

  : من أمهها ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والتطوير التكنولوجي

 ؛)TDZs( التقنية طق الصناعاتمنابرنامج تطوير  - 

 ؛)SAN-TEZ(برنامج دعم البحث الصناعي  - 

  .تكرةبرنامج دعم املؤسسات الناشئة التكنولوجية واملب - 

   يطور ا�لس العديد من الربامج :)TUBİTAK( مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية لتركيا -2

   :واملتوسطة، من أمههاللمؤسسات الصغرية لتحسني البحث التكنولوجي وثقافة اإلبداع 

 ؛)MOE-TUBİTAK(برنامج متويل البحث والتطوير الصناعي  - 

 ,FP7, Eureka, Eurostar’s( للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالبحث والتطوير الصناعي برامج دعم  - 

Cornet, Mnt- Era.net II(؛ 

 الناشئة التقنية؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطةبرنامج متويل امل - 

  .ساطة الصناعيةبرنامج دعم الو  - 

مؤسسة  ،)TTGV(ميثل صندوق التطوير التكنولوجي لرتكيا  :)TTGV( اتركيل تطوير التكنولوجيالصندوق  -3

من  تكرةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة املبوكذا دعم  ،حكومية غري رحبية �دف اىل توفري الدعم للبحث والتطوير

والتطوير  البتكاردعم اومن أهم برامج هذا الصندوق ل، )MOE( خالل التمويل املقدم من وزارة االقتصاد

  :للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التكنولوجي

  برنامج دعم املقاوالتية التكنولوجية؛ - 

 ؛للمؤسسات الصغرية واملتوسطةبرنامج دعم التكنولوجيا املشرتكة  - 

 ة؛للمؤسسات الصغرية واملتوسطبرنامج دعم الطاقات املتجددة  - 

  .)1(نولوجيا البيئيةبرنامج دعم التك - 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف وهو ميثل شبكة لنقل التكنولوجيا  :)IRC-EGE( مركز نقل التكنولوجيا -4

تركيا من خالل التعاون الدويل، وقد مت إنشائه من خالل التعاون بني مركز العلوم والتكنولوجيا جلامعة إجيه 

)EBILTEM(، احتاد غرف الصناعة لبحر إجيه )EBSO(،  منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كذا و

)KOSGEB(
)2(.   

  

                                                           
)1(  KOSGEB : Enhancing The Competitiveness Of SMEs In Turkey, op-cit, p 33 -31 . 
)2(  Glenda Napier, Sylvia Schwaag Serger : Strengthening Innovation And Technology Policies For SME 

Development In Turkey -Opportunities for Private Sector Involvement-, International Organisation For 
Knowledge Economy And Enterprise Development (IKED), Malmö, Sweden, December  2004, P 82-83. 
Disponible sur:  
http://www.iked.org/pdf/Strengthening%20Innovation%20and%20Technology%20Policies%20for%20SME%2
0Development%20in%20Turkey.pdf. consulté le: 03/06/2016. 
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  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةللمتعزيز وتنمية ثقافة المقاوالتية والمهارات التسييرية : ثالثا

ثقافة املقاوالتية تطوير دعم و ل )KSEP( إسرتاتيجية وخطة عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطةسعى ت

 بوتوفري خدمات التدريب واالستشارات الصطحا ،للمرافقة أنظمة إنشاءمن خالل  ،يف تركياوحتسني مناخها 

ؤسسات للماملهارات التسيريية دعم وحتسني كذلك زيادة االهتمام باملقاوالتية يف املناهج التعليمية، و و  ،املشاريع

   :يف هذا الصدد امجالرب و ت بادرااملومن أهم . وتعزيز وصوهلا إىل األسواق الدولية الصغرية واملتوسطة

من خالل هذا  )KOSGEB(منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  تسعى: برنامج دعم المقاوالتية -1

املؤسسات الصغرية تطوير الكفاءات والسلوك املقاواليت ألصحاب نشر ثقافة املقاوالتية يف ا�تمع و  إىل ،الربنامج

والذي  ،عديد من الربامج الفرعية من أمهها برنامج التدريب التطبيقي للمقاوالتيةواملتوسطة، ويشمل هذا الربنامج ال

فرد سنة  45.370ويف ظل هذا الربنامج مت تدريب وتأهيل  ،املشاريع كيفية إعداد أعماهلم ألصحابيوضح 

2011
)1(.

   
إىل تطوير وتدعيم واليت تشكل خمطط عمل يهدف  :)2018-2015(إتباع إستراتيجية المقاوالتية لتركيا  -2

  :)2(التالية ، من خالل السعي لتحقيق األهدافثقافة املقاوالتية يف تركيا

  تعزيز وحتسني اإلطار التنظيمي للمقاوالتية؛ - 

 ؛دعم املقاوالتية املبدعة املعتمدة على التكنولوجيا - 

 تنمية ثقافة تتبىن املقاوالتية يف تركيا؛ - 

 املشاريع؛ ألصحابوحتسني نظام اخلدمات االستشارية  نشر وتوسيع التعليم الرمسي للمقاوالتية - 

   .يشمل املقاوالتية النسوية والشبابية ،م دعم مستدام وشامل للمقاوالتيةاحتسني وتطبيق نظ - 

لرتقية جزء ال يتجزأ من املنظومة الوطنية  حاضنات األعمال تعترب :في تركيا األعمالدعم وإنشاء حاضنات  -3

 ،األساسيف  األعمالويرجع السبب الرئيسي العتماد حاضنات  ،واملتوسطة الصغرية ساتمؤسالقدرة التنافسية لل

ملواجهة االرتفاع الكبري يف معدالت فشل وا�يار املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلديدة يف املراحل األوىل من 

اءة وجناح احلاضنات يف زيادة كف  ،إنشائها، وقد أثبتت جتارب احلاضنات يف الدول املتقدمة مبا ال يدع جماال للشك

حيث ازداد عدد احلاضنات يف العامل خالل العشرية األخرية  ،معدالت جناح هذه املشروعات بشكل كبري

وتعترب التجربة الرتكية رائدة  .2012حاضنة على مستوى العامل سنة  7000وتضاعف بعدة مرات ليبلغ أكثر من 

 �دف مساعدةوذلك  ،بإطالق برناجمني كبريين الحتضان األعمال يف هذا ا�ال، حيث قامت احلكومة الرتكية

   :)3(الناشئة وتشجيع املقاوالتية يف تركيا، ومها املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                           
)1(  KOSGEB : Enhancing The Competitiveness Of SMEs In Turkey, op-cit, p 36-37. 
)2(  KOSGEB : Turkish Entrepreneurship Strategy & Action Plan, P 68-69. Disponible sur: 

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/Gisep_2015-2018_EN.pdf.  consulté le: 
09/10/2016. 
 (3) Onur Sungur:  Business Incubators, Networking and Firm Survival: Evidence from Turkey , International 

Journal of Business and Social Science, Vol 6,  No 5,  May 2015,  p 139. Disponible sur: 
http://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_5_May_2015/16.pdf.  consulté le: 14/01/2016. 
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املؤسسات احتضان  إىلاألعمال  تطوير مراكز هدف برنامج :(ISGEMs) األعمال تطوير مراكز برنامج - أ

حيث لعبت هذه املراكز دور حاضنات أعمال عامة، ولقد   ،قطاعاتالصغرية واملتوسطة الناشئة يف مجيع ال

 األعمال، حيث مت تأسيس أول مركز لتطوير كان هلذا الربنامج األثر الكبري على تشجيع هذه املؤسسات

وذلك بالتعاون مع البنك الدويل، وبعد  2005-2001مراكز خالل الفرتة  5، مث تبعه تأسيس 1997سنة 

يوجد  2012، ولغاية 2009-2005مراكز أخرى خالل الفرتة  5ه هذه املراكز مت تأسيس النجاح الذي أثبتت

 .مركز لتطوير األعمال يف تركيا 12

 مراكزفإن  (ISGEMs)تطوير األعمال  خبالف مركز: (TEKMERs) التكنولوجيا تطوير مراكز برنامج - ب

واملتوسطة املبدعة يف جمال املؤسسات الصغرية احتضان  إىل�دف  (TEKMERs)التكنولوجيا  تطوير

باجلامعة التقنية السطنبول،  1990سنة  التكنولوجياالتكنولوجيا العالية، ولقد مت إنشاء أول مركز لتطوير 

 11وصل عددها إىل (وتعمل هذه املراكز اليت مت إنشائها داخل اجلامعات ومعاهد البحث العلمي يف تركيا 

 :من خالل ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةتية واملهارات التسيريية وتنمية ثقافة املقاوالعلى تطوير ) مركز

 ؛تشجيع ثقافة املقاوالتية يف أوساط الباحثني والدارسني يف جمال العلوم التكنولوجيا - 

 الناشئة التقنية؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطةتقدمي خمتلف أشكال الدعم امل - 

 تكنولوجيا؛التسويق التجاري لنتائج البحث العلمي يف قطاع ال - 

 ؛)Academic SPIN-OFF(دعم املؤسسات الناشئة من البحوث األكادميية  - 

 . تشيع العالقات والروابط بني اجلامعات والقطاع الصناعي - 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتحسين المناخ االستثماري لقطاع : ابعار 

املؤسسات اخ االستثماري لقطاع تحسني املنلوالربامج  املبادراتاستحدثت احلكومة الرتكية العديد من 

  )1( ، من أمههاالصغرية واملتوسطة

يف  تعمل جلنة املؤسسات الصغرية واملتوسطة :مؤسسات الصغيرة والمتوسطةللتبسيط اإلجراءات القانونية  -1

على مراجعة وتبسيط التشريعات التجارية لقطاع  ،(YOIKK)ا�لس التنسيقي لتحسني احمليط االستثماري 

  .بالتنسيق مع العديد من اللجان واهليئات ذات الصلة �ذا القطاع ،سات الصغرية واملتوسطة يف تركيااملؤس
حقت تركيا تقدما كبريا يف جمال تطوير  :مؤسسات الصغيرة والمتوسطةللتحديث اإلجراءات اإلدارية  -2

نظام  أقامت، حيث 2012واخلدمات االلكرتونية منذ سنة  (e-Government) ةهياكل احلكومة االلكرتوني

كما مت جل التجاري،  سخدمات الضمان االجتماعي وال باإلضافة ،الضريبية عرب شبكة االنرتنت اإلقرارات

عرب  املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتسهيل تسجيل وتأسيس (MERSIS)استحداث النظام املركزي للتسجيل 

تتطلب (والتسجيل  رسوم التوثيقإجراءات و يد من على القضاء على العداحلكومة عملت كما    ،شبكة االنرتنت

   .)إجراءات 8ؤسسات هلذه امل عملية التسجيل الشاملة

                                                           
 (1) OECD : SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2016 -Assessing The Implementation Of The Small 

Business Act For Europe-, OECD Publishing, Paris, 2016, P 336-338. 
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متنح  ،)SPSIT(يف ظل نظام تشجيع ومتابعة االستثمار  :)SPSIT(إتباع نظام تشجيع ومتابعة االستثمار  -3

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطةلقطاع احلوافز التالية 

 ؛لألجهزة واملعدات املستوردة اجلمركية من الرسوم اإلعفاء - 

 يتم اسرتادها أو شرائها حمليا؛ اليتواملعدات  لألجهزةمن الرسوم على القيمة املضافة  اإلعفاء - 

  . املساعدة يف تسديد جزء من فوائد قروض االستثمار - 

من  ،يف تركيا ةاملؤسسات الصغرية واملتوسطقطاع  متثل مصاحل :دعم التشاور بين القطاع العام والخاص -4

ى إىل متثيل هذه ، واليت تسع)TESK(االحتادية الرتكية للتجار واحلرفيني  ، من أمههاخالل العديد من املنظمات

ذات الصلة بقطاع  املنظماتخمتلف اهليئات احلكومية و  دعم التشاور والتنسيق بنيو  الفئة من املؤسسات

  .يف تركيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  

  اــــة�مال��يــــــتجر�: لرا�عاملطلب�ا

 يف تكتسب جتربة ماليزيا يف جمال ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهتها كو�ا حتصل

من املؤسسات،  النوع هذا وتطوير اختيار خطط وسياسات إسرتاتيجية شاملة لتنمية يف حكومته جنحت نامٍ  بلد

 يعتمد اقتصاد من وتطورها صناعي، حضري اقتصاد إىل زراعي ريفي اقتصاد ا منحتولت ماليزي أن النتيجة فكانت

قطب يف تصدير خدمات التقنية  وقصدير إىل مطاط من الطبيعية الثروات يف املتمثلة القطاعات األولية على

 ياساتاإلسرتاتيجيات والس من حلزمة اختبار حقل مثلت القول أن هذه التجربة ميكن ذلك من خالل .العالية

 اإلقالع مبتطلبات املتعلق التنموي الفكر دعم يف يساهم أن له نتائج ميكن من ذلك عن ترشح ما وإن والربامج،

 االقتصاديات يف ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وسياسات وترشيد خيارات، االقتصادي

  .املشا�ة الظروف ذات النامية

  

  الصغ��ة�واملتوسطة�والسياسات�التنمو�ة����مال��يا�املؤسسات :الفرع��ول 

  ماليزياالسياسات التنموية ومستوياتها في : أوال

سيتم التعرض أوال  ،ضمن مسري�ا التنمويةماليزيا اعتمد�ا اليت أهم السياسات التنموية قبل التطرق إىل 

  .لكيفية صياغة السياسة التنموية ومستويا�ا يف ماليزيا

تصاغ السياسة التنموية يف ماليزيا يف صورة خطط طويلة  :لسياسة التنموية ومستوياتها في ماليزياصياغة ا -1

صورا عديدة على األجل وأخرى متوسطة وقصرية األجل، ومن مث تأخذ هذه السياسة من الناحية الرمسية 

  :وذلك على النحو التايل مستويات خمتلفة
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ففي أوسع مستويا�ا تأيت خطة السياسة العامة  :)ة المدىالسياسة العامة طويل(المستوى األول  -أ

(OPP)(*) واليت عادة ما ميتد نطاق تطبيقها إىل عشر سنوات، باستثناء خطة السياسة العامة األوىل ،(OPP1) 

عاما، وتعترب خطة السياسة العامة  خطة حكومية تتضمن تنظيم القطاعات  20اليت مت العمل يف إطارها ملدة 

يف إطار التناسق بني السياسات املختلفة،  ، وذلكدية واالجتماعية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية املختلفةاالقتصا

سرتاتيجيات تنفيذها، كما تتضمن أيضا إومن مث فهي تتضمن رؤى وأهداف شاملة بعيدة املدى باإلضافة إىل 

رت التجربة التنموية يف ماليزيا بأربعة خطط وقد م. )1(تقديرا للنفقات العامة بشكل يتناسب مع األهداف املرجوة

  :)2(للسياسة العامة على النحو األيت

 ؛)1971-1990( (OPP1)خطة السياسة العامة األوىل  -

  ؛)1991- 2000( (OPP2)خطة السياسة العامة الثانية  -

  ؛)2001 - 2010( (OPP3)خطة السياسة العامة الثالثة  -

  .)2011 - 2020( (OPP4)خطة السياسة العامة الرابعة  -

 ،مبستويا�ا املختلفة) OPP4, OPP3, OPP2(خطط السياسة العامة الثالثة األخرية  ، فإنإلشارةول

واليت  .)Vision 2020( 2020تدور يف فلك خطة أخرى امشل يصل مداها الزمين إىل ثالثني عاما تعرف برؤية 

اتري بن حممد خالل جدول أعمال خطة التنمية النموذج املاليزي الذي قدمه رئيس وزراء ماليزيا األسبق مه متثل

، 2020وتدعو الرؤية األمة املاليزية لتحقيق دولة صناعية مكتفية ذاتيا حبلول عام  ،1991السادسة ماليزيا يف عام 

وتشمل هذه الرؤية مجيع نواحي احلياة، من االزدهار االقتصادي، والرفاه االجتماعي، واالستقرار السياسي والتعليم 

ويقول مهاتري بن حممد عن اهلدف . )3(ستوى العاملي، فضال عن التوازن النفسي واألخالقي للمواطن املاليزيبامل

، تستطيع ماليزيا أن تكون أمة موحدة ذات جمتمع واثق ومتشرب بالقيم 2020حبلول عام ": من هذه الرؤية

الة االقتصادية ومتعاطف مع الغري، تسوده العد املعنوية واألخالقية القوية، يعيش بشكل دميقراطي، ليربايل متسامح،

  .)4("واالزدهار، وميتلك اقتصادا قادر على املنافسة، ديناميكيا قويا ومرنا واإلنصاف والتقدم

   :)5(وهي ،2020وقد مت وضع تسعة حتديات لتحقيق أهداف رؤية 

  .إنشاء أمة ماليزية موحدة متحدة األهداف وذات مصري مشرتك :1التحدي 

  .والثقة يف ذاته والفخر على ما هو عليه اإلميانوآمن ومتطور مع  ،إنشاء جمتمع ماليزي متحرر نفسيا :2حدي الت

                                                           
(*)  Outline Perspective Plan. 

 .30، ص 2008ألسيوية، القاهرة، ، مركز الدراسات اصنع السياسة العامة يف ماليزيا :جابر عوض سعيد )1(

  .58، ص 2014القاهرة، ، العريب للنشر والتوزيع، -مهاتري حممد والصحوة االقتصادية  –التجربة املاليزية : حممد صادق امساعيل )2(

 .58ص  ، رجع نفسهامل )3(
)4(  Mahathir Bin Mohamad : Malaysian : The Way Forward (Vision2020), United Nations Public Administration 

Network (UNPAN), P 01. Disponible sur: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN003223.pdf.  consulté le: 17/03/2017. 

)5(  Ibid, p 01-02.  
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  .تعزيز وتطوير جمتمع دميقراطي ناضج :3التحدي 

  .إنشاء جمتمع أخالقي وقيمي :4التحدي 

  .إنشاء جمتمع ناضج حر ومتسامح :5التحدي 

  .تأسيس جمتمع علمي وتقدمي :6التحدي 

  .إقامة جمتمع متعاطف ومتكاتف بشكل كامل :7تحدي ال

  .ضمان العدل االقتصادي للمجتمع، حيث هناك توزيع عادل ومتساوي لثروة األمة :8التحدي 

  .إنشاء جمتمع مزدهر ذو اقتصاد قادر على املنافسة ديناميكي قوي ومرن :9التحدي 

 املستوى الثاين تأيت اخلطة املاليزية اخلماسيةوعلى : )الخطة الخماسية متوسطة المدى(المستوى الثاني  -ب

(MP)(*)و�دف إىل حتقيق أهداف عملية مثل زيادة  ،، واليت خيصص هلا نطاق زمين يصل إىل مخس سنوات

 .)1( الناتج القومي اإلمجايل والعمل على توزيع ثروات البالد بشكل يقلل الفجوة العرقية دون اإلضرار بأي منها

  ).2016- 2020( (MP11)احلادية عشر العاشرة   الوقت احلايل تطبيق اخلطة اخلماسية وتشهد ماليزيا يف

     Annual) وعلى املستوى الثالث تأيت اخلطة السنوية: )الخطة السنوية قصيرة مدى(المستوى الثالث  -ج

Budge) اليت �تم أساسا بتحقيق أهداف قصرية األجل. 

ن هناك حرصا لدى القيادة املاليزية على مراجعة اخلطط السابقة هو أ ،واجلدير بالذكر يف هذا السياق

 إىلللوقوف على ما انتهت إليه من أهداف، حبيث تستكمل اخلطط التالية ما بدأته اخلطط السابقة دون احلاجة 

ماليزيا، ن االستمرارية تعد من  ابرز اخلصائص املميزة لعملية صنع السياسة العامة يف إوبالتايل ف. البدء من جديد

فعلى الرغم من تعدد مستويات صنع السياسة العامة ما بني اخلطط طويلة املدى وقصرية املدى، إىل أن هناك 

فضال عن التنسيق بني  ،تواصال وتنسيقا بني األهداف والسياسات املتضمنة يف خطط السياسة العامة املتعاقبة

عليه من خطط مخاسية، كما �تم احلكومة املاليزية   مبا تشتمل ،تلك السياسات واألهداف داخل اخلطة الواحدة

كرب من امليزانية أوالسيما يف األحوال اليت يكون هلا أهدافا  ،كذلك مبتابعة ومراجعة تنفيذ السياسة العامة

   .)2(املخصصة

  .السياسات التنموية يف ماليزيامستويات والشكل املوايل يلخص 

  

  

  

  

  
  

                                                           
(*)  Malaysia Plan. 

 .30ص  ،مرجع سابق :جابر عوض سعيد )1(

 .30-31ص  ،املرجع نفسه )2(
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  اسات التنموية في ماليزياالسيمستويات  ):3-10(الشكل رقم 
MP11    

ط 
خط

طة
وس

مت
 

مد
ال

ى
  

  MP10    
  MP9    

  MP8    
  MP7    

  MP6    
  MP5    

  MP4    
  MP3    

  MP2    
  MP1  

)Vision 2020(    

ط 
خط

لة
طوي

 
مد

ال
ى

  

(OPP4)    

  (OPP3)    

  (OPP2)    

    (OPP1) خطة السياسة العامة األولى  

16-20  11-15  06-10  01-05  96-00  91-95  86-90  81-85  76-80  71-75  66-70 

  .من إعداد الباحث  :المصدر

  

  : مراحل السياسات التنموية في ماليزيا -2

   :)1(مرت التجربة التنموية يف ماليزيا خبمسة مراحل أساسية على النحو األيت

   ؛)EEP)( )1957- 1970 سياسة التوسع يف الصادرات: املرحلة األوىل

  ؛)NEP( )1971-1990( السياسة االقتصادية اجلديدة: ةاملرحلة الثاني

  ؛)NDP( )1991- 2000( السياسة الوطنية للتنمية: املرحلة الثالثة

   ؛)NVP)( )2001- 2010 سياسة الرؤية الوطنية: املرحلة الرابعة

  .)NEM)( )2011- 2020 النموذج االقتصادي اجلديد: املرحلة اخلامسة

 بعد ماليزيا مدتاعت: )EEP)( (*) )1957- 1970 التوسع في الصادراتسياسة : المرحلة األولى -أ

1957 يف سنة مباشرة االستقالل على حصوهلا
 إىل تعزيز النمو مع تركيز قوي على الصادرات �دف سياسة، (**) 

 ، فقد تبنت احلكومة  سياسة إحالل الواردات مباشرة بعد االستقالل وكان اهلدفالصغرية الصناعات وتنمية

الرئيسي هو تقليص االعتماد على املنتجات املستوردة ومنه تقليص التبعية اخلارجية، مث اتبعتها بسياسة التوسع يف 

                                                           
)1(  Datuk Zolkopli Dahlan : National Development Planning Practices In Malaysia, The United Nations Office 

for Sustainable Development (UNOSD), P 04. Disponible sur: 
http://www.unosd.org/content/documents/1276Malaysia_PowerPoint%20Silde%20Abu%20Dhabi.pdf. consulté 
le: 12/03/2017. 
(*)  EEP : Export Expansion Policy. 

ففي السابق بسطت اململكة املتحدة نفوذها يف مستعمرات يف تلك املناطق أواخر القرن الثامن  ،1963مل يكن ملاليزيا كدولة موحدة وجود حىت سـنة (**)

حىت حلها سـنة  ،حلديثة من عدة ممالك مستقلة، عرفت هذه ا�موعة من املستعمرات باسم مااليا الربيطانيةكون النصف الغريب من ماليزيا ايتو  .عشر

كل من سنغافورة،   ليتم دمج. 1957 وتأ 31، مث حصلت على االستقالل يف 1948مااليا الفدرايل يف سـنة  مت إعادة تنظيمها ضمن احتادو  ،1946

وحدثت يف السنوات التالية توترات ضمن االحتاد  .1963سبتمرب  16ل ماليزيا يف يطانية واحتاد مااليا مجيعها لتشكساراواك، وبورنيو الشمالية الربي

 .1965 وتأ 9اجلديد، أدت إىل نزاع مسلح مع إندونيسيا وطرد سنغافورة يف 
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جل زيادة الصادرات واملتمثلة أساسا يف السلع اخلام مثل القصدير واملطاط والنفط أمن  1968التصدير  حىت سنة 

  :هذه السياسة من خالل ثالثة خطط مخاسية كما يلي وهي موارد طبيعية تزخر �ا ماليزيا، وقد مت تنفيذ

  ).1961 -1957(خطة مااليا األوىل 

  ).1965 -1962(خطة مااليا الثانية 

  ).1966- 1970( (MP1)اخلطة املاليزية األوىل 

يف تلــك الفــرتة،  %6بفضــل هــذه السياســة اســتطاعت ماليزيــا أن حتقــق معــدل منــو ســنوي متوســط يقــدر بـــ 

غري العادل لثمار ذلك النمـو احـدث اخـتالالت اقتصـادية واجتماعيـة بـني اجلماعـات العرقيـة املكونـة  غري أن التوزيع

ثــر هــذه األحــداث عملــت احلكومــة أوعلــى  1969للمجتمــع املــاليزي، أدت إىل وقــوع أعمــال شــغب عرقيــة يف عــام 

بــار هــذه املرحلــة باملمهــدة وعليــه ميكــن اعت .)1(جــل عــالج هــذه االخــتالالتأعلــى تبــين سياســة تنمويــة جديــدة مــن 

  .والفاصلة بالنسبة للمراحل األخرى

)NEP(السياســــة االقتصـــادية الجديــــدة : المرحلـــة الثانيـــة -ب
هـــدفت هـــذه اخلطــــة إىل  :)1971-1990((*) 

تصــحيح االخــتالالت الــيت ظهــرت يف املرحلــة الســابقة مــن خــالل خفــض معــدل الفقــر تــدرجييا حــىت القضــاء عليــه، 

الــدخل وإجيــاد فـــرص عمــل أكثــر جلميــع املــاليزيني مبعـــدل ميكــن مــن ختفــيض مســتوى البطالـــة  وذلــك بزيــادة معــدل

وصـــوال إىل االســـتخدام الكامـــل للقـــوة العاملـــة، كمـــا هـــدفت إىل إحـــالل التـــوازن االقتصـــادي يف ا�تمـــع كـــي يســـود 

    :االستقرار، وقد مت تنفيذ هذه السياسة من خالل أربعة خطط مخاسية كما يلي

  ).1971- 1975( (MP2)اليزية الثانية اخلطة امل

  ).1976-1980( (MP3)اخلطة املاليزية الثالثة 

  ).1981-1985( (MP4)اخلطة املاليزية الرابعة 

  ).1986-1990( (MP5)اخلطة املاليزية اخلامسة 

إىل جانــب الســعي  ،شــددت السياســة االقتصــادية اجلديــدة علــى حتقيــق األهــداف االقتصــادية واالجتماعيــة  

كوســيلة خللــق االنســجام والوحــدة يف الدولــة الــيت تضــم العديــد مــن   ،حقيــق معــدالت عاليــة مــن النمــو االقتصــاديلت

جــل حتقيــق هــذه الغايــة مت وضــع أهــو حتقيــق الوحــدة الوطنيــة، ومــن  هلــذه السياســة وكــان اهلــدف األمســى ،العرقيــات

  :هدفني رئيسني مها

ن خــالل رفــع مســـتويات الــدخل وزيــادة فــرص العمــل جلميـــع مــ ،احلــد مــن الفقــر املطلــق بغــض النظـــر عــن العــرق -

  ؛املاليزيني

قضـاء التـدرجيي علـى التمييـز العرقـي يف للجل تصحيح االختالالت االقتصادية وذلـك أمن  ،إعادة هيكلة ا�تمع -

 .النشاطات االقتصادية

                                                           
)1(  Ragayah Haji Mat Zina : Malaysian Development Experience: Lessons for Developing Countries, Institutions 

And Economies Journal, Vol 6, No 1, Faculty of Economics and Administration, University of Malaya, kuala 
lumpur, Malaysia, April 2014, P 21. Disponible sur: 
http://ijie.um.edu.my/filebank/published_article/6257/IE%201.pdf. consulté le: 24/09/2016. 
(*)  NEP : New Economic Policy. 
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والـيت كانـت تعتـرب شـرطا  ،ومما ساعد السياسة االقتصادية اجلديدة على النجاح هو معدالت النمو السريعة  

لتمكيـــنهم مــــن اخلـــروج مـــن دائــــرة الفقـــر املــــدقع  ،أساســـيا لتـــوفري الفــــرص االقتصـــادية للفئــــات احملرومـــة مـــن الفقــــراء

ـــة يف هـــذه الفـــرتة حيـــث تضـــمنت هـــذه واملشـــاركة يف األنشـــطة االقتصـــادية الســـائدة،   كمـــا زادت الصـــادرات املاليزي

ونية، واملواد الكيماويـة، واألطعمـة املصـنعة، واملنسـوجات، اخلشـب املصـنع، الصادرات املنتجات الكهربائية واإللكرت 

وكانــت هــذه واملنتجــات املطاطيــة ويف نفــس الوقــت أسســت أيضــا صــناعة الفــوالذ، الســيارات والصــناعات الثقيلــة، 

اسـة جديـدة مـن النتائج مشجعة للحكومة املاليزية لكنها مل حتقق األهداف املسطرة كاملة، ما أدى �ا إىل تبـين سي

  .)1(جل مواصلة جهودها التنمويةأ

)NDP( السياســـة الوطنيـــة للتنميـــة: المرحلـــة الثالثـــة -ج
 تعتـــرب السياســـة الوطنيـــة للتنميـــة :)1991-2000((*) 

جل تعزيز التنميـة املتوازنـة وحتقيـق اكـرب قـدر أ، من 2020استمرار للسياسة االقتصادية اجلديدة وبداية جتسيد لرؤيا 

كــذلك هــذه   مــن أجــل القضــاء علــى االخــتالالت العرقيــة، كمــا ركــزت ، وذلــكة االجتماعيــة واالقتصــاديةمــن العدالــ

 تاألهــــداف الــــيت ســــعأهــــم علــــى التنميــــة البشــــرية وخلــــق ثقافــــة عمــــل تتميــــز باملهــــارة واالنضــــباط، ومــــن  السياســــة

 :لتحقيقها

  .حتقيق الوحدة الوطنية -

  .القضاء على الفقر بغض النظر عن العرق -

  .إعادة هيكلة ا�تمع وحتقيق التنمية املتوازنة -

تعزيز التنمية املستدامة من خالل زيادة العدالة االجتماعية واالقتصادية وحتسني نوعيـة احليـاة لكافـة املـاليزيني  -

  . دون استثناء

  .حتقيق االستقرار السياسي وتعزيزه -

  :ت منهاجل حتقيق هذه األهداف تبنت جمموعة من االسرتاتيجياأومن 

مــن خــالل التســهيالت املاليــة واإلداريــة والفنيــة جلــذب املزيــد مــن االســتثمار األجنــيب  ،حتفيــز املســتثمرين األجانــب -

  ؛جل خلق املزيد من فرص العملأمن  ،املباشر

  ؛تزويدها بأحدث املعارف والتقنيات ، وكذاتنمية املوارد البشرية لرفع مستوى إنتاجية و كفاءة اليد العاملة -

 .تطوير الصناعات القائمة على املعرفة -

 :وقد مت تنفيذ هذه السياسة من خالل خمططني مخاسيني مها

  ).1991-1995(MP6) (اخلطة املاليزية السادسة 

)1996-2000( (MP7)اخلطة املاليزية السابعة 
)2(. 

  

                                                           
)1(  Ragayah Haji Mat Zina : op-cit, p 22. 

(*)  NDP : National Development Policy. 
)2(  Ragayah Haji Mat Zina : op-cit, p 22. 
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 )(NVPسياســة الرؤيــة الوطنيــة : المرحلــة الرابعــة -د
يــا القــرن اجلديــد بــإطالق بــدأت ماليز  :)2010 -2001((*)

تستهدف بناء االقتصاد التنافسي كمرحلة انتقاليـة للوصـول إىل االقتصـاد املعـريف وفقـا للرؤيـة  ،سياسة تنموية جديدة

  :سرتاتيجيات منهابنت جمموعة من اإلجل الوصول إىل هذا اهلدف تأ، ومن 2020

  توفري املوارد البشرية املؤهلة تأهيال عاليا؛ -

 نية األساسية واحلوافر الالزمة لتطبيق املعرفة يف كافة القطاعات؛توفري الب -

 وخاصة تقنية املعلومات واالتصاالت؛ ،تنمية القدرة على التعامل وتطبيق العلوم والتقنية يف خمتلف ا�االت -

 إشراك القطاع اخلاص بصورة فاعلة؛  -

 زيادة كفاءة املؤسسات احلكومية؛  -

 االلكرتونية؛تسريع بناء احلكومة  -

 .تضييق الفجوة املعرفية والرقمية بني خمتلف املناطق مباليزيا -

  :وقد مت تنفيذ هذه السياسة من خالل خمططني مخاسيني مها

  ).2001-2005( (MP8)اخلطة املاليزية الثامنة 

)2006- 2010( (MP9)اخلطة املاليزية التاسعة 
)1(. 

النمـــــــوذج يعتــــــرب  :)NEM)( (**))2011- 2020لجديـــــــد النمــــــوذج االقتصـــــــادي ا: المرحلــــــة الخامســـــــة -ه

النمــوذج االقتصـــادي اجلديــد إىل حتقيـــق جـــودة ، ويســـعى 2020تجســيد رؤيـــة االقتصــادي اجلديـــد املرحلــة األخـــرية ل

  :)2(من خالل ثالثة أهداف رئيسية ، وذلك2020النمو حبلول سنة 

إىل  7000يادة الدخل السنوي للفرد من ز (حتويل االقتصاد املاليزي إىل اقتصاد يتسم بالدخل املرتفع  -

 ؛)دوالر أمريكي 15000

 ؛ةاالستدامة من خالل تلبية احلاجات احلالية دون املساس باألجيال الالحق -

 . الشمولية من خالل متكني مجيع فئات ا�تمع من االستفادة الكاملة من ثروة البالد -

)(SRIs 8ات إسرتاتيجية لإلصالح تبىن مثانية مبادر مت جل الوصول إىل هذه األهداف أومن 
  :)3(هي (***)

يع جاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، تش من خالل تعزيز منو): إعادة تنشيط القطاع الخاص( المبادرة األولى

من خالل مناخ تنافسي، إنشاء منظومة مالئمة للمقاوالتية واإلبداع، إزالة كافة عوائق ممارسة أنشطة  الكفاءة

  .املنتجات واخلدمات ذات القيمة املضافة العالية األعمال واستهداف
                                                           

(*)  NVP : National Vision Policy. 
)1(  Economic Planning Unit, Malaysia Achieving The Millennium Development Goals – Successes And 

Challenges, United Nations Country Team Malaysia, Kula Lumpur, Malaysia, 2005, p 8. Disponible sur: 
http://www.un.org.my/upload/MDG_full_report.pdf. consulté le: 12/10/2016. 
(**)  NEM: New Economic Model. 

)2(  National Economic Advisory Council (NEAC) : New Economic Model For Malaysia, P 04. Disponible sur: 

http://www.jcci.or.jp/NEM%20for%20Malaysia%20-%20Part%20I_0.pdf. consulté le: 13/05/2017. 
(***)  SRIs: Strategic Reform Initiatives. 

)3(  National Economic Advisory Council (NEAC) : New Economic Model For Malaysia, op-cit, p 18-29. 
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من خالل دعم وتطوير املقاوالتية، حتسني الكفاءة االقتصادية  ):إنشاء اقتصاد محلي تنافسي(المبادرة الثانية 

  .من خالل املنافسة وإزالة كافة أشكال تشوهات السوق

من خالل زيادة دعم  ):على العمالة األجنبية تطوير جودة القوى العاملة وتقليل االعتماد(المبادرة الثالثة 

وتطوير الكفاءات احمللية، إعادة تأهيل القوى العاملة احلالية، إزالة كافة تشوهات سوق العمل اليت تعيق منو األجور 

  .واحلد من االعتماد على العمالة األجنبية

 ، وكذاالقرار، حتسني جودة اخلدماتمن خالل حتسني إجراءات صنع ): تعزيز القطاع العام(المبادرة الرابعة 

  .تعزيز إدارة املالية العامة

 .         تقليل الفوارق اإلقليميةلمن خالل احلد من التفاوت يف الدخل ): الشفافية(المبادرة الخامسة 

بداع من خالل إنشاء بيئة داعمة للمقاوالتية واإل): بناء القاعدة المعرفية والبنية التحتية(المبادرة السادسة 

  .وإنشاء مؤسسات متكينية أقوى يف ا�تمع

من خالل إنشاء أسواق جديدة، تطوير املزيد من التكامل بني املنتجني،  ):ترقية مصادر النمو(المبادرة السابعة 

  .دعم شبكات اإلنتاج والعناقيد، دعم األنشطة اإلبداعية وزيادة دعم دمج اإلنتاج احلقيقي مع اخلدمات املالية

من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية، االستفادة من املزايا النسبية  ):ضمان استدامة النمو(رة الثامنة المباد

للمنتجات واخلدمات ذات القيمة املضافة العالية، الوفاء بااللتزامات الدولية، ضمان ترشيد املالية العامة وتسهيل 

  .اإلقراض املصريف ومتويل االستثمار األخضر

  :فيذ هذه السياسة من خالل خمططني مخاسيني مهاوقد مت تن

  ).2011-2015( (MP10)اخلطة املاليزية العاشرة 

 ).2016- 2020( (MP11)اخلطة املاليزية احلادية عشر 

  .والشكل املوايل يلخص مراحل السياسات التنموية يف ماليزيا
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  مراحل السياسات التنموية في ماليزيا ):3- 11(الشكل رقم 

  

  

  

  

النموذج االقتصادي 

  )(NEM الجديد

 سياسة الرؤية الوطنية

NVP)(  

 للتنمية السياسة الوطنية

)NDP(  

  
  

السياسة االقتصادية 

  )NEP(الجديدة 

مد
 ال

لة
طوي

ط 
خط

ى
  2011-2020  2001-2010  1991-2000  1971-1990  

MP10  2011 -2015  MP8  2001 -2005  MP6  1991 -1995  
MP2  1971 -1975  

ط 
خط

طة
وس

مت
 

مد
ال

ى
  

MP3  1976 -1980  

MP11  2016 -2020  MP9  2006 -2010  MP7  1996 -2000  
MP4  1981 -1985  

MP5  1985 -1990  

The United Nations , National Development Planning Practices In Malaysia:  Datuk Zolkopli Dahlan : Source
Office for Sustainable Development (UNOSD), P 04. Disponible sur: 
http://www.unosd.org/content/documents/1276Malaysia_PowerPoint%20Silde%20Abu%20Dhabi.pdf. consulté 
le: 12/03/2017.  

  
  2020ماليزيا ضمن رؤية يئات المشرفة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اله :ثانيا

على منظومة  2020ضمن رؤية  ماليزياتستند إسرتاتيجية تنمية وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف   

 :أمههاشاملة من اهليئات من 

متثل اهليئة احلكومية الرئيسية  :(*))NSDC( المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالوطني لتطوير  المجلس -1

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة منظمةبالتنسيق مع  ، وذلكماليزيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفلتنمية وتطوير 

ورسم السياسات املتعلقة  ويشكل هذا ا�لس فضاء للتشاور واختاذ القرارات .)SME Corp. Malaysia(ماليزيا 

هيئة معنية  60وزارة وممثلي  15يف ماليزيا، ويتكون ا�لس من ممثلي  الصغرية واملتوسطة املؤسسات بتطوير وتنمية

  :يوميكن تلخيص أهداف هذه اهليئة فيما يل. املؤسسات الصغرية واملتوسطةبإنشاء وتطوير 

يف خمتلف القطاعات يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطةوضع االسرتاتيجيات الشاملة لتطوير وتنمية  -

 يزيا؛مال

 يف ماليزيا؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلشراف على كل املبادرات املرتبطة بتطوير -

 ألعضاء يف ا�لس؛االوزارات واهليئات  تدوار ومسؤوليااملراقبة الدورية أل -

                                                           
(*)  NSDC: National SME Development Council. 

  2020رؤية 

(Vision 2020  )  

http://www.unosd.org/content/documents/1276Malaysia_PowerPoint Silde Abu Dhabi.pdf
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لضمان  املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتوجيه مجيع األطراف املعنية بتطوير تنسيق التعاون والتواصل -

 .)1(الفعال لسياسات تنمية هذه املؤسسات يف ماليزياالتنفيذ 

الوطين لتطوير  ا�لس قرر :)SME Corp. Malaysia( ماليزيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منظمة -2

املؤسسات الصغرية  توحيد اهليئات املشرفة على تطوير ،2009سنة  )NSDC( املؤسسات الصغرية واملتوسطة

توىل هذه لت ،)SME Corp. Malaysia( ماليزيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة منظمة منض ،واملتوسطة يف ماليزيا

تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال اإلنشاء واإلمناء  دور التنسيق املركزي وتنفيذ سياسات األخرية

  :وميكن تلخيص أهداف هذه اهليئة فيما يلي. والدميومة

 ماليزيا؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطة يفتطوير امل تنسيق سياسات وبرامج -

 تكوين فضاء للتشاور بني القطاع اخلاص واهليئات الداعمة؛ -

 ماليزيا؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفإدارة البيانات ونشر املعلومات املتعلقة بقطاع  -

رقية اإلبداع مبا يف ذلك حتسني النوعية واجلودة وت ،تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةتنفيذ سياسات  -

 .)2(وتدعيم املهارات والقدرات التسيريية هلذه املؤسسات

  :)3(، من أمههااملؤسسات الصغرية واملتوسطة يندرج ضمن هذه املنظمة العديد من اهليئات املتعلقة بتطويرو 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مكلفة بتسهيل تنفيذ برامج تطوير: )CCA(وكالة التنسيق المركزية    - أ

 .ماليزيا

متثل اهليئة الرئيسية لتقدمي املعرفة وتعليم أفضل املمارسات التجارية لرواد   :)ORC(مركز اإلحالة الموحد  - ب

من خالل تقدمي اخلدمات االستشارية، كما متثل بوابة للمعلومات املقدمة من الوزارات والوكاالت  ،األعمال

  .واهليئات الداعمة

تقييم ل �دف هذه اهليئة  :)SCORA( ؤسسات الصغيرة والمتوسطةللمهيئة تقييم القدرة التنافسية  - ت

�دف حتديد نقاط  ، وذلكيف ماليزيا يف خمتلف القطاعات القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

الضعف والقوى هلذه املؤسسات من أجل حتديد التدابري الالزمة لتطوير قدر�ا التنافسية، وتعتمد هذه اهليئة 

، (*))SCORE(من أجل التحسني  ؤسسات الصغرية واملتوسطة ذلك على منوذج تقييم القدرة التنافسية للميف

أداء األعمال، القدرة : والذي يركز على سبعة أبعاد أساسية لتقييم القدرة التنافسية هلذه املؤسسات هي

وخيتلف قياس هذه . البتكارام اجلودة وااملالية، القدرة التسيريية، القدرة اإلنتاجية، القدرة التكنولوجية، نظ

                                                           
 (1) The Egyptian Banking Institute (EBI) : SMEs Experience In Malaysia, SMEs Unit Publications, Egypt, April 

2011, P 13-14. Disponible sur: http://ebi.acs-egypt.com/wp-content/uploads/2014/02/SME-Studies-SMEs-
Experience-in-Malaysia-second-series-2011-1.pdf. consulté le: 19/11/2016. 

)2(  Ibid, P 15. 

)3(  SME Corporation Malaysia : SME Corp. Malaysia : Roles & Functions. Disponible sur: 

https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/. consulté le: 15/02/2017. 

 (*) SCORE: SME Competitiveness Rating For Enhancement.  
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قطاع التصنيع واخلدمات ذات ( املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ماليزيااألبعاد حسب اختالف قطاعات 

 .)تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الصلة، قطاع البناء، قطاع اخلدمات، قطاع جتارة التجزئة والتوزيع، قطاع

  :ماليزيا ن خالل الشكل املوايلات الصغرية واملتوسطة يف تطوير املؤسسوميكن تلخيص منظومة 

  

  في ماليزياتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منظومة  ):3-12(الشكل رقم 

  

  

  

  
  

Source : National SME Development Council (NSDC) : SME MASTERPLAN (2012-2020) : Catalysing  
Growth And Income, P 113. Disponible sur: 
http://seed.org.my/downloads/sme_masterplan/2012_2020/chapter_8.pdf.  consulté le: 18/02/2017. 

 

ة�واملتوسطة����مال��يا�سياسة�ترقية�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ�� �:الفرع�الثا�ي

  2020ضمن�رؤ�ة�

على  ،)NSDC( وافق االجتماع الثالث عشر للمجلس الوطين لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

والذي حيدد  ، (SMEs Master Plan) 2020-2012 للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملخطط الرئيسي  إطالق

رؤية يف ماليزيا يف ظل إسرتاتيجية   لمؤسسات الصغرية واملتوسطةل اجتاه سياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية

2020 )Vision 2020()1( .للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملخطط الرئيسي أهداف وركائز  والشكل املوايل يوضح 

)2012-2020(. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                           

)1(  National SME Development Council (NSDC) : SME MASTERPLAN (2012-2020) : Catalysing  Growth And 

Income, P 86. Disponible sur: Disponible sur: 
http://seed.org.my/downloads/sme_masterplan/2012_2020/chapter_7.pdf   . consulté le: 14/02/2017. 

)NSDC( 

)SME Corp. Malaysia(  هيئات الدعم القطاع الخاص 

http://seed.org.my/downloads/sme_masterplan/2012_2020/chapter_8.pdf
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  )2020- 2012( للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمخطط الرئيسي  ):3-13(الشكل رقم   

  

   

  

  

  

  
Source : SME Corporation Malaysia : About SME MASTERPLAN (2012 – 2020). Disponible sur: 

http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-16-12/about-sme-masterplan. consulté le: 
22/02/2017. 

 

يف ماليزيا  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالقدرة التنافسية ترقية يتضح أن سياسة  ،من الشكل السابق

والتكنولوجيا، دعم الوصول إىل األسواق، تسهيل احلصول  البتكاراترقية : حول ستة أبعاد أساسية هي تتمحور

 .على التمويل، تطوير البيئة القانونية والتنظيمية، تنمية رأس املال البشري والبنية التحتية

ميع مرتبطة جبمبادرة  32 )2020-2012( للمؤسسات الصغرية واملتوسطةملخطط الرئيسي اوقد حدد 

  : الستة سالفة الذكر، كما هو موضح يف الشكل املوايل بعاداأل

 

   مخطط ماليزيا في ظل  في والمتوسطةللمؤسسات الصغيرة برامج دعم القدرة التنافسية  ):3- 3(الجدول رقم 

)SMEs Master Plan( )2012-2020(  

  اإلبداع والتكنولوجيا: المحور األول

  لدمج امل ص م يف النظام الوطين لإلبداع )TCP(إنشاء منصة تداول التكنولوجيا  -1

  الرائدة امل ص ملدعم  )CP(إنشاء برنامج  -2

  )من قاعدة هرم امل ص م يف ماليزيا %40استهداف (تشجيع اإلبداع الشامل للم ص م  -3

  خرباء مستقل لتقييم املشاريع التكنولوجية اجلديدةإنشاء فريق  -4

  والتكنولوجيا للم ص م مع السياسات احلكومية األخرى البتكارحتقيق التكامل والتنسيق خلدمات دعم ا -5

  ضمان املوائمة التجارية للبحوث التقنية واحتياجات الصناعة -6

  الحصول على التمويل: الثانيالمحور 

  للم ص م لدعم املايلتنسيق خدمات ا -7

  تعزيز نظم املعلومات االئتماين ملعاجلة عدم متاثل املعلومات -8

  تسريع منو شركات رأس مال املخاطر -9

  دعم التمويل غري املصريف للم ص م -10

  تقدمي الدعم املايل لتمكني امل ص م من احلصول على معايري التقييس العاملية -11

SMEs Master Plan 
)2020-2012(  

  ترقية القدرة التنافسية الشاملة للم ص م في كل القطاعات التي تعزز خلق الثروة وتساهم في الرفاهية االجتماعية

 

 والتكنولوجيا االبتكار

 الوصول إلى األسواق

 الحصول على التمويل 

 البيئة القانونية والتنظيمية

 رأس المال البشري

 لتحتيةالبنية ا
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  ل البشريرأس الما: الثالثالمحور 

  املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف امل ص متنمية تعزيز دعم  -12

   اجلدد يف امل ص م لالندماج يف الصناعةنيتأهيل العامل -13

  دعم املقاوالتية التكنولوجية -14

  تكثيف برامج التدريب املتعلقة باملهارات املتخصصة -15

  دعم انضمام الكفاءات إىل امل ص م -16

  البنية التحتية: الرابعالمحور 

  للمساعدة يف جتميع الطلب واملوارد للم ص م )LCC(نشاء مركز توطيد اللوجيستيات إ -17

  ترقية برنامج الرتابط الصناعي -18

  حتسني االتصال والتشبيك ضمن شرق ماليزيا -19

  البيئة القانونية والتنظيمية: الخامسالمحور 

  مي الرتاخيص للم ص متسجيل وتقدالتسهيل  -20

  تعزيز اعتماد امللكية الفكرية للم ص م -21

  حتسني جودة اخلدمات احلكومية  -22

  مراجعة القوانني املرتبطة بأسواق شرق ماليزيا -23

  مراجعة النظام الضرييب للم ص م -24

  مراجعة قوانني اإلفالس ملنح املقاولني فرصة ثانية -25

  إلى األسواقالوصول : السادسالمحور 

  امل ص ملدعم تدويل  )GoEX(إنشاء برنامج  -26

  تشجيع إنشاء االحتادات ومقدمي خدمات التجميع لتعزيز الطلب على منتجات امل ص م -27

  وضع سياسة حمددة للمشرتيات احلكومية ملنتوجات امل ص م -28

  تشجيع مشرتيات الشركات متعددة اجلنسيات ملنتوجات امل ص م  -29

  تسهيل وصول امل ص م إىل األسواق من خالل إلغاء املعوقات التنظيمية وتوفري البنية التحتية التجميعية وإدماج القطاع غري الرمسي -30

  توجيه اجلهود حنو إنشاء منظومة فعالة لتسهيل التجارة الدولية -31

  تنشيط دور املكاتب التجارية يف اخلارج لصاحل امل ص م -32
  

Source :  National SME Development Council (NSDC) : SME MASTERPLAN (2012-2020) : Catalysing  
Growth And Income, P 124-126. Disponible sur: 
http://seed.org.my/downloads/sme_masterplan/2012_2020/annex.pdf.  consulté le: 20/02/2017. 
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  الفصل�الثالث�خالصة

  
ال ميكن ترقيتها مبعزل عن الدور  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةشك فيه أن القدرة التنافسية  مما ال

حيث �تم يف  .وفق أربعة مستويات ا�سدة هلذا الدوروتتجسد أبعاد السياسات احلكومية  احلكومي املساند هلا،

وتعزيز روابطها مع مورديها وعمالئها  ذه املؤسسات ودعم حتسني منتجا�ااملستوى اجلزئي بتشجيع املنافسة بني ه

يف املستوى الوسطي على تنمية البنية التحتية وكذا توفري يف حني تركز  .مع املؤسسات الكبرية ترابطها ترقيةوكذا 

؛ بينما تسعى على املستوى الكلي لتوفري إطار سياسي واقتصادي وقانوين الدعم املؤسسي الالزم هلذه املؤسسات

املستوى الشمويل فرتكز على توسع الدعم ا�تمعي لألعمال الصغرية واملتوسطة بطريقة مرتبطة  أما على .مستقر

  .مبنظومة القيم ا�تمعية والثقافة الوطنية ورأس املال االجتماعي

وفقا  ،كما تتعدد مناذج السياسات احلكومية الداعمة للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

بعض هذه السياسات يركز على حتسني مناخ فات الدول وتفاوت هياكلها واختالف الظروف، لتباين اقتصادي

األعمال لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف حني تستهدف سياسات أخرى مباشرة حتسني التوجه السوقي 

ؤسسات الصغرية لتعزيز العالقات بني امل خراآلسعى بعضها يكما   .ابطإضافة إىل تعزيز الرت  ،هلذه املؤسسات

  .واملتوسطة واهليئات الداعمة

 لعبته الذي اهلام الدور نلمس ،الهذا ا�يف الدولية الرائدة  التجاربومن خالل دراستنا لبعض 

 لتفعيل طبقت اليت واآلليات ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةلقطاع املقدرة التنافسية الترقية  السياسات احلكومية يف

  .طفرة تنموية هلذا القطاع إحداث إىل الوصول من املعنية ولالد ومتكني الدور هذا

اإلسرتاتيجيات  من حلزمة اختبار حقل مثلت القول أن هذه التجارب الرائدة ميكن ،هذا األساس وعلى

 الفكر دعم يف يساهم أن له ميكن ،نتائج من ذلك عن تبتر  ما وإن ،واإلجراءات الداعمة والربامج والسياسات

ترقية القدرة التنافسية هلذه املؤسسات يف  وسياسات وترشيد خيارات االقتصادي اإلقالع مبتطلبات علقاملت التنموي

 حبكم اجلزائر، قبل من إنتاجها إعادة هذه التجارب أو استنساخ حال إمكانية بأي ال يعين غري أنه. اجلزائر

 ف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعاتواالقتصاد اجلزائري، واختال التفاوت بني حجم كل من اقتصاد هذه الدول

 أي ظروف عن إطارها التجارب املذكورة يف جرت اليت واملعطيات الظروفاالقتصادية يف كل منهما، واختالف 

تنموي هلذه واالسرتشاد بالركائز اليت استندت عليها هذه الدول يف مسارها ال التعلم هو ممكن هوما إمنا  آخر، بلد

 .املؤسسات
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دور�وم�انة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد�: الفصل�الرا�ع

  ا��زائري�ومعوقات�تطور�ا

  

  تم�يد
تبنت اجلزائر بعد االستقالل سياسة التنمية الشاملة، املستوحاة من التوجه االشرتاكي الذي اعتمدته  

 مد علىاملصنعة واليت تعت كمنهج لبناء االقتصاد الوطين، واستندت يف حتقيق ذلك على سياسة الصناعات

وهو ما يعين إمهال قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة و�ميش دور القطاع ا�معات الصناعية الكربى الوطنية، 

أورثت فيما بعد تشوهات عميقة يف االقتصاد الوطين؛ األمر الذي فرض اعتماد إصالحات  هذه السياسة .اخلاص

 اهتمام اجلزائر بقطاع خول يف اقتصاد السوق، ويف ظل هذه الظروف برزحتميا للد اواسعة كانت ممر  هيكلية

  .واملتوسطة، نتيجة قناعتها بقدرة هذا األخري على خلق اإلقالع االقتصادي يف اجلزائر الصغرية املؤسسات

دور ومكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد باملعنون  الفصل ذاه قسم ،األساس هذا على

 للمؤسسات رخييالتا التطور عرضإىل أربع مباحث، حيث يتطرق املبحث األول إىل  ري ومعوقات تطورهااجلزائ

فيتضمن دراسة  ،أما املبحث الثاين .املراحل اليت مرت �ا أهمخالل توضيح  من يف اجلزائر الصغرية واملتوسطة

حتليل  أما املبحث الثالث فخصصناه إىل .يف اجلزائر وتوزيعهاتطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتليل 

أو سواء من حيث مسامهتها يف التشغيل،  ،من عدة جوانب وتقييم مسامهة هذه املؤسسات يف االقتصاد الوطين

يف ترقية الصادرات خارج باإلضافة إىل تقييم دورها القيمة املضافة، الناتج الداخلي اخلام و مسامهتها يف كل من 

املؤسسات الصغرية حتول دون تطور حني يتناول املبحث الرابع أهم املعوقات والتحديات اليت يف  .قطاع احملروقات

  .وإسهامها الفعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائرواملتوسطة 
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  تطور�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائرمراحل�: املبحث��ول 

يف اجلزائر حتوالت جذرية ترافقت مع التحوالت االقتصادية اليت  الصغرية واملتوسطةشهد قطاع املؤسسات       

عاشتها اجلزائر، بدءا من مرحلة االقتصاد املوجه القائم على التوجه االشرتاكي إىل غاية دخول اجلزائر يف مرحلة 

 .يف اجلزائر صغرية واملتوسطةالاقتصاد السوق، وعموما ميكن متييز ثالثة مراحل أساسية مر �ا قطاع املؤسسات 

، يتم الرتكيز يف كل منها رئيسيةثالث مطالب ذلك ما سنحاول توضيحة يف هذا املبحث من خالل استعراض 

  .يف اجلزائر على مرحلة معينة من مراحل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة

          

  )1979- 1962( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�خالل�: ملطلب��ول ا

احنصر دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية احمللية وتلبية االحتياجات  ،خالل هذه الفرتة       

املؤسسات على توسيع هذه ، وقد تركز دور )االستثمارات الكربى(املتزايدة من السلع واخلدمات للقطاع الصناعي 

واالجتماعية إلسرتاتيجية التنمية القائمة على الصناعات الكربى، النسيج الصناعي وحتقيق األهداف االقتصادية 

  . حيث كان ينظر إىل هذه الصناعات على أ�ا مكملة للصناعات األساسية

  

 )1966-1962( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�خالل�: الفرع��ول 

البد من التوقف ، )1966-1962(خالل الفرتة قبل احلديث عن مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

د اتسم الوضع االقتصادي للبالد غداة االستقالل فق ،1962سنة  عند الوضع االقتصادي للجزائر إبان استقالهلا

ومن جهة أخرى بتدهور احلالة  ،بعدم وضوح الرؤية فيما تعلق بالسياسة التنموية الواجب إتباعها يف املستقبل

رب من مليون معمر اجلزائر يف بضعة امغادرة ما يق : جتلت خصوصا يفاالقتصادية خالل هذه املرحلة، واليت

وقد  .)إطار متوسط 35.000إطار سامي و 50.000من بينهم (شهور تاركني مزارعهم ونشاطا�م ووظائفهم 

سد اجلزائريون هذا الفراغ مبا لديهم من وسائل وإمكانيات بسيطة رغم أن غالبية السكان يقيمون يف األرياف 

مليون فرنك  500ما معدله مت �ريب وحدها  1962يف سنة (�ريب رؤوس األموال وكذا . منهم أميون %90و

وحدة  2.500وحدة من جمموع  850غلق أغلبية الوحدات الصناعية، حيث مت غلق إضافة إىل  ؛)فرنسي شهريا

من  %70واجلوع،  غالبية الشعب يتهددهكما أن مؤسسة بناء،   2.000مؤسسة من جمموع  1.400صناعية و

  .)1(السكان يف حالة بطالة

أغلب  أن االستقالل،حيث مرحلة يف اجلزائر إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ظهور يعودوعموما 

 حوايل سيطروا على الذين الفرنسيني املستوطنني ملكية حتت كانت االستقالل قبل الصغرية واملتوسطة املؤسسات

   .)2(باحملدودية تتميز اليت تعود للجزائريني تلك كانت حني يف املستعمر، بأهداف ادوره ارتبط مث ومن منها، %98

                                                           
 .22، ص 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد اجلزائر املستقلة: أمحد هين )1(

، جامعة سطيف، 3، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد أساليب تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري :حل صاحليصا )2(

 . 26، ص 2004
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 57.480 مع مؤسسة 1.120 إىل عددها عندها وصل املؤسسات هذه من العديد اجلزائر ورثت االستقالل بعد

 إىل أدى امم االقتصادية، حركتها األخرية فقدت هذه ،املؤسسات هذه مالكي هلجرة ونتيجة ، 1964سنة عامل

 )21/08/1962الصادر بتاريخ  62/20األمر رقم ( الذايت التسيري قانون طريق عن تسيريها يف الدولة تدخل

 بلجان واملتعلق 22/10/1962الصادر بتاريخ  62/02الشاغرة، واملرسوم رقم  األمالك ومحاية بتسيري واملتعلق

 بلجان واملتعلق 22/11/1962الصادر بتاريخ  62/38، واملرسوم رقم الشاغرة املؤسسات الزراعية يف التسيري

 .)1(الشاغرة املؤسسات الصناعية يف التسيري

الصادر  277-63قانون ال( 1963سنة  احلكومة اجلزائرية أول قانون حول االستثمار دتاعتم كما

ر إىل رأس املال مل يشو كان موجها أساسا حنو املستثمرين األجانب غري أن هذا القانون  ، )23/07/1963بتاريخ 

وحسب حتقيق قامت �ا مديرية اإلحصاءات التابعة لوزارة . )2( الوطين إال يف إطار احلديث عن الشركات املختلطة

 يف اجلزائر ، فإن املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة1964املالية والتخطيط حول الصناعة يف اجلزائر لسنة 

مؤسسات القطاع اخلاص، مؤسسات قطاع الدولة، مؤسسات التسيري : كيةاألشكال القانونية التالية للمل أخذت

   .)3(الذايت ومؤسسات خمتلطة

 )1979-1967( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�خالل�: الفرع�الثا�ي

هذه املرحلة بانطالق إسرتاجتية التنمية بعيدة املدى اليت �دف إىل إعطاء حمتوى ملموس ملعىن  تمتيز 

منوذجا اشرتاكيا للتنمية، قائم على احتكار الدولة ملعظم النشاط ل االقتصادي، وهذا باالعتماد على االستقال

ويقوم هذا النموذج . االقتصادي مع الرتكيز على الصناعات املصنعة وخفض االعتماد على االستثمار األجنيب

عملت اجلزائر آنذاك على إرساء أساسا على التخطيط املركزي لالقتصاد من خالل املخططات التنموية، كما 

باإلضافة  .االقتصاديةقواعد االقتصاد املوجه من خالل القيام بسلسلة من التأميمات اليت مست جل القطاعات 

، فنجد أن االقتصاديةفإ�ا عمدت إىل إعادة تنظيم االقتصاد الوطين من خالل إعادة تنظيم القطاعات  ،إىل هذا

، بعدما كان هذا القطاع 1971ته وتنظيمه من خالل ميثاق الثورة الزراعية سنة قطاع الفالحة متت إعادة هيكل

يسري وفق نظام التسيري الذايت، أما القطاع العام فقد متت هيكلته من خالل إصدار قانون التسيري االشرتاكي 

1971للمؤسسات االقتصادية سنة 
 )4(.  

                                                           
ة حبثية ضمن امللتقي الدويل ، ورق -حالة اجلزائر-يف دعم املناخ االستثماري الصغرية واملتوسطة املؤسساتدور  :عبد ا�يد تيماوي، مصطفى بن نوي )1(

    17 يومي رية وعلوم التسيري، جامعة الشلف،العربية، كلية العلوم االقتصادية والتجا الدول يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل حول متطلبات

 .241ص ، 2006أفريل  18و

االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  العلوم راه يفدكتو  أطروحة، دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر: ناجي بن حسني )2(

 )غري منشورة. (111ص ، 2007قسنطينة، 

 .362، ص 1990 ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب، مثال اجلزائر :االستثمار وإشكالية التوازن اجلهوي :حسن �لولبلقاسم  )3(

لتقى الوطين الرابع حول املورقة حبثية ضمن ، ات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املوجهاملؤسس: براق حممد، ميموين مسري )4(

أفريل  14و 13، يوميسكيكدة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية يف اجلزائر

 .03ص ، 2008
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خمططات تنموية تتضمن االستثمارات الواجب  مع اإلشارة إىل أن نظام التخطيط كان يعتمد على وضع  

بينت إىل حد   ،مت تنفيذ ثالث خمططات 1977-1967القيام �ا واملوارد املالية املخصصة الجنازها، ففي الفرتة 

  :والقائمة أساسا على الصناعات املصنعة كما يبينه اجلدول املوايل ،كبري إسرتاتيجية التنمية اليت تبنتها اجلزائر
 

  )1977-1966(المخططات االقتصادية المطبقة في الجزائر خالل الفترة  (1-4): رقمالجدول 

Source :Amarouche Ahcène : Libéralisation économique et problème de la transition en Algérie, Thèse de Doctorat 
d’Etat en Sciences Economiques, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université Lumière Lyon 2, 2004, 
p 201. Disponible sur : theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=655&action=pdf. consulté le: 18/05/2016. 

                       

أن حجـم االسـتثمارات يف املخطـط الثالثـي األول كـان ضـعيفا جـدا جنـد املبني أعـاله، من خالل اجلدول ف

نظـــرا  ،نتيجـــة لضـــعف اإلمكانيـــات املاديـــة والبشـــرية يف تلـــك الفـــرتة ،باملقارنـــة مـــع املخططـــني الربـــاعيني األول والثـــاين

فقــد حــددت فيــه اجتاهــات  ،بــاعيني األول والثــاينأمــا يف املخططــني الر  .لكــون منــوذج التنميــة مل تكتمــل أبعــاده بعــد

مت اسـتثمار أكثـر  ،التخطيط اجلزائري املوجه حنو الصناعات املصنعة وبالضبط إىل الصـناعات الثقيلـة واحملروقـات أيـن

يف املخطــط الثالثــي،  % 53,4(مــن إمجــايل املبــالغ الــيت مت اســتثمارها يف إطــار املخططــات املــذكورة آنفــا  %50مــن 

  ). يف املخططني الرباعيني األول والثاين على الرتتيب 61,1%و % 57,3

وهذا بفعل ارتفاع  ،خرآمع اإلشارة إىل التطور الكبري يف حجم االستثمارات العمومية من خمطط إىل 

، إذ ارتفع حجم )شروط االستدانة اخلارجية(املداخيل من احملرقات وشروط التمويل اخلارجي اليت كانت ميسرة 

 36,30مليار دج إىل  9,17 من( % 295 85,ار من املخطط الثالثي إىل املخطط الرباعي األول بنسبة االستثم

مليار دج  36,30من (%  233,88ومن املخطط الرباعي األول إىل املخطط الرباعي الثاين بـنسبة  ،)مليار دج

     . مرة 13 ــبـ 1977-1966مبعىن أن حجم االستثمار قد تضاعف خالل الفرتة  ،)مليار دج 121,2إىل 

والذي يعد  ،1979-1978بني عامي  %46إىل  1970سنة   %35من  (*)كما ارتفع معدل االستثمار اخلام

  .)1(معدال مرتفعا جدا مل يتحقق إال نادرا وذلك يف االحتاد السوفيايت واليابان

كانت واضحة املعامل،  )1979-1967( وبالتايل ميكن القول أن السياسة التنموية املنتهجة خالل الفرتة

املؤسسات الصناعية الكبرية واخلاضعة لإلشراف املركزي ملختلف اهليئات العمومية، بينما   إقامةحيث ركزت على 

                                                           
 .النتاج احمللي اإلمجايل/ إمجايل االستثمار= دل االستثمار مع (*)

العليا  علوم التسيري، املدرسة يف دكتوراه دولةأطروحة  ،مكانة الساسة النقدية ودورها يف املرحلة االنتقالية إىل اقتصاد السوق يف اجلزائر :لطرش الطاهر )1(

  )غري منشورة( .288، ص2005اجلزائر،  للتجارة،

  
  1977- 1974 المخطط الرباعي الثاني  1973-1970 المخطط الرباعي األول  1969-1967المخطط الثالثي

  (%)  )مليار دج(مبلغ االستثمار  (%)  )مليار دج(مبلغ االستثمار  (%)  )مليار دج(مبلغ االستثمار

  7,3  8,9  12  4,35  20,7  1,9  راعةالز 

  61,1  74,1  57,3  20,8  53,4  4,9  الصناعة بما فيها المحروقات

  31,6  38,2  30,7  11,15  25,8  2,37  باقي القطاعات

  100  121,2  100  36,30  100  9,17  المجموع
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يتعني علينا عند حتليل  ،وانطالقا من هذا. كان ينظر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتدعيم التنمية الشاملة

التفريق بني هذه املؤسسات التابعة  ،ة واملتوسطة ومعاملة السلطات هلا يف هذه الفرتةمكانة ودور املؤسسات الصغري 

  .للقطاع العام ومثيال�ا يف القطاع اخلاص

   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية: أوال

هلذا  الدولة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية واعترب�ا وسيلة لتطوير اإلمكانيات احمللية، هتمتا

تقرر تنميتها وتطويرها يف إطار تدخل اجلماعات احمللية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث قامت بتطويرها 

كمؤسسات تابعة من حيث تنظيم تسيريها للواليات أو البلديات، ألن ذلك يستجيب هلدف حتقيق التوازن 

الذي أكد على تدعيم  ،املخطط الرباعي الثاين وقد تدعمت هذه الفكرة على اخلصوص مع بداية تطبيق .اجلهوي

  .)1(الالمركزية حبثا عن أمثل استعمال للطاقات البشرية واملادية للبالد

  :)2(املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف هذه الفرتة هوأهم ما ميكن قوله حول مكانة فوبالتايل 

يريها بصفة المركزية مت حتت إشراف اجلماعات احمللية عملية تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية وتس - 

  وهذا بغية تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى احمللي؛  ،)البلديات والواليات(

ارتباط تنمية هذه املؤسسات بربامج االستثمارات املنفذة على املستوى احمللي والذي وجه بشكل كبري حنو  - 

مؤسسات صغرية ومتوسطة ( مت وضع ثالثة برامج موجهة لتنمية املؤسسات احمللية القطاع الصناعي، حيث 

 )1973- 1970(كان خاص بالنشاط احلريف، الربنامج الثاين   )1969-1966(األول  ، الربنامج)يف جمملها

 وهذا يف إطار برامج التجهيز كان موجه لتنمية الصناعة احملليةوالذي كان ضمن املخطط الرباعي األول  

(*)احمللي 
(PEL)،  فتعلق بتنفيذ برنامج الصناعات احمللية  )1977-1974(الثالث الربنامج أما(**)

(PIL)، 

اليت  ،الفعلي يف تطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية العمومية نطالقاالوهو ما يعترب مبثابة 

اعتربت كعنصر مكمل للمؤسسات  حيث ،ئرأريد هلا أن تكون مبثابة طريق ثان يف مسار التصنيع يف اجلزا

حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت مل تستطع املؤسسات الوطنية الكبرية من ميكنها  مبا ،الكبرية

 :وهي ،حتقيقها

 وخارج قطاع الفالحة؛ شغل خصوصا يف املناطق الريفيةإنشاء مناصب  - 

 جات احمللية؛وكذا تلبية خمتلف االحتيا ،تثمني املوارد احمللية - 

 ).التهيئة العمرانية( تعزيز الالمركزية و�يئة خمتلف املناطق  - 

   :ومها ،مت وفق مرحلتني أو برناجمني جمع العلم بأن تنفيذ هذه الربام

 .1973إىل سنة  1967من سنة  وامتد :)A(البرنامج  - 

                                                           
، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم دراسة حالة اجلزائر: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها :عثمان خللف )1(

 )غري منشورة( .145، ص 2004، االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 .05، ص مرجع سابق :براق حممد، ميموين مسري )2(
(*)  PEL: Programmes d’Equipement Local. 
(**)  PIL: Programme des industries locales. 
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  .1979إىل سنة  1974من سنة  وامتد :)B(البرنامج  - 

وكذا توزيعها  ،ملخصصة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة العموميةا تاالستثماراميكن توضيح و 

  :من خالل اجلدول املوايل )1979-1967(القطاعي واجلغرايف خالل الفرتة 
  

توزيعها القطاعي والجغرافي  مع محليةاالستثمارات المخصصة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال ):2-4(جدول رقم 

  )1979-1967(خالل الفترة 

  اإلعتمادات المالية المرخص بها في إطار برامج تـنمية الصناعات المحلية

  عدد المشاريع المقررة  )مليون دج( االستثمارات المرخصة  

  A(  67 -1974  388.6  150(البرنامج 

  B(  74-1979  3178.6  594(البرنامج 

  744  3567.2  المجموع

  )1974– 1967( فترةالمؤسسات والصناعات  الصغيرة والمتوسطة المحلية للية لالستثمارات المخصصة لتنمالتوزيع القطاعي 

  (%)النسبي التوزيع  A+B  (%)النسبي التوزيع  )B(البرنامج  (%)التوزيع النسبي  )A(البرنامج   نوع الصناعات

  36  268  40.7  242  17.3  26  مواد البناء

  11.3  84  12.8  76  5.3  8  الصناعات املعدنية

  6.2  50  8.1  48  1.3  2  رفيةاخلدمات احل

  10.2  75  11  65  6.5  10  اخلشب والـورق

  4.3  32  1  6  17.3  26  النسيج والتفصيل

  1.4  11  1.8  11  -  -  الكيمياء الصغرية

  17.8  133  19.1  113  13.3  20  السياحـة احمللية

  9.6  72  3.2  14  39  58  الصناعات التقليدية

  2.5  19  3.2  19  -  -  الصناعات الغذائية

  100  744  100  594  100  150  المجمــــوع
  

  )1979-1974( التوزيع الجغرافي لمشاريع تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية للفترة

  الوالية/المتوسط  عدد المشاريع  عدد الواليات  طبيعة الوالية

  19  168  09  واليات ساحلية

  19  339  17  واليات اهلضاب العليا

  17  87  05  اجلنوبواليات 

  -  594  31  المجموع

، دراسة حالة اجلزائر: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها :خللف عثمان :بناء على املعطيات الواردة يف الباحثمن إعداد  :المصدر

  )غري منشورة( .148- 146، ص 2004، معة اجلزائرأطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جا
  

مشروع صناعي   150بأن الربنامج األول خصص الجناز  يتبني ،السابقمن خالل قراءة معطيات اجلدول          

مشروع لكل  26مشروع ومواد البناء والنسيج بـ  58لتطوير الصناعات التقليدية بـ كان النصيب األكرب منه 

ومن مث التخفيف من  ،متع مبزايا خاصة يف الوسط الريفي مما يسمح بتطويرهتعن صناعات توهي عبارة  ،منهما

إىل  الثاين يف حني، اجته الربنامج. حدة النزوح الريفي حنو املدن اليت تتواجد فيها معظم املركبات الصناعية الكربى

غريها، فبلغ وز�ا ضمن الوحدات الصناعية تطوير صناعة مواد البناء، كاحملاجر، وإنتاج املواد احلمراء، والبالط و 

وكذا صناعة املواد الغذائية، و كما كان هناك اهتماما متزايدا بصناعة اخلشب والورق،   ،%40املقررة أكثر من 
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الصناعات الكيمائية الصغرية، وميكن تفسري هذا االجتاه بشروط السوق اليت ارتفع طلبها كثريا على مواد البناء، 

واليت مشلت قطاع لبناء واألشغال ، 1977-1974 الثاين التنموية املقررة يف املخطط الرباعي نتيجة الربامج

وبالنسبة للتوزيع اجلغرايف هلذه املشاريع، فقد عملت السلطات على اعتماد توزيع ميس خمتلف مناطق . العمومية

 1979-1974ملربجمة خالل الفرتة مشروع لكل والية، حيث كان ثالثة أرباع إمجايل املشاريع ا 19الوطين مبعدل 

 ). مشروع لواليات اجلنوب 87مشروع لواليات اهلضاب العليا و 339(من نصيب الواليات الداخلية 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة: ثانيا

الذي ، )1966سبتمرب  15املؤرخ يف  284-66 األمر رقم( 1966يف إطار قانون االستثمارات لسنة 

حدد اإلطار الذي ينظم مبوجبه تدخل رأمسال  حيث ،1963 لسنة االستثمار رات املسجلة يف قانونجاء لسد الثغ

مع تفريقه بني مشاريع  ،سواء كان هذا التدخل حمليا أو أجنبيا ،اخلاص يف خمتلف فروع النشاط االقتصادي

، وبني االستثمار يف القطاعات "يةالقطاعات احليو "االستثمار اليت تعود للدولة واهليئات التابعة هلا واليت مسيت 

ال ميكن حتقيقه  ،هذا يعىن أن االستثمار اخلاص .االقتصادية األخرى املفتوحة أمام املستثمرين احملليني أو األجانب

مع التذكري بأنه كل مستثمر . حبرية ما دام أن التفريق بني القطاع العام واخلاص قد مت تكريسه يف هذا القانون

(*) إما من اللجنة الوطنية لالستثمارات :من قبل) اعتماد(ه احلصول على رخصة مسبقة خاص يتعني علي
)CNI( 

 ، أو جلان االستثمار اجلهوية)دج 500.000حجم استثمارها يتجاوز (خصوصا بالنسبة للمؤسسات املتوسطة 
(**)

)CRI(،  وهذا بالنسبة للمؤسسات الصغرية) تنص عليه املادة كما ) دج 500.000حجم استثمارها أقل من

  .)1(من هذا القانون 4

لسنة وبالرغم من التطور الذي عرفه هذا القطاع خالل السنوات األوىل من تطبيق قانون االستثمارات         

مشاريع القطاع اخلاص واجلدول املوايل يوضح . ، فإنه يظل ضعيفا مقارنة باالستثمارات الصناعيـة العموميـة1966

  .)1978-1967(فرتة املعتمدة خالل ال
 

  )1978-1967(الفترة  خاللمشاريع القطاع الخاص المعتمدة   :)4- 3( الجدول رقم

 المجموع 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 السنوات

 - - - - - CNI( 21 52 104 59 12 13 2 263( عدد المشاريع المعتمدة من قبل

 - - - - - CRI(  44 168 175 78 29 16 23 533(عدد المشاريع المعتمدة من قبل 

 902  17  08  24  31  26 25 29 41 137 279 220 65 اجمالي المشاريع

دج 610مبلغ االستثمار   36 136 252 146 41 35 137 53  19  25  06  18  904 

  :من إعداد الباحث بناء على املعطيات الواردة يف :المصدر

- TEMMAR Hamid.M :  Stratégie De Développement Indépendant "Le cas de l'Algérie" : Le bilan, OPU, Alger, 
1983, P 05. 

- Djillali LIABES : Etude sur l’industrie privée -actualité du secteur privé industriel : essai d’actualisation 69-79, 
Institut National d’Etude et d’Analyse pour la Palnification (INEAP), Alger, 1980, P 06-07. 

                                                           
(*)  CNI: Commission Nationale d’Investissement.  
(**)  CRI: Commissions régionales d’investissement. 

 .152، ص مرجع سابق :خللف عثمان )1(
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تراجع عدد مشاريع القطاع اخلاص املعتمدة خصوصا   يتضح ،السابقاجلدول  بياناتمن خالل حتليل 

، حيث نالحظ تراجع حاد 1969و 1968وهذا بالرغم من التطور الذي عرفه يف سنيت  ،منذ مطلع السبعينات

يف اخنفاض وترية  ،ذلكإذ يظهر  .وعدم حتمس السلطات لالنفتاح أكثر على اخلواص يف استثمارات هذا القطاع،

، 1969سنة  مشروع 252ـ فبعد أن مت منح رخص االستثمار ل، 1971منح االعتماد هلؤالء خصوصا منذ سنة 

يرجع ذلك إىل تأثري خمتلف القرارات اليت وضعت و ، 1977مشاريع يف سنة  8إىل  عدد املشاريع املعتمدة اخنفض

  ....)الدولة للتجارة اخلارجية، احتكاركة التأميم، توسع حر (االقتصاد اجلزائري حتت مراقبة الدولة 

عدد الرخص املمنوحة ال يعكس عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة اليت   هو أن ،واجلدير بالذكر

مبني يف هو واملقدر كما  1973-1967كانت تنشط يف تلك الفرتة، حيث أن عدد هذه الرخص ما بني سنيت 

وإمنا يعين فقط تلك  ،ال يعين عدد املؤسسات اخلاصة املوجودة يف تلك املرحلة ،ةرخص 796اجلدول السابق بـ 

واليت مل ينجز منها بصورة فعلية إال   ،لالستثمارات 1966اليت استفادت من خمتلف االمتيازات اليت منحها قانون 

فإ�ا  ،لغالبيةيف حني أن بقية املؤسسات األخرى وهي ا .منصب شغل 9.063مشروع استثماري مع خلق  395

وقد قدر عدد املؤسسات الصناعية . مبعين أ�ا منت على اهلامش ،خارج هذا القانون قد أنشئت وتطورت

مؤسسة صناعية  6.070(مؤسسة  10.103حبوايل  1977ومؤسسات البناء واألشغال العمومية  اخلاصة سنة 

، نصف هذه )يف البناء 105.812يف الصناعة و 66.760(شخص  172.572تشغل ) مؤسسة بناء 4.033و

 2.731يف الوقت الذي جند فيه  ،عمال 5عدد عماهلا أقل من  ،املؤسسات يف احلقيقة هي مؤسسات مصغرة

مؤسسة يتجاوز عدد أفرادها  4.033 ،مؤسسة بناء من أصل 2.299و 6070من أصل  ،مؤسسة صناعية فقط

دن الكبري القريبة من املوانئ لكو�ا تعتمد على مع التذكري أن أغلب هذه املؤسسات متمركزة يف امل .عمال 5

من  % 65,7من املؤسسات الصناعية و % 67,5مدخالت إنتاج مستوردة من اخلارج، إذ يتمركز حوايل 

   .)1(مؤسسات البناء يف منطقيت اجلزائر ووهران

قـد  توسطة، أنه ما ميكن قوله يف األخري حول وضعية القطاع اخلاص من املؤسسات الصغرية وامل وبالتايل

 التخطيط،مبركزية  اإلشارةكان لألهـداف العامة لسياسية التنمية املنتهجة خالل هذه املرحلة واليت متيزت كما سبق 

 .املرحلةوالذي كان بطبيعة احلال سليب على طول  القطاعهذا أثرا واضحا على 

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .8- 7، ص مرجع سابق :براق حممد، ميموين مسري )1(
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  )1989- 1980( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�خالل�: ملطلب�الثا�يا

بدأت اجلزائر يف انتهاج سياسات اقتصادية جديدة حاولت من خالهلا إحداث  ،مع بداية الثمانينيات

الوطين للتخفيف من حدة األزمات املتنامـية، وقد جسد املخططان اخلماسيان  االقتصادإصالحات هيكلية يف 

استمرار االختيار االشرتاكي، وإعادة مرحلة اإلصالحات يف ظل  (1985-1989) والثاين(1980-1984) األول 

االعتبار نسبيا للقطاع اخلاص، والرتاجع عن سياسات الصناعات املصنعة حلساب الصناعات الصغرية واملتوسطة، 

 اليت أثرت على منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطةتنظيمية القانونية و الالتدابري من خالل استحداث العديد من 

  .يف اجلزائر

  

الرباعيني األول  نيواملخطط 1969- 1967املخطط الثالثي األول (رتة تقييمية للمخططات السابقة بعد ف

جاءت عشرية الثمانينات مع انطالق ، )1979-1978(قدرت بسنتني  )1977-1974والثاين  1970-1973

نظرا لكون  معلنة بداية إصالحات جذرية ،(1985-1989) والثاين(1980-1984) األول  نياخلماسي نياملخطط

وهذا بفعل عوامل عديدة ميكن  ،االقتصاد اجلزائري بدأ يكشف عن عالمات من الضعف عرقلت مسار التنمية

  :)1(حصرها يف النقاط التالية

االعتماد األحادي على عائدات البرتول لتمويل التنمية، وكذا االجتاه املتزايد واملتنوع يف اللجوء إىل املوارد املادية  - 

 ملالية اخلارجية؛والبشرية وا

مع النقص املالحظ يف عدة مواد ذات  ،االرتفاع املتزايد وغري املنتظم لتكاليف وأسعار اإلنتاج واالستهالك - 

 ويف التموين باملواد األولية واملنتجات النصف مصنعة الضرورية لسري االقتصاد الوطين؛ ،االستهالك الواسع

ختالالت االو  ،ام يف أهداف السياسة االقتصادية من جهةختالالت القطاعية بسبب عدم االنسجتفاقم اال - 

 ؛االقتصادية واالجتماعية اجلهوية من جهة أخرى

عدم تثمني اإلمكانيات البشرية واملادية املتاحة، والراجع من جهة لعدم تكييف احتياجات التنمية مع نظام  - 

ية وأشكال إجناز االستثمارات مع ومن جهة ثانية لعدم تكييف االختيارات التكنولوج ،التكوين والرتبية

 .اإلمكانيات احلقيقية املتوفرة

وهكذا فقد كانت النتائج احملققة من االستثمارات الضخمة اليت قامت �ا اجلزائر خالل السبعينيات دون 

مستوى الطموحات، فاملؤسسات العمومية اليت كان ينتظر منها أن تبلغ مستوى النضج يف بداية الثمانينيات، مل 

:)2(تقم بالدور املنوط �ا حيث كانت تعاين من عدة مشاكل أمهها
 

  

إىل  1973مليــار دينــار ســنة  4ارتفــاع إمجــايل الســحب علــى املكشــوف للمؤسســات االقتصــادية العموميــة مــن  - 

  من رقم أعماهلا على التوايل؛ % 49و % 57وهو ما ميثل ، 1978مليار دينار سنة  12

                                                           
 .132، ص مرجع سابق :خللف عثمان )1(

 .09، ص مرجع سابق :براق حممد، ميموين مسري )2(
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 92.166ميثـل  مليـار دينـار وهـو مـا 80مديونيـة املؤسسـات  الصـناعية حـوايل  بلـغ إمجـايل 1978يف �ايـة سـنة  - 

 من الناتج احمللي اإلمجايل؛ %

إىل  1973مليـــون دينـــار ســـنة  408مـــن   )خـــارج احملروقـــات(انتقـــال العجـــز املـــايل ملؤسســـات القطـــاع الصـــناعي  - 

 ؛1978مليار دينار سنة  1,88

ســـنة   %24إىل  1967ســـنة  %48مـــن  مـــن اإلنتـــاج الـــوطن ت الطلـــب الـــوطيناخنفـــاض نســـبة تلبيـــة احتياجـــا - 

 ؛ 1977

جمرد  الوطنية ، أصبحت املؤسسات1977- 1973تبعية تكنولوجية كبرية حنو اخلارج، ففي خالل الفرتة  - 

، مع العلم بأن استريادها كان ميثل نسبا معتربة من إمجايل وحدات الستهالك التكنولوجيا املوردة من اخلارج

، 1969-1967خالل املخطط الثالثي األول  %8( خمتلف املخططات أثناء تلك الفرتة االستثمارات يف

   ).1977-1974والثاين  1973-1970خالل املخطط الرباعيني األول  %64و 28%

  )1989-1980( املرحلةخالل� املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�العمومية: الفرع��ول 

انينات دورا حيويا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف لقد أعطت السياسة االقتصادية ملرحلة الثم

عالوة  ،لدعم هذا النوع من املؤسسات هةبوضع برامج استثمارية موجوقد كان ذلك  حتقيق الالمركزية املنشودة،

  .على إصالحات وتدابري أخرى قانونية وتنظيمية جديدة تدخل ضمن إعادة تنظيم القطاع االقتصادي العمومي

  البرنامج االستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية :أوال

لقد خصت املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية يف إطار املخططات التنموية ملرحلة الثمانينات 

بربامج استثمارية معتربة، على عكس ) 1989-1985والثاين  1984-1980األول  نياملخططني اخلماسي(

مليار دج  5,5مليارات دج خالل املخطط اخلماسي األول و 3سابقة، حيث مت رصد مبلغ الربامج االستثمارية ال

  :حسب ما يوضحه اجلدول املوايل ،خالل املخطط اخلماسي الثاين
  

 )1989-1980( خالل الفترةمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية للالبرنامج االستثماري ): 4- 4(جدول رقم 

  ثماراتاالست                     

  المخططات
  من المجموع )%(   للم ص م العموميةاستثمارات صناعية   إجمالي االستثمارات الصناعية

   % 2   مليار دج 3  مليار دج 154.9  (1980-1984) الخماسي األول

  % 3.3  مليار دج 5.5  مليار دج 174.2  (1985-1989) الثانيالخماسي 

  % 5.2  مليار دج 8.5  مليار دج 329.1  المجموع

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،  دراسة حالة اجلزائر: واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها :خللف عثمان :المصدر

  )غري منشورة. (157، ص 2004كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
  

ة حنو إقامة مؤسسات جديدة باملناطق الداخلية اليت مل تعرف نسبة كبرية من هذا الربنامج كانت موجه 

وبالنسبة لربنامج املخطط اخلماسي األول ). اجللفة، تيارت، تبسة، قاملة، برج بوعريج والبيض(تطور صناعي 

كانت حصة األسد منها موجهة  مشروع صناعي جديد 234مليارات دج، فكان خمصصا إلجناز  3والبالغ 
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ومع ذلك فقد كانت حصيلة اجناز هذه الربامج بعيدة عن مستوى  ،% 62,3ناء بنسبة لصناعة مواد الب

مت  195وهذا من أصل  ،(1980-1984)خالل الفرتة  %14األهداف، إذ مل تتعدى نسبة االجناز  عتبة 

سسة مؤ  240أما بالنسبة للحصيلة خالل عشرية كاملة فلم يتم إنشاء إال . مشروع 34االحتفاظ به بعد إلغاء  

وهو عدد حمدود مقارنة حبجم الربامج االستثمارية اليت مت إقرارها، وهذا بفعل  .)1(صناعية صغرية ومتوسطة عمومية

الوضعية االقتصادية الصعبة اليت بدأ االقتصاد اجلزائري يعاين منها منتصف الثمانينات بفعل األزمة البرتولية سنة 

1986
وكذا صعوبة مشروطية االستدانة من  ،املمولة هلذه املشاريع ةل البرتولي، وما اجنر عنها من اخنفاض املداخي(*)

ثر سلبا على خمتلف النشاط االقتصادي بصفة عامة، أعكس ما كان عليه الوضع يف السبعينات، وهو ما  ،اخلارج

العديد منها واجناز خمتلف املشاريع املربجمة خصوصا يف املخطط اخلماسي الثاين بصفة خاصة، مما أدى إىل إلغاء 

  .وتوقف أشغال تلك اليت شرع يف اجنازها يف مراحل سابقة

  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة العموميةبال اإلجراءات التنظيمية لالقتصاد المتعلقة :ثانيا

ؤسسات الصغرية واملتوسطة بامل اإلجراءات والتدابري التنظيمية لالقتصاد املتعلقةميكن تلخيص أهم 

  :فيما يلي )1989-1980( ةخالل الفرت  العمومية

قصد تعزيز فعالية أفضل للمؤسسات العمومية : إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية -1

إعادة اهليكلة العضوية مسحت وحتسني ظروف تسيري االقتصاد الوطين وحتقيق االستقاللية املالية هلذه املؤسسات، 

مع  ،حسب وظائف أو نشاط كل مؤسسة ،مؤسسات صغرية ومتوسطة بتجزئة الوحدات االقتصادية الكربى إىل

اليت اعتمد بشأ�ا التـوازن يف التوزيع عرب الرتاب  ،توسيع نطاق الالمركزية يف تعيني أمكنة إنشاء هـذه الوحدات

من هذه  %60مؤسسة جديدة حوايل  400وهكذا فقد نتج عن هذه العمليات بروز أكثر من . الوطين

بعد ما كانت كلها تقريبا قبل العملية موجودة فيها، يف  ،حت مقرا�ا االجتماعية خارج العاصمةاملؤسسات أصب

يف الوقت الذي كانت فيه  ،شخص 500من هذه املؤسسات أصبحت تشغل أقل من  %42حني أن حوايل 

ة ة هيكلتها، وهو ما يعىن بدايشخص قبل إعاد 500من املؤسسات الوطنية تشغل أكثر من  %67نسبة 

وهذا عكس اإلسرتاتيجية املتبناة يف عشرية  ،بدور املؤسسة املتوسطة والصغرية يف التنمية االقتصادية هتماماال

مست  ،السبعينات، مع العلم أن عملية إعادة اهليكلة العضوية قد رافقتها عملية إعادة هيكلة مالية أو تطهري مايل

   :موزعة على النحو املوايل ،مليار دج 59,3حبواىل  )1986-1983( مؤسسة قدرت خالل الفرتة 284

 مليار دج للمؤسسات على شكل خمصصات من اخلزينة العمومية؛ 7,9تقدمي  - 

 مليار دج من ديون املؤسسات لدى اخلزينة إىل ديون طويلة األجل؛ 2,3حتويل  - 

 إىل ديون طويلة األجل؛ يةك اجلزائر و بنالمليار دج من ديون املؤسسات لدى  4,22 حتويل - 

  مليار دج كقروض طويلة األجل من اخلزينة العمومية للمؤسسات؛ 19,8قدمي ت - 

                                                           
 .13، ص مرجع سابق :براق حممد، ميموين مسري )1(

رات صادنه يعتمد بشكل شبه كلي على موارد الأخصوصا و  ،تأثري بالغ األمهية على االقتصاد الوطين 1986 لقد كان لألزمة البرتولية املعاكسة سنة (*)

 .1986 اليري دوالر سنةم  7إىل 1985مليار دوالر أمريكي سنة  13 من احملروقات اليت اخنفضت من
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  .)1(مليار دج كقروض بنكية متوسطة األجل لصاحل مؤسسات البناء واألشغال  العمومية 6,9تقدمي  - 

، 1988 جانفي 12املؤرخ يف  01-88مبقتضى القانون رقم  :ات االقتصادية العموميةالمؤسس استقاللية -2

لقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، أصبحت املؤسسات احمللية على غرار املؤسسات املتضمن ا

وخاضع للقانون التجاري بعد اخذ األشكال القضائية  ،الوطنية مبثابة كيان اقتصادي مستقل من حيث التسيري

اليت  ،املسامهة للجماعات احملليةوهذا بالرغم من بقاء الدولة مالكة هلا وهذا حتت إشراف صناديق  ،املسموح �ا

وهو ما يعىن انفصال ملكيتها عن اجلماعات  ،املتضمن صناديق املسامهة 03-88أنشئت مبقتضى القانون رقم 

1966احمللية اليت كانت تشرف عليها بشكل مباشر منذ قانون اجلماعات احمللية لسنة 
 )2( .  

  )1989-1980( املرحلةخالل� ةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��اص: الفرع�الثا�ي

لقد جتسد اهتمام السلطات العمومية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة بوضع إجراءات قانونية 

املتعلق باالستثمارات اخلاصة الوطنية، الذي تضمن  1982 أوت 21املؤرخ يف  11-82قانون التنظيمية، تتمثل يف 

اليت ميكن تطوير  ت يف صاحل هذه املؤسسات، كما أوضح امليادينالعديد من اإلجراءات التـشجيعية اليت كان

  :)3(كما يلي  ، وهيأنشطة القطاع اخلاص الوطين فيها

  نشاطات خدمات التوزيع الصناعي، وصيانة التجهيزات الصغرية، وماكينات صنع األدوات؛ - 

املوجهة الستهالك العائالت، الصناعات الصغرية واملتوسطة، املكملة إلنتاج القطاع العام، وخاصة املنتجات  - 

  وحتويل املواد األولية الزراعية؛

  .ميادين الصيد البحري، والبناء، واألشغال العمومية، والسياحة والفندقة، والنقل الربي للبضائع واملسافرين - 

طى أع هذا القانون جند أن ،وبالرجوع إىل أهم اإلجراءات التحفيزية املمنوحة من قبله للمستثمرين اخلواص  

حوافز  ،العليا واهلضاب اجلنوب التابعة ملناطق التنظيم طريق عن قائمتها احملددةللمستثمرين خصوصا يف املناطق 

سنوات اعتبارا من  5إعفاء كامل من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية خالل فرتة ال تتجاوز ( هامة جبائية

إعفاء من الرسم الوحيد  سنوات، 10عقارية لفرتة ال تتجاوز البدء يف االستغالل، إعفاء كامل من الضريبة ال

، القتناء مواد التجهيز الالزمة لالستثمار، إعفاء كامل من الرسم على النشاط )TUGP(اإلمجايل على اإلنتاج 

 إضافة إىل). ملدة مخس سنوات اعتبارا من البدء يف االستغالل )VF(الصناعي والتجاري وإعفاء من الدفع اجلزايف 

حوافز مالية متمثلة يف تقدمي القروض طويلة ومتوسطة املدى للمستثمرين، شرط أن ال تتجاوز هذه القروض 

   .)4(من مبلغ االستثمار املرخص به% 30املصرفية نسبة 

                                                           
)1(  Baba Ahmed Mustapha : l’Algérie : Diagnostic d’un non développement, Editions l’Harmattan, Paris, 1999, P 

91. 
 14.، ص مرجع سابق :براق حممد، ميموين مسري )2(

، الصادرة بتاريخ 34، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق باالستثمار اخلاص الوطين، 1982 أوت 21املؤرخ يف  11- 82 رقم قانونالمن  11املادة  )3(

 .1694، ص 24/08/1982

، الصادرة 34لرمسية، العدد ، اجلريدة ااملتعلق باالستثمار اخلاص الوطين، 1982 أوت 21املؤرخ يف  11-82 رقم قانونالمن  22، 21املادة  )4(

 .1697-1696، ص 24/08/1982بتاريخ 
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بإنشاء الديوان الوطين  1983وقد تدعم هذا القانون بإجراءات تنظيمية أخرى، أمهها القيام سنة   

(*)خلاص ومتابعته وتنسيقه لتوجيه االستثمار ا
)OSCIP(

 ،لذي وضع حتت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانيةا 

حددت مهامه يف توجيه االستثمارات اخلاصة الوطنية حنو النشاطات واملناطق القادرة على توفري حاجيات  وقد

لالستثمارات اخلاصة يف التنمية، وتساهم يف نفس الوقت يف تدعيم القطاع العمومي مع ضمان تكامل أحسن 

 .عملية التخطيط

ومن مث أثرها  ،أما فيما تعلق بنتائج تنفيذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية املتعلقة باالستثمارات اخلاصة

أدت التدابري واحلوافز اليت جاء �ا القانون إىل   فقد ،على تطور قطاع املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة

القائمة، لكن توزيع هذه املشاريع على  ع اخلاصة اليت جاءت لتدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةرفع عدد املشاري

�يمن عليه األنشطة التقليدية اليت ال تتطلب بقيت حيث  ه السابق،فظ على هيكلاالنشاطات االقتصادية ح

مت تسجيل استثمارات يف  كما ،ناءومواد الب مهارات عالية، وال أموال باهظة، كفروع النسيج، والصناعات الغذائية

 . املناجم واملقالعكاالستثمار يف فروع   ،قطاعات اقتصادية جديدة مت إمهاهلا يف السابق

-1983( خالل الفرتة نشاطالحسب اخلاصة املعتمدة الصناعية توزيع املشاريع واجلدول املوايل يوضح 

1987(.  

  )1987-1983( خالل الفترة نشاطالحسب المعتمدة  الخاصةالصناعية توزيع المشاريع  :)4-5(جدول رقم 

الفروع 

  الصناعية

الصناعة 

  النسيجية

الصناعة 

  البالستيكية

الصناعة 

  الكيماوية
  مواد البناء

الصناعة 

  الغذائية

املناجم 

  واملقالع

اخلشب 

  والورق

اجللود 

  واألحذية

الصناعات 

  األخرى

 مجموع

الفروع 

  الصناعية

 مجموع

االستثمارات 

  المعتمدة

عدد المشاريع 

  المعتمدة
690  613  575  480  468  294  241  107  81  3549  5019  

  -  100  02.02  03.1  06.7  08.2  13.1  13.5  16.2  17.2  19.4  )%( حصةال

مبلغ 

  االستثمار

  )دينار مليون(

1420  2158.7  1471.02  2091.3  1254.5  781.5  653.5  298.1  216.7  10315.32  14820.32  

ورقة حبثية ضمن امللتقي الدويل حول ، متطلبات التكيف وآليات التأهيل: املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرقطاع  :انبوزيان عثم: المصدر

أفريل  18و 17العربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، يومي الدول يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات

  .770ص ، 2006
  

 5.019حوايل مت اعتماد  )1987-1983(يالحظ أنه خالل الفرتة  ،املوضح أعالهاجلدول  لمن خال

اعية حصة معتربة، سواء تعلق دج احتلت فيه الفروع الصن مليار 14,82مجايل قدر بـ إمشروعا مببلغ استثماري 

من جمموع املشاريع  %70ميثل قرابة مشروع، وهو ما  3.549حيث مت اعتماد  ،مر بعدد املشاريع املعتمدةاأل

                                                           
 يف املؤرخ  98-83م ، هي هيئة إدارية عمومية، أنشئت مبقتضى املرسوم رق)OSCIP(لديوان الوطين لتوجيه االستثمار اخلاص ومتابعته وتنسيقه ا (*)

 .1983جانفي  29
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من املبلغ اإلمجايل  %69أي حوايل مليار دج  10,31املعتمدة، أو مبلغ االستثمار الذي بلغ أكثر من 

   . لالستثمارات

لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال  11-82قانون الوبالرغم من االمتيازات املمنوحة اليت جاء �ا 

  : )1( ولعل أمهها هو ،ءات وتدابري تعترب مبثابة عراقيل تقف يف وجه تطور هذه املؤسساتأنه مل خيلو من إجرا

مليون دج من قبل األفراد الطبيعيني والشركات  10حتديد احلد األقصى للمبالغ املستثمرة يف مشروع ما بـ  - 

 (SARL)ودة مليون دج من قبل األشخاص املعنويني أو الشركات ذات املسؤولية احملد 30و ،الفردية

 ؛(SPA)وشركات املسامهة 

مع  ،اإلجراءات اإلدارية اخلاصة باحلصول على االعتماد الذي يعد شرطا رئيسيا يف القيام بأي استثمارثقل  - 

 عدم السماح مبمارسة أكثر من نشاط اقتصادي من قبل نفس املستثمر؛

 .من مبلغ حجم االستثمار املعتمد فقط %30التحويل البنكي احملدد بـ  - 

إضافة إىل عدم االستعداد لتقبل فكرة حرية مزاولة  ،فالنقائص املسجلة يف القانون واملعرقلة لالستثمار

رغم اإلرادة  ،سواء من قبل اإلدارة العمومية أو البنوك ،القطاع اخلاص لدوره يف النشاط االقتصادي يف تلك الفرتة

 ،القطاع اخلاص يف تطبيق سياسة احلذر يف استثماراته املعرب عنها يف اخلطابات الرمسية، أدت كلها إىل استمرار

فعدد املشاريع . وذلك بتوجيهها كما قلنا سابقا إىل االستثمارات الغري املنتجة واليت يغلب عليها طابع املضاربة

من إمجايل املشاريع املعتمدة واملقدر  %28مل يتعدى  1985إىل �اية سنة  1983 احملققة خالل الفرتة من ماي

منها مت  %7يف حني أن  ،من تلك املشاريع مل تعرف االنطالق أصال %12مع العلم بأن  ،مشروع 1.703ـ ب

ويعود سبب ضعف حتقيق هذه املشاريع حسب حتقيق أجراه الديوان الوطين  .)2(التخلي عنها يف بداية انطالقتها

إىل ثالث  ،ة من املؤسسات اخلاصةمست عين، 1986سنة  )OSCIP( لتوجيه االستثمار اخلاص ومتابعته وتنسيقه

   :)3(عراقيل متعلقة بـ

من املستثمرين ال ميلكون كل األموال الالزمة  %41 نتيجة مفادها أن إىلحيث توصل التحقيق  :التمويل - 

 كما أ�م مل يتمكنوا من تعبئة القروض البنكية؛  ،إلجناز مشاريعهم

ن املستثمرين الذين قدموا طلبات للحصول على م %50فمن أصل  :الحيازة على العقار أو أراض البناء - 

 تلقوا رد سليب لطلبهم؛ % 38,2  ،أراض الجناز استثمارا�م

مل ،عتماداالاملستثمرين الذين حتصلوا على  أكثر من نصف أن حيث :الحيازة على تجهيزات اإلنتاج - 

السترياد وعدم توفر نظرا لغياب رخص ا ،ينجزوا مشاريعهم بسبب صعوبة احلصول على جتهيزات اإلنتاج

                                                           
أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم ، ديات التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنةسياسة االستثمار يف اجلزائر وحت: عبد القادر بابا )1(

 )غري منشورة. (142، ص 2004، االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 .17، ص مرجع سابق :براق حممد، ميموين مسري )2(

 .17ص ، املرجع نفسه )3(
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من إمجايل املستثمرين املعتمدين خالل الفرتة  % 21يف حني مل يتحصل إال  ،املوارد املالية بالعملة الصعبة

 .املذكورة على كامل جتهيزا�م

 حاولت تنفيذها اجلزائر خصوصا بعدومتاشيا مع اإلصالحات اليت  ،11-82وقصد تغطية نقائص قانون 

املتعلق بتوجيه االستثمارات ، 1988جويلية سنة 12املؤرخ يف  25-88لقانون رقم جاء ا ،1986أزمة سنة 

كما ألغى اإلجراء املتعلق باالعتماد، حيث ألزم   ،حمررا القيد املتعلق مببلغ االستثمار ،االقتصادية اخلاصة الوطنية

دون املساس  ،ات اجلبائية واملاليةاملستثمرين على االستثمار يف قطاعات ذات األولوية بغية االستفادة من االمتياز 

  .)1(بالنشاطات االقتصادية واليت تعترب إسرتاتيجية واحملتكرة من قبل الدولة

  

  )2017-1990( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�خالل�: ملطلب�الثالثا

ين، وارتفاع مع بداية التسعينيات تدهورت األوضاع االقتصادية للجزائر بسبب تراجع منو االقتصاد الوط

ل البطالة بشكل كبري، واستمرار تدهور ميزان املدفوعات، واالخنفاض الكبري يف احتياطات اجلزائر دالتضخم ومع

اجلهود لالنتقال من اقتصاد موجه إداريا إىل اقتصاد  فعيلمن العملة الصعبة، هذه األوضاع دفعت السلطات إىل ت

 إىل احلاجة واسعة برزت فيه هيكلي حتول عملية لت اجلزائر يفموجه بآليات السوق، وتكريسا هلذا التوجه دخ

  .واملتوسطة الصغرية املؤسساتوترقية  تشجيع وضرورة اخلاص بالقطاع االهتمام

  

 )1993-1990( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�خالل�:  الفرع��ول 

رات مـوارد الصـاداليت كان سـببها اخنفـاض و ، 1986مع بداية سنة   عرفتها اجلزائرإن األزمة االقتصادية اليت

وارتفـاع مسـتوى املديونيـة ومـا صـاحبها مـن الـدعوة إىل ضـرورة التخلـي عـن االقتصـاد املوجـه واالنتقــال  مـن احملروقـات

هذه الوضـعية جعلـت اجلزائـر تتبـىن جمموعـة مـن القـوانني لتشـجيع االسـتثمار وتكـريس التوجـه  .)2(إىل اقتصاد السوق

والـذي كـان يهـدف ، 1990 سـنة افريـل 14املـؤرخ يف  10-90احلر، ومنها قانون النقـد والقـرض رقـم االقتصاد حنو 

باإلضــــافة إىل تشــــجيع  ،إىل تنظــــيم قطــــاع النقــــد والقــــرض بتوجيــــه عمــــل البنــــوك وإعــــادة حتديــــد دور البنــــك املركــــزي

)3( االسـتثمار األجنـيب فضـال عـن منحــه املسـاواة يف املعـامالت
املرســوم السـتثمار وفـق ا ترقيـةون كمـا مت إصـدار قــان. 

الــذي جــاء ليحــل حمــل القــانون  ،املتعلــق برتقيــة االســتثمار 1993أكتــوبر ســنة  5املــؤرخ يف  12-93التشــريعي رقــم 

وذلـك لتـدعيم إرادة حتريـر االقتصـاد  .بتحديده لإلجراءات اليت تطبق علـى االسـتثمارات الوطنيـة واألجنبيـة 88-25

   :)4(حيث متحورت اجلوانب اليت تضمنها حول ،االستثماروالسياسة اجلديدة لرتقية 

                                                           
، 28، اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية ،1988جويلية 12املؤرخ يف  25-88انون رقم القمن  07املادة  )1(

 .1032، ص 13/07/1988الصادرة بتاريخ 

 .179، ص 2010جامعة سطيف،  ،10العدد  سيري،، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التدور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية: عمار علواين )2(

، ص 2011، 9العدد  جامعة ورقلة، ، جملة الباحث،دراسة تقييمية لرنامج ميدا: تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: سليمة غدير أمحد )3(

131. 

 .74، ص مرجع سابق: الطيب داودي )4(
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  ؛حبرية االستثماراحلق يف  - 

  ؛املساواة بني العاملني الوطنيني اخلواص منهم واألجانب أمام القانون - 

  ؛ينحصر تدخل السلطات العمومية يف تقدمي التحفيزات للمستثمرين أساسا عرب ختفيضات جبائية - 

، ومتابعتها ملساعدة املتعاملني على إمتام  اإلجـراءات العاديـة عـرب الشـباك اراتاالستثمإنشاء وكالة ترقية ودعم  - 

  ؛املوحد

  يف اجلزائر؛ االستثماراحلرص على تفادي اإلجراءات البطيئة واملعقدة إلجناز عقد  - 

  ؛توضيح و�ذيب واستمرارية الضمانات والتشجيعات احملصلة على املستويني اجلبائي واجلمركي - 

 ؛تحويالت وتعزيز الضمانات إضافة إىل الرأمسال املستثمر واملداخيل املتولدة عنهاإلسراع يف ال - 

نظــام عــام، نظــام خــاص : املنجــزة يف اجلزائــر حــول ثالثــة أنظمــة لالســتثماراتتعــديل التشــجيعات املخصصــة   - 

ـــيت ينبغـــي ترقيتهـــا، ووضـــع نظـــام خـــاص  باالســـتثمارات  منـــاطق املنجـــزة يف باالســـتثماراتاملنجـــزة يف املنـــاطق ال

                       .التبادل احلر

بإنشاء الوزارة املنتدبة  ،وجبانب هذا فقد جتسد االهتمام يف مستوى اهليئات احلكومية خالل هذه املرحلة

 1994جويلية  18املؤرخ بـ  94-211، ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1991للصناعات الصغرية واملتوسطة سنة 

  . )1(ىل وزارة املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطةإ األخريةهذه  ارتقت

 )2000 - 1994( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�خالل�:  الفرع�الثا�ي

انفتاح يؤدي  اقتصاد إىل إداري اقتصاد من لالنتقال عميقة حتوالت الرحلة هذهاجلزائر يف  شهدت لقد

 التزام النقد الدويل من خالل مراقبة صندوق حتت ذلك مت وقد دورا حموريا، واألجنيبفيه القطاع اخلاص احمللي 

وتطبيق برنامج ) 1995مارس  31 -  1994افريل  01(املدى  االقتصادي قصري االستقرار برنامج بتنفيذ اجلزائر

 من ، وعقد جمموعة1998افريل  01إىل  1995مارس  31التصحيح اهليكلي متوسط املدى، الذي يغطي الفرتة 

 العالقة هذه أتاحتقد ملدة سنتني،  و  1998التعديل اهليكلي سنة  البنك الدويل من أمهها برنامج مع تاالتفاقا

 هيكلة وإعادة الديون من جزء جدولة إعادة اتفاق املديونية اخلارجية بعقد أزمة الدولية ختفيف املؤسسات مع

ية واالقتصاد يةوالتجار  يةواملال يةقدالن ياساتالس من منظومة يقتطب إىل أخرى جهة اآلخر، وأدت من بعضها

املؤسسات الصغرية  وسامهت يف تطوير العمومية، املؤسسات من الكثري خوصصة بصفة عامة، اليت أدت إىل

 العديد من تتخذ الدولة جعل الذي االنفتاح، األمر باقتصاديات املرتبطة وا�االت يف بعض األنشطة واملتوسطة

 سواء االقتصادية، املؤسسات تطور على وتفعيل اجلوانب االجيابية اليت تساعد لسلبيةا اآلثار الحتواء اإلجراءات

املؤسسات الصغرية وترقية  االستثمار لتطوير القانونية املنظومة أو االقتصادي التأهيل األمر بربامج تعلق

ن االختالالت االقتصادية احلد م إىل األولوية إعطاء إىلاإلصالحية هذه الربامج  وقد أدى تطبيق. )2(واملتوسطة

، 1996عامل سنة  50.000خلفتها، حيث مت تسريح أزيد من  اليتاالجتماعية  لآلثارأمهية كبرية  إعطاءدون 

                                                           
 .30، ص مرجع سابق ،صغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريأساليب تنمية املؤسسات ال :صاحل صاحلي )1(

 .28، ص املرجع نفسه )2(
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وهلذا مت اعتماد برامج خاصة ملواجهة هذا  .)1(1998-1997عامل خالل عامي  130.000وكذلك تسريح 

صغرى والذي دخل حيز التنفيذ يف السداسي الثاين لسنة  الوضع من بينها برنامج املساعدة على اجناز مقاوالت

إن األمهية اليت أولتها  .)2(ض العماليفخت إجراءاتالذين مشلتهم  واإلطارات، وهو موجه للمواطنني الشباب 1997

، حيث وصل عددها إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالدولة لالستثمارات اخلاصة ساهم يف تنمية قطاع 

 :موزعة كما يلي 1999سة سنة مؤس 159.507

  1999سنة خالل حسب الطبيعة القانونية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوزيع  ):4- 6(جدول رقم 

  )%( حصةال  العمالة  )%( حصةال  عدد المؤسسات  طبيعة المؤسسة

  35  221975  93.2  14825  مؤسسة مصغرة

  27.8  176731  5.75  9100  مؤسسة صغيرة

  37.2  235669  1.05  1682  مؤسسة متوسطة

  100  634375  100  159507  المجموع

جامعة سطيف،  ،10العدد  ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية: عمار علواين :المصدر

  .180، ص 2010

ال تتجاوز حصة ة فيما من املؤسسات هذا القطاع هي مصغر  93,2%يتبني أن  ،السابقول دمن اجل

  .من إمجايل العمالة املوظفة %65، يف حني تساهم حبوايل %7املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

، واليت كان هلا األثر الواضح يف تطوير قطاع املؤسسات 1994املتخذة ابتداء من سنة  اإلجراءاتوبالرغم من 

تشري اىل بقاء معظم االستثمارات جممدة، حيث  2000الصغرية واملتوسطة، إال أن اإلحصائيات املقدمة سنة 

  .)3(ملف 43.000حوايل  توصل عدد امللفات املتبقية يف أدراج اإلدارا

 )2017- 2001( املرحلةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�خالل��:الفرع�الثالث

انون قامت السلطات اجلزائرية بإجراء تعديالت على ق ،من أجل إعطاء نفس جديد لرتقية االستثمار

 2001، وكذا إصدار القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سنة 12-93 ترقية االستثمار

يف تدعيم هذه القطاع يف اجلزائر، باإلضافة إىل إصدار القانون التوجيهي لتطوير  والذي اعترب كأرضية لالنطالق

 .هذه املؤسسات قيةعكس رؤية جديدة لرت يأصبح الذي  ،2017املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سنة 

 قانون تطوير االستثمار : أوال

 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01 األمر لقد تدعم اإلطار القانوين لرتقية وتطوير االستثمار بصدور

يف  واملتعلق بتطوير االستثمار، الذي يستبدل فكرة ترقية االستثمار بفكرة تطوير االستثمار، وهذا االستبدال حيمل

فمن جهة يضفي على العمل االستثماري الطابع االجيايب من خالل منحه احلرية يف  ،طياته أكثر من داللة

                                                           
 .76، ص مرجع سابق: الطيب داودي )1(

الدويل حول إسرتاتيجية لتقى املورقة حبثية ضمن ، أسباب مشكلة البطالة يف اجلزائر وتقييم سياسات عالجها: بلقاسم ماضي، أمال خدادمية )2(

 نوفمرب 16و 15، يومياملسيلةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  اء علي البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،احلكومة يف القض

 .13ص ، 2011

 .180، ص مرجع سابق: عمار علواين )3(
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النشاط، ومن جهة ثانية يكرس انسحاب الدولة من حقل االستثمار االقتصادي حبيث تتخلى عن دور املنتج 

  .)1(وتتفرغ لدور احملفز بكل ما حتمله من أجهزة وضمانات

القانون النظام العام الذي أصبح يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف وقد حدد هذا 

النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع واخلدمات، وكذا االستثمارات اليت تستفيد من االمتيازات اخلاصة 

قانون تطوير أنشأ  ،تثمارومن أجل جتسيد عملية التوجه حنو تدعيم وتطوير االس .)2(للمستثمرين احملليني واألجانب

   :مها االستثمار هيئتني أساسيتني لالستثمار

يعترب خالصة لتفكري معمق حول كيفية توحيد مراكز القرار الذي : )CNI(المجلس الوطني لالستثمار -1

 .)3(املتعلقة باالستثمار

 )APSI( ثماروهي بديل عن وكالة ترقية ومتابعة االست :)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -2

وتضم هذه الوكالة ممثلني عن اهليئات واملؤسسات املعنية  .12-93قانون ترقية االستثماراملستحدثة مبوجب 

الوزارات، البنك املركزي، مديرية اجلمارك، إدارة الضرائب، األمالك العمومية، : مباشرة باالستثمار منها

 :)4(ومن بني مهامها ،التجاريالبلدية، وكذا البيئة والشغل، املركز الوطين للسجل 

  ؛ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها -

  ؛استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم ومساعد�م -

تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات، وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد  -

  ؛الالمركزي

  ؛تثمار يف إطار الرتتيب املعمول بهمنح املزايا املرتبطة باالس -

  ؛تسيري صندوق دعم االستثمار   -

 .ة اإلعفاءدد من احرتام االلتزامات اليت تعهد �ا املستثمرون خالل مكالتأ -

من خالل هاتني اهليئتني، أخذت مسالة ترقية وتطوير االستثمار اخلاص يف اجلزائر بعدا جديا، كون أن 

تنظيمي يف السلطة التنفيذية، حتت رئاسة رئيس احلكومة، باإلضافة إىل الضمانات  اهليئتني ينتميان إىل أعلى سلم

قانون تطوير االستثمار ف ،والتسهيالت واملزايا املمنوحة من قبل هاتني اهليئتني للمستثمرين الوطنيني واألجانب

 .ا مضىجعل بيئة االستثمار يف اجلزائر تبدو من الناحية النظرية والشكلية أكثر تأهيال مم

                                                           
، ص 2006، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -األنشطة العادية وقطاع احملروقات–الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار : يلعجة اجليال )1(

678-679. 

، الصادرة بتاريخ 47اجلريدة الرمسية، العدد ، املتعلق بتطوير االستثمار، 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01 األمرمن  01املادة  )2(

 .05، ص 22/08/2001

، الصادرة بتاريخ 47اجلريدة الرمسية، العدد ، بتطوير االستثمار املتعلق، 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01 األمرمن  19املادة  )3(

 .07، ص 22/08/2001

، الصادرة بتاريخ 47اجلريدة الرمسية، العدد ، املتعلق بتطوير االستثمار، 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01 األمرمن  07املادة  )4(

 .05، ص 22/08/2001
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الذي يوضح نورد اجلدول املوايل  ،خالل هذه الفرتة االستثمار قانون أكثر جبوانب اإلحاطة أجل ومن

  .03-01 وقانون تطوير االستثمار 12-93أوجه االختالف اجلوهرية بني قانون ترقية االستثمار
 

  وقانون تطوير االستثمار قانون ترقية االستثمار بين مقارنة: )4- 7(جدول رقم 

  2001بتطوير االستثمار  المتعلق 03-01 األمر  1993االستثمار  لترقية التشريعي المرسوم  المقارنة جهو 

  االستثمار تطوير قانون  االستثمار ترقية قانون  التسمية

  التطبيق مجال
 أو للدولة غري املخصصة القطاعات يف اخلاص االستثمار

  املعنوية العمومية الشخصيات
  مقيد غري

 ستثماراال تعريف

  

 وجتديد خبلق اخلاصة األنشطة يشمل دقيق غري تعريف

  اهليكلة وإعادة

 أو التنازل يف إطار املنجزة لالستثمارات يشري دقيق تعريف

  أو اخلوصصة الرخصة استعمال

  االستثمار هيئات
  ؛)APSI( وكالة ترقية ومتابعة االستثمار -

  .املركزي الوحيد الشباك-

  ؛)CNI(ا�لس الوطين لالستثمار-

  ؛)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -

  .الالمكزي الوحيد الشباك-

 وطلب التصريح

  من االمتيازات االستفادة

 ال يف مدة إجابتها االستثمار ومتابعة ترقية وكالة تقدم

  يوما 60 تتجاوز

 ال أجل إجابتها يف االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تقدم

  يوما 30 يتجاوز

  الحوافز نظام
  ؛)التصريح( العام النظام-

  .احلرة اخلاصة واملناطق املناطق :اخلاصة األنظمة-

  ؛)كافة االستثمارات إجناز( العام النظام-

 ؛تنميتها املناطق املراد يف التعاقدي غري االستثنائي النظام-

 للتفاوض بني خيضع :التعاقدي االستثنائي النظام-

 اخلاصة املنفعة ستثمارات ذاتباال ويتعلق والوكالة املستثمر

  .لالقتصاد

  وقضائي إداري طعن تقدمي إمكانية  إداري طعن تقدمي إمكانية  الطعن

  املمنوحة للمزايا أجل حتديد عدم  سنوات 3 املمنوحة املزايا مدة تتجاوز أن ميكن ال  )اآلجال( العام النظام

 على الثابت الرسم

  التسجيل
  ‰ 2معدل   ‰ 5معدل 

 الرسم من اإلعفاء

  العقاري
  سنوات 10 ملدة اإلعفاء  سنوات 10 إىل 5 من

 أرباح على الضريبة

  الشركات

 يتم الفرتة هذه بعد سنوات 5 إىل سنتني من اإلعفاء

 واليت استثمارها املعاد على األرباح املخفض املعدل تطبيق

  اخلاص ضمن النظام تندرج

 اتسنو  10 ملدة  اإلعفاء يستمر االستثنائي النظام حسب

 الدخل على الشركات والضريبة أرباح على الضريبة دفع من

  النشاط على اجلزايف والرسم والدفع اإلمجايل

أرباح على  الضريبة

  الشركات المصدرة

 على دفع الضريبة من سنوات 5 إىل سنتني من اإلعفاء -

 النشاط على الرسم ومن الدفع اجلزايف ومن الشركات أرباح

  ؛للتصدير وجهامل التجاري الصناعي و

 10 بعد  50% ـب التخفيض يتم اخلاص النظام حسب -

  .استثمارها املعاد لألرباح املخفض للمعدل سنوات

  العام للقانون ختضع

لتسيري، االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ا العلوم دكتوراه يف أطروحة، دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر: ناجي بن حسني :المصدر

 )غري منشورة. (125ص ، 2007جامعة قسنطينة، 
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  القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

املؤسسات  التوجيهي لرتقيةواملتضمن القانون  2001ديسمرب  12يف  ؤرخامل 18-01يعترب القانون رقم 

الفراغ القانوين الذي كان يعرفه هذا القطاع، بذلك  الصغرية واملتوسطة منعرجا حامسا يف تاريخ هذا القطاع، ليسد

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا تدابري  القانوين والتنظيمي الذي تنشط فيه اإلطارحيث حتدد من خالله 

  : )1(حتقيق ما يلي إىل�دف   )التدابري(مساعد�ا وترقيتها، هذه األخرية 

  ؛التطور والتكيف التكنولوجي ضمن حركيةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة إدراج تطوير  -

  ؛تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها -

ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي واملهين والتكنولوجي املتعلقة بقطاع  -

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

  تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها؛ -

  ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني أدائها تنافسية تشجيع -

  ؛للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاحلث على وضع أنظمة جبائية مكيفة  -

  ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة ترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس روح املقاولة وتنمية -

 والتجديد وثقافة التقاول؛ اربتكتبين سياسات تكوين وتسيري املوارد البشرية تفضل وتشجع اال -

  تسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األدوات واخلدمات املالية املالئمة الحتياجا�ا؛ -

املؤسسات يضمن الدعم والدفع الضروريني لتطوير  ،تشجيع بروز حميط اقتصادي وتقين وعلمي وقانوين -

  وازدهارها يف إطار منسجم؛الصغرية واملتوسطة 

  .صدير السلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسات الصغرية واملتوسطةترقية ت -

   09 - 16قانون االستثمار : ثالثا

 االستثمارات على املطبق النظامحتديد  إىل 2016أوت  03املؤرخ يف  09-16قانون االستثمار  يهدف

حيمل مشروع قانون جديد و  .)2(واخلدمات السلعإلنتاج  االقتصادية النشاطات يف املنجزة واألجنبيةالوطنية 

ويف هذا السياق . لالستثمار الكثري من االمتيازات للمستثمرين اجلزائريني واألجانب، بغرض تطوير االستثمار

  :يراجع نص القانون تعليمة االمتيازات والتحفيزات يف ثالثة مستويات، هي

                                                           
، اجلريدة الرمسية، تضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةامل ،2001ديسمرب  12خ يف املؤر  18-01من القانون رقم 11املادة  )1(

 .07- 06، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ  ،77العدد 

لصادرة بتاريخ ، ا46اجلريدة الرمسية، العدد  ،املتعلق برتقية االستثمار ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  01املادة  )2(

 .18، ص 03/08/2016
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  مرحلةامتيازات يف و  ،اإلجناز لةمرحامتيازات يف  ،االمتيازات املشرتكةهذه تشمل  :االمتيازات المشتركة -1

 :)1(ما يليك ،االستغالل

 فيما اجلمركية احلقوق من اإلعفاء :ويتعلق األمر باالمتيازات التالية :اإلنجاز  مرحلةامتيازات مشتركة في  - أ

فيما  املضافة القيمة على الرسم من االستثمار، اإلعفاء إجناز يف مباشرة تدخل اليت السلع املستوردة خيص

 حق دفع من اإلعفاء ،االستثمار إجناز يف مباشرة تدخل حمليا اليت املقتناة أو املستوردة واخلدمات السلع صخي

 ،املعين االستثمار إطار يف اليت تتم العقارية املقتنيات كل عن العقاري اإلشهار والرسم على بعوض امللكية نقل

 إجناز  فرتة الدولة خالل أمالك مصاحل قبلن م ددةاحمل السنوية اإلتاوة اإلجيارية مبلغ من 90% بنسبة ختفيض

 ،إطار االستثمار يف تدخل اليت العقارية امللكيات على الرسم العقاري من سنوات  10اإلعفاء ،االستثمار

 .املال رأس يف والزيادات للشركات العقود التأسيسية خيص فيما التسجيل حقوق من اإلعفاء

 من اإلعفاء: املزايا التالية سنوات من 3يتحصل االستثمار خالل  :ستغاللاال  مرحلةامتيازات مشتركة في  - ب

اإلتاوة  مبلغ نم 50%  بنسبة املهين، ختفيض النشاط على الرسم من الشركات، اإلعفاء أرباح على الضريبة

  .السنوية يةر اإلجيا

 اجلنوب  التابعة ملناطق، التنظيم طريق عن قائمتها احملددة يف املناطق املنجزة االستثمارات كما تستفيد

  :)2(تشمل ما يلي، خاصةامتيازات مشرتكة  ،العليا واهلضاب

تتحصل  ،اإلجناز  مرحلةاالمتيازات السابقة يف  على  زيادة :اإلنجاز  مرحلةامتيازات مشتركة خاصة في  - أ

إلجناز  الضرورية  اسيةاألس  باملنشآت  األشغال املتعلقة بنفقات جزئيا أو كليا الدولة  تتكفل: الدعم املوايل

 .السنوية  اإلجيارية اإلتاوة مبلغ من التخفيض االستثمار،

: سنوات من املزايا التالية 10يتحصل االستثمار خالل  :االستغالل  مرحلةامتيازات مشتركة خاصة في  - ب

 من 50% بنسبة املهين، ختفيض النشاط على الرسم من الشركات، اإلعفاء أرباح على الضريبة من اإلعفاء

  .السنوية اإلتاوة اإلجيارية مبلغ

 ،تستفيد النشاطات الصناعية، السياحية والفالحية ،ضال عن املزايا املشرتكة السابقةف :اإلضافيةاالمتيازات  -2

 .)3(املمنوحة  االستغالل مزايا مدة رفعمن 

                                                           
، الصادرة بتاريخ 46اجلريدة الرمسية، العدد  املتعلق برتقية االستثمار، ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  12املادة  )1(

 .20-19، ص 03/08/2016

، الصادرة بتاريخ 46اجلريدة الرمسية، العدد  تثمار،املتعلق برتقية االس ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  13املادة  )2(

 .20، ص 03/08/2016

، الصادرة بتاريخ 46اجلريدة الرمسية، العدد  املتعلق برتقية االستثمار، ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  15املادة  )3(

 .20، ص 03/08/2016
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لالقتصاد الوطين،  خاصة أمهية متثل اليت االستثنائية االستثمارات املزايا من تستفيد :االستثنائيةاالمتيازات  -3

 اجلمركية ختفيض للحقوق أو إعفاء املمنوحة، منح االستغالل مزايا متديد مدة: وتشمل هذه املزايا ما يلي

   .)1(واجلبائية

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة تستفيد أن ميكن ،القانون هذا أحكام يف عليها املنصوص املزايا على وزيادة

: عنوانه الذي ،302-124اخلاص رقم  حساب التخصيص يف عليهما املنصوص والدعم املساعدات من

 .)2("التنافسية الصناعية وترقية االستثمار املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعم لتأهيل الوطين الصندوق"

كما وسع قانون االستثمار اجلديد من دائرة مبدأ املعاملة الوطنية لتمس األجانب، حيث يقرتح إقرار 

يف  ،املة العادلة واملنصفة بني املستثمرين اجلزائريني واألجانب مع مراعاة االتفاقيات الدولية اليت وقعتها اجلزائراملع

حيث  .خطوة حتمل ضمانات للشركات األجنبية اليت تتخوف من التمييز يف عمليات منح الصفقات واملشاريع

املعنويون األجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يتلقى األشخاص الطبيعيون و "صراحة على أن  21تنص املادة 

  .)3("خيص احلقوق والواجبات املرتبطة باستثمارا�م

  القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: رابعا

 10املؤرخ يف  02- 17رقم صدر القانون  ،وملواصلة مسار دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث يرمي هذا القانون إىل  التوجيهي لتطويرالقانون  واملتضمن 2017جانفي 

   :)4(حتقيق األهداف التالية

  ؛ االقتصادي النمو بعث -

  ؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطة بيئة حتسني -

  ؛دميومتها على منها، واحلفاظ املبتكرة سيما ال املؤسسات الصغرية واملتوسطة إنشاء تشجيع -

  ؛التصدير جمال يف وقدرا�ااملؤسسات الصغرية واملتوسطة تنافسية  سنيحت -

  ؛املقاولة ثقافة ترقية -

  .املناولة وترقية الوطين االندماج معدل حتسني -

                                                           
، الصادرة بتاريخ 46اجلريدة الرمسية، العدد  املتعلق برتقية االستثمار، ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  17املادة  )1(

 .21، ص 03/08/2016

، الصادرة بتاريخ 46اجلريدة الرمسية، العدد  املتعلق برتقية االستثمار، ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  28املادة  )2(

 .23، ص 03/08/2016

، الصادرة بتاريخ 46اجلريدة الرمسية، العدد  املتعلق برتقية االستثمار، ،2016أوت  03املؤرخ يف  09-16من القانون رقم  21املادة  )3(

 .21، ص 03/08/2016

ة ، اجلريدضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملت ،2017جانفي 10، املؤرخ يف 02-17من القانون رقم 02املادة  )4(

 .05، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  ،02الرمسية، العدد 
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 معوالتنسيق  التشاور على ،وفق هذا القانوناملؤسسات الصغرية واملتوسطة  تطوير سياسةوتستند 

 دعم وهياكلوتدابري  برامج عليه ترتتب ممااملالئمة،  الدراسات وكذا املعنيني، واخلواص العموميني الفاعلني

  .)1(ومرافقة

القانون، إىل ما  هذا موضوعاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، ترقية  ودعم كما �دف تدابري مساعدة

   :)2(يأيت

نولوجي املتعلقة واملهين والتكواملايل ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي نشر و  -

، ترقية  املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها؛بقطاع 

املؤسسات توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي واملهين والتكنولوجي املتعلقة بقطاع 

  الصغرية واملتوسطة؛

  ؛العقار على احلصولة واملتوسطة للمؤسسات الصغري تسهل  مبادرة كل تشجيع -

  ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطةالعمل على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع  -

؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقاولة، وكذا التكنولوجيات احلديثة واالبتكار يف ثقافة وتعزيز تشجيع -

 ؛ة املالئمة الحتياجا�اتسهيل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األدوات واخلدمات املالي

  ؛والتجمعات املناولة وبورصات املهنية، اجلمعيات تشجيع

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستويني املركزي واحمللي ودعم إنشاء أجهزة التنسيق بني تعزيز  -

  

  ���ا��زائر�وتوز�ع�ااملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��عداد�تطور�: املبحث�الثا�ي

 قرتنا يالذ، و 2001 سنة من ابتداء ملحوظا تطورا املؤسسات الصغرية واملتوسطةوتوزيع  دتعدا شهد لقد

، هذا القطاع ذاه مسار يفحتول  نقطة يعترب ، والذياملؤسسات الصغرية واملتوسطة لرتقية التوجيهي نر القانو و بصد

�يئة املناخ العام هلذا النوع من كنتاج جلهود اجلزائر املبذولة يف إطار جاء  التطور مل يأيت وليد الصدفة بل 

  .املؤسسات

  

  

  

  

 
                                                           

، اجلريدة تضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةامل ،2017جانفي 10، املؤرخ يف 02-17من القانون رقم 03املادة  )1(

 .05، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  ،02الرمسية، العدد 

، اجلريدة تضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةامل ،2017جانفي 10، املؤرخ يف 02-17ن رقممن القانو  15املادة  )2(

 .07-06، ص 11/01/2017الصادرة بتاريخ  ،02الرمسية، العدد 
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   تطور��عداد�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر: املطلب��ول 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من خالل عدادتطور تسنحاول يف هذا املطلب دراسة وحتليل 

هذا  ؤسساتم معدالت منو مراحل تطور توضيح مث حتليل تعداد املؤسسات اخلاصة والعامة يف هذا القطاع،

  .كمجال للدراسة  2016و 2001القطاع، أخذين الفرتة املمتدة ما بني 

  

 )2016 -2001( املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��اصة�خالل�الف��ة�عداد�تطور�:  الفرع��ول 

 ،2001 سنة من ابتداء مهيةاأل بالغ تطورا اجلزائر يف اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعداد عرف

الصغرية  املؤسسات إنشاء املختلفة للمقاوالتية وتسهيل الدعم إجراءات خالل من الدولة راجع �هودات وذلك

تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة  واجلدول املوايل يوضح. واملتوسطة اخلاصة

)2001-2016(.  
  

  )2016-2001(تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة خالل الفترة  ):4- 8(جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

عدد الم ص م 

  الخاصة
179893  189552  207949  225449  248542  269806  293946  392013  

  98067  24140  23964  20393  17500  18397  9659  -  التطور

  (*) 33.36  8.95  9.75  9.05  8.42  9.71  5.37  -  (%) نسبة النمو

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

عدد الم ص م 

  الخاصة
455398  482892  511856  550511  601583  656949  716895  786989  

  70094  59946  55366  51072  38655  28964  151339  63385  التطور

  9.77  9.12  9.20  9.28  7.55  6  33.23  16.17  (%) نسبة النمو

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، 2003، 2002: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية نشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظومات -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04، 02: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005، 2004

ليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

 اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد يف ملحوظا تطورا هناك أن ،تضح من خالل اجلدول أعالهي

 ، بعدما2016سنة  �اية عند مؤسسة 786.989 وصل إىل حيث ،)2016-2001(يف اجلزائر خالل الفرتة 

أعلى كما سجل ،  مؤسسة 607.096، وهذا بتطور بلغ مؤسسة 179.893بـ  يقدر 2001 سنة عددها كان

                                                           
من التفاصيل  دملزي، 2008 داسي الثاين لسنةمنذ الساخلاصة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةضمن تعداد املهن احلرة  إدماجالعالية تعكس هذه النسبة  (*)

، 16 العدد واإلحصائيات، اإلعالمية املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظومات ةنشري :أنظر

 .10 ص، 2009
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إدماج  إىل راجعة املعدل يف الكبرية الزيادة هذه ،2008سنة  اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات معدل لتطور

   .والشكل املوايل يوضح ذلك .اخلاصة املهن احلرة ضمن تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 

  

  )2016-2001(فترة تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة خالل ال :)4-1(رقم  شكل

 
 . )4-8(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

  

 واملتوسطة اخلاصة الصغرية تعداد املؤسساتل التطور املستمر واملتزايد ،يتبني من خالل الشكل أعاله

 واملتوسطة اخلاصة يفسر باجلهود الصغرية د املؤسساتيف تعدا التطور هذا، )2016-2001(خالل الفرتة  باجلزائر

 املؤسسات لرتقية القانون التوجيهيصدور  منذذلك و  ،لرتقية هذا النوع من املؤسسات الدولة بذلتها اليت اجلبارة

 بقطاع النهوض إىل �دف كلها وهيئات وبرامج سياسات من تبعه ، وما2001سنة  واملتوسطة الصغرية

  .واملتوسطة ةالصغري  املؤسسات

 )2016 - 2001( تطور��عداد�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�العامة�خالل�الف��ة:  الفرع�الثا�ي

. )2016-2001(خالل الفرتة تراجع مستمرا  اجلزائر يف ةعامواملتوسطة ال الصغرية تعداد املؤسساتشهد 

  .اجلدول املوايلهذا ما يوضحه و 
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  )2016-2001(خالل الفترة  عامةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التطور عدد  :)4-9(جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  626  666  739  874  778  778  778  778  عدد الم ص م العامة

  40-  73-  135-  96  0  0  0  -  التطور

   6.01-  9.88-  15.45-  12.34  0.00  0.00  0.00  -  (%) نسبة النمو

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  تالسنوا

  390  532  542  557  557  572  557  591  عدد الم ص م العامة

  142-  10-  15-  0  15-  15  34-  35-  التطور

  26.69-  1.84-  2.69-  0.00  2.62-  2.69  5.75-  5.59-  (%) نسبة النمو

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، 2003، 2002: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية ائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظوماتنشريات املعلومات اإلحص -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04، 02: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005، 2004

واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية  املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجم، وزارة الصناعة و املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

 عامةال واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد يفمستمرا راجعا ت هناك أن ،السابقيتضح من خالل اجلدول 

 كان ، بعدما2016سنة  �اية عند مؤسسة 390 وصل إىل حيث ،)2016-2001(يف اجلزائر خالل الفرتة 

أي بنسبة تقدر بــ  مؤسسة 388بلغ فعددها سجل اخنفاضا ، مؤسسة 778بـ  يقدر 2001 سنة عددها

 2016سنة  عامةال واملتوسطة الصغرية لرتاجع املؤسسات، كما سجل أعلى معدل خالل هذه الفرتة 49.87%

يف اجلزائر خالل الفرتة  عامةتطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يوضحوالشكل املوايل  .%26بنسبة جتاوزت 

)2001-2016(.  
  

  )2016-2001(خالل الفترة  عامةتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال ):4- 2(رقم  شكل
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 باجلزائر ةعامواملتوسطة ال الصغرية تعداد املؤسساتلالرتاجع املستمر  السابق،يتبني من خالل الشكل 

 هذا، %12,34أين حققت هذه املؤسسات نسبة منو بلغت  2005باستثناء سنة  )2016- 2001(خالل الفرتة 

  .عمليات اخلوصصة للوحدات املتعثرةيفسر ب عامةواملتوسطة ال الصغرية يف تعداد املؤسسات اجعالرت 

مت التوصل إىل اجلدول املوايل  ،وجبمع معطيات اجلدولني السابقني، وبإضافة نشاطات الصناعة التقليدية

  .)2016- 2001(عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة الذي ميثل تطور 
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  )2016-2001(تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  ):4-10(جدول رقم 

  السنوات
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد

الم ص م 

17  الخاصة
98

93
  

73
.3

2
  18

95
52

  

72
.3

9
  20

79
49

  

72
.0

6
  22

54
49

  

54
.5

9
  24

85
42

  

71
.7

2
  26

98
06

  

71
.6

1
  29

39
46

  

71
.5

3
  39

20
13

  

75
.4

6
  

الم ص م 

77  العامة
8

  

0.
32

  

77
8

  

0.
30

  

77
8

  

0.
27

  

77
8

  

0.
19

  

87
4

  

0.
25

  

73
9

  

0.
20

  

66
6

  

0.
16

  

62
6

  

0.
12

  

الصناعة 

64  التقليدية
67

7
  

26
.3

6
  

71
52

3
  

27
.3

1
  

79
85

0
  

27
.6

7
  

86
73

2
  

45
.2

2
  

96
07

2
  

28
.0

3
  10

62
22

  

28
.1

9
  11

63
47

  

28
.3

1
  12

68
87

  

24
.4

2
  

  المجموع

24
53

48
  

10
0

  26
18

53
  

10
0

  28
85

77
  

10
0

  31
29

59
  

10
0

  34
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88
  

10
0

  37
67

67
  

10
0

  41
09

59
  

10
0

  51
95

26
  

10
0

  

 

  السنوات
2009(*)  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016(**)  

  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد

الم ص م 

45  الخاصة
53

98
  

77
.5

2
  48

28
92

  

78
  51

18
56

  

77
.6

4
  55

05
11

  

77
.3

4
  60

15
83

  

77
.3

4
  65

69
49

  

77
.1

0
  71

68
95

  

76
.7

1
  78

69
89

  

76
.9

6
  

الم ص م 

59  العامة
1

  

0.
10

  

55
7

  

0.
09

  

57
2

  

0.
09

  

55
7

  

0.
08

  

55
7

  

0.
07

  

54
2

  

0.
06

  

53
2

  

0.
06

  

39
0

  

0.
04

  

الصناعة 

13  التقليدية
15

05
  

22
.3

8
  13

56
23

  

21
.9

1
  14

68
81

  

22
.2

8
  16

07
64

  

22
.5

8
  17

56
76

  

22
.5

9
  19

45
62

  

22
.8

4
  21

71
42

  

23
.2

3
  23

52
42

  

23
  

  المجموع
58

74
94

  

10
0

  61
90

72
  

10
0

  65
93

09
  

10
0

  71
18

32
  

10
0

  77
78

16
  

10
0

  85
20

53
  

10
0

  93
45

69
  

10
0

  10
22

62
1

  

10
0

  

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، 2003، 2002: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية غرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظوماتنشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الص -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04، 02: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005، 2004

ة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناع اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات
  

                                                           
، ويرجع هذا 2009، واليت ختص عدد املؤسسات سنة 2010والنشرية اخلاصة بسنة  2009يوجد تضارب يف تعداد املؤسسات املسجلة يف النشرية اخلاصة بسنة  (*)

جتماعي لغري األجراء، التضارب إيل تغيري مصدر معلومات النشرية املتعلقة بالصناعات التقليدية من شبكة غرفة الصناعة واحلرف إىل الصندوق الوطين للضمان اال

نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية  :من التفاصيل أنظر دملزي .625069بدال عن  587494: ملتوسطةؤسسات الصغرية وااملوبالتايل أصبح عدد 

 ،18 :عدادلية واإلحصائية، اواملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصاد

 .12ص  ،2012
:  شكرية بيداوي :من التفاصيل أنظر دملزي .2016من إمجايل عدد املؤسسات الناشطة يف اجلزائر سنة % 98تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو  (**)

 .22، ص 2017زائر، ديسمرب ، وزارة الصناعة واملناجم، اجل01، العدد جملة وزارة الصناعة واملناجم ،حمرك للنمو والتشغيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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 حيث تشهد سنويا تطورا يف تعدادها،واملتوسطة  الصغرية املؤسسات أن ،السابقيتضح من خالل اجلدول 

بـ  يقدر 2001 سنة عددها كان ، بعدما2016سنة  �اية عند مؤسسة 1.022.621 وصل عددها إىل

   .مؤسسة 777.273وهذا بتطور بلغ  مؤسسة 245.348

من جمموع % 71 وبنسب تفوق ،أن املؤسسات اخلاصة تعد األغلبية يف هذا التعداديالحظ كما 

% 21الصناعة التقليدية بنسب تتجاوز  ،خالل هذه الفرتة، يليها يف املرتبة الثانية واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 من جمموع املؤسسات %0,32بنسب ال تتجاوز مث تأيت املؤسسات العامة يف املرتبة الثالثة من جمموع املؤسسات، 

  .والشكل املوايل يوضح ذلك .واملتوسطة الصغرية
  

 )2016-2001(تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  ):4- 3(رقم  شكل

 .)4-10(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر 

  

الفرتة  التطور املتزايد لعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل ،يتبني من خالل الشكل أعاله

ما يعكس سياسة الدولة اهلادفة إىل يف نسبة كبرية منه إىل القطاع اخلاص، وهو  ، والذي يعود)2001-2016(

االنفتاح االقتصادي واالعتماد على القطاع اخلاص، أما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية فال متثل 

األمر الذي يفسر أن التوجه الذي اختذته اجلزائر من بداية الثمانينات قد أصبح واقعا يفرض  ،إال نسبة ضئيلة جدا

  .ياجلزائر  االقتصاد هيكلنفسه على 

، ندرج اجلدول )2016-2001(املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة  معدالت منو تطورولتوضيح 

 :املوايل
 

 )2016 -2001(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  نمو معدالت تطور ):4-11(جدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

نسبة النمو 
(%)  

-  

6.
73

  10
.2

0
  

8.
45

  

9.
53

  

9.
91

  

9.
07

  26
.4

2
  

13
.0

8
  

5.
38

  

6.
50

  

7.
97

  

9.
27

  

9.
54

  

9.
68

  

9.
42

  

  .)4-10(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة  منو عدالتمل التطور املستمر واملتزايد ،السابق جلدوليتبني من خالل ا

هذه خالل  أعلى نسبة منو هلذه املؤسسات 2008حيث عرفت سنة ، )2016-2001(خالل الفرتة  باجلزائر

  .والشكل املوايل يوضح ذلك .%26,42 مبعدل يتجاوز ،الفرتة
  

  )2016-2001(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  معدالت نمو تطور ):4- 4(رقم  شكل

0
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30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 .)4-11(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر 

  

املؤسسات الصغرية  معدالت منو ميكن تقسيم مراحل تطور ،أعالهاعتمادا على الشكل املوضح 

  :إىل أربعة مراحل أساسية كما يلي )2016-2001(واملتوسطة خالل الفرتة 

، حيث هلذه املؤسسات متسارعةمنو  مبعدالت املرحلة هذه متيزت :)2007-2001( مو المتسارعمرحلة الن -1

إنشائها خالل هذه الفرتة، كما  مت اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات قرابة نصف أن إىل اإلحصائيات تشري

ه الفرتة كذلك مع تنفيذ وتزامنت هذ. هذه مت إنشائها خالل نفس هذه الفرتة وترقية أن أغلب هيئات دعم

 التكميلي والربنامج )2004-2001(االقتصادي  اإلنعاش برنامج دعم: برناجمني هامني لالستثمارات العمومية مها

  .)2009-2005( النمو لدعم

-2001(خالل الفرتة كاستثناء   2009و 2008سنيت شهدت  :)2009-2008( مرحلة النمو المعتبر -2

أعلى نسبة منو هلذه  2008سنة  عرفت حيثللمؤسسات الصغرية واملتوسطة،  معدالت منو معتربة ،)2016

 االستثمارية باالستجابة لربامج املشاريع تفسر قد واليت ،%26,42مبعدل يتجاوز  ،الفرتةهذه خالل  املؤسسات

ات الصغرية دمج املهن احلرة ضمن تعداد املؤسسمت  2008لسنة  الثاين السداسي أنه يف إىل باإلضافة العمومية،

  .واملتوسطة

للمؤسسات الصغرية  منو نسب أدىنعرفت هذه املرحلة  :)2012-2010( مرحلة النمو المتواضع -3

نسبة منو هلذه املؤسسات خالل هذه  أدىن 2010سنة  عرفت حيث، )2016-2001(الفرتة طيلة  واملتوسطة

االقتصادي  النمو توطيد انطالق برنامج فتعر  السنة هذه أن من بالرغم وذلك، %5,38الفرتة مبعدل ال يتجاوز 

وزارة الصناعة أصبحت  الوصية الوزارة لكون خالل هذه املرحلة ، ويفسر هذا االخنفاض)2010-2014(

 واملتوسطة املؤسسات الصغرية وزارة سابقا كانت أن بعد ،واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار
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 تعداد على سلباأثر  ماوهو  الصناعات التقليدية، عن اجلديدة الوزارة ايةوص يرفع ما .التقليدية والصناعات

  . اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

هلذه املؤسسات يف  ةبار قمتمنو  مبعدالت املرحلة هذه متيزت :)2016-2013(قارب مرحلة النمو المت -4

 عرفت تنفيذ برناجمني هامني حيث، املرحلة ذهه إىل مدخالت متواضعة بالنظر نسبة تبقى أ�ا إال ،%9حدود 
 النمو توطيد برنامج وبرنامج )2014- 2010(االقتصادي  النمو توطيد برنامج :لالستثمارات العمومية مها

  .املسطرة لألهداف يرق مل أثرها أن إال، )2019-2015( االقتصادي

 
   زائرتوز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��تطور�: املطلب�الثا�ي

 تطور توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من خاللوحتليل  سنحاول يف هذا املطلب دراسة

، وكذا توضيح كيفية توزيعها عرب خمتلف نواحي القطر الوطينمث  توزيع هذه املؤسسات حسب احلجم،حتليل 

  .للدراسة كمجال  2016و 2005خمتلف قطاعات النشاط، أخذين الفرتة املمتدة ما بني 

  

حسب�قطاع�ال�شاط�خالل�ا��اصة�تطور�توز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�: ول � �الفرع

  )2016 - 2005(الف��ة�

مؤسسات هذا  غلبيةأ تشكل واليت ،ذات الشخص املعنوياملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة  تتوزع

  :ا هو موضح يف اجلدول املوايلاالقتصادي، كم النشاط لفروع رئيسية مخسة جمموعات على، القطاع
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مجموعات حسب  ذات الشخص المعنوي تطور توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ):4-12(جدول رقم 

 )2016-2005( النشاط خالل الفترة فروع

  السنوات
2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  (%)  العدد  %)(  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد

  (*)الخدمات

11
26

44
  

45
.8

2
  12

37
82

  

45
.8

8
  13

51
51

  

45
.9

8
  14

75
82

  

45
.9

2
  15

94
44

  

46
.1

0
  17

26
53

  

46
.7

5
  

  البناء واألشغال العمومية

80
71

6
  

32
.8

3
  

90
70

2
  

33
.6

2
  10

02
50

  

34
.1

0
  11

19
78

  

34
.8

4
  12

22
38

  

35
.3

4
  12

97
62

  

35
.1

4
  

   (**)الصناعة

48
78

5
  

19
.8

4
  

51
34

3
  

19
.0

3
  

54
30

1
  

18
.4

7
  

57
35

2
  

17
.8

5
  

59
67

0
  

17
.2

5
  

61
22

8
  

16
.5

8
  

  الفالحة والصيد البحري

29
47

  

1.
20

  

31
86

 

1.
18

 

34
01

 

1.
16

 

35
99

 

1.
12

 

36
42

 

1.
05

 

38
06

 

1.
03

 

75  (***)خدمات ذات الصلة بالصناعة
0

  

0.
31

  

79
3

  

0.
29

  

84
3

  

0.
29

  

87
6

  

0.
27

  

17
75

  

0.
51

  

18
70

  

0.
51

  

  المجموع
24

58
42

  

10
0

  26
98

06
  

10
0

  29
39

46
  

10
0

  32
13

87
  

10
0

  34
59

02
  

10
0

  36
93

19
  

10
0

  

  السنوات
2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد

  الخدمات

18
61

57
  

47
.5

2
  20

40
49

  

48
.5

7
  22

85
92

  

49
.7

9
  25

16
29

  

50
.6

3
  27

73
79

  

51
.5

7
  30

25
64

  

52
.5

4
  

  البناء واألشغال العمومية

13
57

52
  

34
.6

5
  14

22
22

  

33
.8

5
  15

09
10

  

32
.8

5
  15

97
75

  

32
.1

5
  16

85
57

  

31
.3

4
  17

48
48

  

30
.3

6
  

   الصناعة

63
89

0
  

16
.3

1
  

67
51

7
  

16
.0

7
  

73
03

7
  

15
.9

0
  

78
10

8
  

15
.7

2
  

83
70

1
  

15
.5

6
  

89
59

7
  

15
.5

6
  

  الفالحة والصيد البحري

40
06

  

1.
02

  

42
77

 

1.
02

 

46
16

 

1.
00

 

50
38

 

1.
01

 

56
25

 

1.
04

 

61
30

 

1.
06

 

  خدمات ذات الصلة بالصناعة

19
56

  

0.
50

  

20
52

  

0.
49

  

22
59

  

0.
49

  

24
39

  

0.
49

  

26
39

  

0.
49

  

27
67

  

0.
48

  

  المجموع

39
17

61
  

10
0

  42
01

17
  

10
0

  45
94

14
  

10
0

  49
69

89
  

10
0

  53
79

01
  

10
0

  57
59

06
  

10
0

  

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

 ،2006، 2005: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية ة املنظوماتنشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديري -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08: األعداد، 2009 ،2008، 2007

                                                           
 .خدمات للمرافق اجلماعية ،أعمال عقارية ،خدمات للمؤسسات ،الفندقة واإلطعام ،التجارة والتوزيع ،النقل واملواصالت: تتضمن خدمات (*)

صناعة اخلشب  ،صناعة اجللد ،ة النسيجصناع ،الصناعة الغذائية ،بالستيك -مطاط-كيمياء  ،مواد بناء ،احلديد والصلب ،املناجم واحملاجر: تشمل كل من (**)

 .صناعة خمتلفة ،والفلني
 .احملروقات ،املياه والطاقة ،خدمات األشغال البرتولية: وهي تتمثل يف (***)
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اإلسرتاتيجية ليقظة املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

 اخلدمات، حتتل الصدارة من ضمن املصنفة النشاط أن جمموعة فروع ،يتضح من خالل اجلدول السابق

من  %52,54و% 45,62تراوحت بني  بنسب )2016-2001(املؤسسات اخلاصة خالل الفرتة  عددحيث 

 جمموعة فروع الثالثة املرتبة يف ، مث%30,36جتاوزت  بنسبة البناء واألشغال العمومية قطاع تاله مث، إمجايل التعداد

مل  بنسبة الفالحة والصيد البحري النشاط ، مث رابعا جمموعة فروع%15,56جتاوزت  الصناعي بنسبة النشاط

من % 0,51يتجاوز  مل ضعيف وأخريا فروع نشاط اخلدمات ذات الصلة بالصناعة بتعداد، %1,20تتعدى 

 .والشكل املوايل يوضح ذلك. املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة للفرتة سالفة الذكرإمجايل 
  

 مجموعات فروعحسب  ذات الشخص المعنويتطور توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة  ):4- 5(رقم  شكل

 )2016-2005( خالل الفترةالنشاط 

 .)4-12(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

 

 إذاو  أنه إال ،كبريين وتنوعا تطورا يشهد اخلاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع أن من وبالرغم

 ت، واجلدول املوايل يوضح توزيع املؤسسايهاعل مهيمنة أساسية قطاعات دجن املؤسسات ذهتوزيع ه يف فصلنا

  .2016خالل سنة  املهيمنة النشاطات قطاعات حسب اخلاصة
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 النشاطات قطاعات حسب ذات الشخص المعنوي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصةتوزيع ): 4-13(جدول رقم 

  2016المهيمنة خالل سنة 

  النشاط قطاعات

البناء 

واألشغال 

  العمومية

 التجارة

  والتوزيع

 النقل

  المواصالتو 

 خدمات

  ؤسساتالم

 خدمات

  للعائالت

 الفندقة

  واإلطعام

 صناعة

المنتجات 

  الغذائية

 باقي

  القطاعات
  المجموع

  575906  79857  26635  31541  44177  52331  53790  112727  174848  العدد

  100  13.87  4.62  5.48  7.67  9.09  9.34  19.57  30.36  (%) النسبة

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املناجمات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و املعلوم ةنشري :من إعداد الباحث بناءًا على:المصدر

  .55، ص 2016، 30: العدد والدراسات االقتصادية واإلحصائية،

 

 سبعة يف أساسا تنشط املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة أن ،اجلدول أعاله خالل من يتضح

االقتصادية هلذه  النشاطات جمموع من% 87حوايل  هذه النشاطات تشكل ، حيث2016نة قطاعات أساسية س

 174.848عددها  وصل العمومية، حيث واألشغال البناء قطاع هذه النشاطات مقدمة يف املؤسسات، ويأيت

 الرامية الدولة سياسة، وذلك راجع إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة من جمموع %30,36بنسبة مؤسسة 

 جمال يف يف ظل برامج اإلنفاق العمومي احلالية ال سيما �ذا القطاع اخلاصة املشاريع يف التأخر تدارك إىل

 الصف يف القطاع، وجند هذا على اخلواص العمومية، هذا ما يفسر اإلقبال الكبري للمستثمرين واملرافق السكنات

 وميكن .التوايل على% 9,34و %19,57بنسبة  واملواصالت لالنق مثالتجارة،  بقطاع املتعلقة املشاريع الثاين

 يشهد التجاري كان أن قطاع النشاط أساس على القطاعني هذين يف اخلاص للقطاع القوي احلضور تفسري

 النقل لقطاع بالنسبة املتزايد تلبية الطلب على قدر�ا عدم وكذلك حتريره، يف الدولة ومتاطل العام القطاع احتكار

 الدخول نظرا لسهولة الصناعي القطاع يف املخاطرة تفاديل السهل، الربح عن البحث إىل باإلضافة الت،واملواص

 عدد بتدين ميتاز فهو ،الغذائية املنتجات صناعة نشاط خيص ماأما في .فيهما املضمون والربح القطاعني هذين يف

  .ؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصةامل من جمموع% 4,62مؤسسة وبنسبة  26.635 املؤسسات اليت مل تتجاوز

 حنو نشاطا�ا، يتجه يفاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  تتبعه الذي العام التوجه بأن أن نستنتج ميكن وعليه

 القطاع التجاري، وألن القطاع مث ،البناء واألشغال العمومية قطاع مقدمتها يف، أخرى دون معينة قطاعات

 األخريعلى الرغم من أن هذه  ،األخرى القطاعات أو باألنشطة مقارنة لعددا حيث من األضعف يعترب الصناعي

 إىل ماسة حاجة وجود ضرورة إىل جيب اإلشارةلذا ، (*)لق القيمة املضافةخيباشر االستثمار احلقيقي و يي ذال وه

ستقطب سوى أنه ال ي يظهر أكثر حنوه، حيث املستثمرين وجلب لتحفيز الصناعي القطاع وتدعيم لتعزيز آليات

  .وفروعه املتعددة بنشاطاته% 15,56

                                                           
يف كتابه  كارل ماركسل، حيث يثبت  قيمة الربح الناتج من عمل العام: أ�ا كما تعرف على لقيمة املضافة هي جمموع قيمة املخرجات مطروحا منها قيمة االستهالك الوسيط،ا (*)

ن ا�تمع عندما يقوم التبادل التجاري فإذا قام أحد املنتجني برفع أوحيللها ماركس تارخييا ب .إمنا يأيت الربح من قيمة تعب العامل. رأس املال، بأن التبادل التجاري ال يؤدي إىل الربح

قيمة عمل عندما يقوم أحد األشخاص باستعباد أحد األسرى، فيحصل على فائض إنتاج ناتج عن قيمة عمل العبد،  يكون هناك فائض لن سعره، فسيقوم الكل برفع السعر لكن

 ح دائما يأيت من سلعة عمل العامل،ومسى ماركس هذه القيمة بالقيمة املضافة أو اصطالحا فائض قيمة العمل، فيعترب ماركس أن العملة هي سلعة، وكذلك عمل العامل سلعة والرب

وبالتايل أصبحت السلعة األكثر رحبا، فهي تنتج منتوجات عليها الطلب وأرباحها  ،أي من فائض قيمة العمل اليت كلما تطور العلم والتكنولوجيا، ازداد العرض عليها وقل الطلب

 .مرتفع بسعر وتبيعها سلعة زهيدة تشرتي أنك حيث، هائلة وهذه األرباح اهلائلة نتيجة الربح من القيمة املضافة



 دور�وم�انة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد�ا��زائري�ومعوقات�تطور�ا: الفصـل�الرا�ع�

218 
 

�الثا�ي �:  الفرع �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �توز�ع �تطور �الف��ة�ا��اصة �خالل جغرافيا

)2005-2016(  

يف اجلزائر  غرافيااملناطق اجل حسب ذات الشخص املعنوياملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة  تتوزع

  :، كما هو موضح يف اجلدول املوايلجهات رئيسية ربعةأ على )2016-2005(خالل الفرتة 

  

حسب الجهات خالل  ذات الشخص المعنويالخاصة توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور  ):4-14(جدول رقم 

  )2016-2005( الفترة

  السنوات
2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  (%)  لعددا  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد

  الشمال

14
99

64
  

61
  16

34
92

  

60
.6

0
  17

77
30

  

60
.4

6
  19

34
83

  

60
.2

0
  20

58
57

  

59
.5

1
  21

92
70

  

59
.3

7
  

  الهضاب العليا

72
07

6
  

29
.3

2
  

80
07

2
  

29
.6

8
  

87
66

6
  

29
.8

3
  

96
35

4
  

29
.9

8
  10

50
85

  

30
.3

8
  11

23
35

  

30
.4

2
  

  الجنوب

18
95

7
  

7.
71

  20
80

3
  

7.
71

  22
57

6
  

7.
68

  25
03

3
  

7.
79

  27
90

2
  

8.
07

  30
15

3
  

8.
16

  

  الجنوب الكبير
48

45
  

1.
97

  

54
39

 

2.
01

 

59
74

 

2.
03

 

65
17

 

2.
03

 

70
58

 

2.
04

 

75
61

 

2.
05

 

  المجموع

24
58

42
  

10
0

  26
98

06
  

10
0

  29
39

46
  

10
0

  32
13

87
  

10
0

  34
59

02
  

10
0

  36
93

19
  

10
0

  

  السنوات
2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد  (%)  العدد

  لالشما

23
26

64
  

59
.3

9
  24

89
85

  

59
.2

7
  27

28
59

  

59
.3

9
  34

44
05

  

69
.3

0
  37

33
37

  

69
.4

0
  40

06
15

  

69
.5

6
  

  الهضاب العليا

11
91

46
  

30
.4

1
  12

83
16

  

30
.5

4
  14

02
01

  

30
.5

2
  10

89
12

  

21
.9

1
  11

80
39

  

22
.9

5
  12

56
96

  

21
.8

3
  

  الجنوب

32
21

6
  

8.
23

  34
56

9
  

8.
23

  37
52

9
  

8.
17

  43
67

2
  

8.
79

  46
52

5
  

8.
65

  49
59

5
  

8.
61

  

  (*)لكبيرالجنوب ا

77
35

  

1.
97

  

82
47

 

1.
96

 

88
25

 

1.
92

 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

  المجموع

39
17

61
  

10
0

  42
01

17
  

10
0

  45
94

14
  

10
0

  49
69

89
  

10
0

  53
79

01
  

10
0

  57
59

06
  

10
0

  

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر    

 ،2006، 2005: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية ة املنظوماتنشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديري -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08: األعداد، 2009 ،2008، 2007

اإلسرتاتيجية ليقظة املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

                                                           
 .2014ا من سنة ءنطقة اجلنوب الكبري مع منطقة اجلنوب بدملاملعلومات اإلحصائية مت دمج  (*)
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، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

املؤسسات الصغرية  املنطقة الشمالية تضم أكرب عدد من أن بني بوضوحيت ،اجلدول السابق خالل من

، )2016-2005(خالل الفرتة  من إمجايل التعداد %69,56و% 59,27تراوحت بني  بنسب ،واملتوسطة اخلاصة

اجلنوب واجلنوب  يت، أما منطق%30,42و %21,83تراوحت بني  بنسباهلضاب العليا يف املرتبة الثانية  وتأيت

 من جمموع% 8,79مل تتعدى مؤسسة وبنسبة  49.595 املؤسسات اليت مل تتجاوز عدد بتدين تازالكبري فهي مت

  .ح ذلكوالشكل املوايل يوض .الفرتةنفس خالل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة

  

حسب الجهات خالل  ذات الشخص المعنوي الخاصةتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور  ):4- 6(رقم  شكل

  )2016-2005( الفترة
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 الجنوب الكبیر الجنوب الھضاب العلیا الشمال

    .)4-14(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر 
  

 واملتوسطة اخلاصة الصغرية املتوازن للمؤسسات غري ايفاجلغر  التوزيع أعاله،يتبني من خالل الشكل 

 يؤثرمما  ،باجلهة الشمالية للوطنحيث تتموقع أغلب هذه املؤسسات  ،)2016-2001(خالل الفرتة  باجلزائر

 إن املؤسسات، وهذا من النوع هلذا األساسية الوظائف تعترب من واليت ،اجلزائر اجلهوية يف التنمية وضعية على سلبا

 حتقيق يف �ا املنوط الدور تلعب مل واملتوسطة الصغرية أن املؤسسات على يدل احلال بطبيعة فهو، شيء على دل

الواليات  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب وزيعتوميكن توضيح  .الوطن جهات بني اجلهوي التوازن

  :من خالل اجلدول املوايل 2016سنة 
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 خالل سنة الواليات حسب ذات الشخص المعنوي مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصةال توزيع ):4-15(جدول رقم 
2016  

  الوالية
المؤسسات الصغيرة عدد 

  والمتوسطة

  السكان حسب الوالية

  )2008السكاني  اإلحصاء(

  معدل التمركز

  ]1000)*السكان/ عدد المؤسسات= (معدل التمركز[

  منطقة الشمال 

 22  2988145  678 64  اجلزائر

 43  591010  464 25  تيبازة

  27  802083  512 21  بومرداس

  20  1002937  036 20  البليدة

  31  1127607  743 34  تيزي وزو

  19  695583  359 13  البويرة

  11  819932  344 9  املدية

  12  766013  405 9  عني الدفلة

  31  912577  372 28  جباية

  13  1002088  053 13  الشلف

  18  1454078  688 26  وهران

  22  604744  486 13  تلمسان

  10  949135  678 9  سيدي بلعباس

  8  726180  171 6  عني متوشنت

  13  737118  413 9  مستغامن

  12  784073  354 9  معسكر

  21  371239  648 7  غيلزان

  20  938475  362 18  قسنطينة

  13  766886  338 10  ميلة

 17  636948  752 10  جيجل

  23  609499  951 13  عنابة

  13  898680  077 12  كدةسكي

  13  408414  108 5  الطارف

  16  482430  623 7  قاملة

  19  21075874  400615  مجموع منطقة الشمال

  منطقة الهضاب العليا

  13  990591  528 12  املسيلة

  8  1092184  685 8  اجللفة

  13  455602  869 5  األغواط

  9  846823  870 7  تيارت

  10  330641  407 3  سعيدة

  10  294476  823 2  تليسمسيت

  13  192891  444 2  النعامة

  13  228624  033 3  البيض

  20  628475  815 12  برج بوعريريج

  17  1489979  816 25  سطيف

  13  1119791  417 14  باتنة

  10  621612  303 6  ام البواقي

  17  386683  408 6  خنشلة

  12  648703  695 7  تبسة

  13  438127  583 5  سوق اهراس

  13  9765202  125696  قة الهضاب العليامجموع منط

  منطقة الجنوب

  36  49149  772 1  إليزي

  15  176637  695 2  متنراست

  36  52333  907 1  تندوف

  10  399714  038 4  أدرار

  10  721356  043 7  بسكرة

  16  558558  818 8  ورقلة

  12  647548  535 7  الوادي
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  25  270061  696 6  بشار

  25  363598  091 9  غرداية

  15  3238954  595 49  مجموع منطقة الجنوب

  17  34080030  575906  المجموع الكلي
  

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  ةنشري :من إعداد الباحث بناءًا على:المصدر

  .56، ص 2016، 30: العدد والدراسات االقتصادية واإلحصائية،

  

على  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة عدم وجود توازن يف توزيع ،يتضح من خالل اجلدول أعاله

،  مؤسسة 294.039بعدد يتجاوز  (*)والية 11من هذه املؤسسات يف % 51,06يتمركز حيث  واليات الوطن،

 17هو يف اجلزائر الشخص املعنوي  ذات اخلاصة مؤسسات الصغرية واملتوسطةلل كما يتبني أن معدل التمركز

45ساكن، وهو معدل ضعيف جدا مقارنة باملعدل العاملي املقدر بــ  1.000مؤسسة لكل 
أي أن اجلزائر يف  ،)1( 

كما أن معدل  .لتحقيق املعدل العاملي اصةختوسطة مصغرية و  ةمؤسس 1.533.601إنشاء  إىلحاجة للوصول 

بينما ال  ساكن، 1.000مؤسسة لكل  43والية تيبازة يتجاوز يف فنجده  ،أخري إىل التمركز خيتلف من والية

  .ساكن يف والية اجللفة 1.000مؤسسات لكل  8يتعدى 

واملتوسطة اخلاصة تتموقع  باجلهة الشمالية للوطن،  الصغرية املؤسسات بأن أغلب أن نستنتج ميكن وعليه

 ما يف التوزيع، وهو كبريا تفاوتا جند املنطقة نفس ضمن أنه جلزائر، كمايف ا منوا املناطق أكثر من تعترب اليت وهي

دور المع  يتناقض ما الكيفية، وهو بنفس املتاحة املوارد تثمني عدم باألحرى أو الفرص، تكافؤ عدم يعين

الختالل يف هذا ا. تالفات اجلهويةخومعاجلة اال اإلقليميةهذه املؤسسات يف حتقيق عدالة التنمية املستهدف  من 

التوزيع اجلغرايف يفسر بتباين الكثافة السكانية بني جهات الوطن باإلضافة إىل متيز بعض الواليات بطابعها 

فضال عن  ،توفرها على حوافز مشجعة على االستثمار مقارنة مع باقي واليات الوطنكذا االقتصادي والصناعي و 

  .اجلزائري القطر واليات بني التوجه املقاواليت االختالف يف

 2016 ا���م�خالل�سنة توز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب: الثالث�الفرع

من خالل  2016خالل سنة يف اجلزائر احلجم  توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسبميكن توضيح 

  :اجلدول املوايل

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .اجلزائر، تيزي وزو، وهران، جباية، سطيف، تيبازة، بومرداس، البليدة، باتنة، قسنطينة، عنابة: واليات (*)

: العدد ، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية،املناجمالصناعة و  املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة ةنشري )1(

 .07، ص 2016، 30
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  2016 نةالحجم خالل س بتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حس ):4-16(جدول رقم 

  (%)المئوية نسبة ال  العدد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحجم 

  97,12  993.170  مؤسسات صغيرة جدا

  2,57  26.281  مؤسسات صغيرة

  0,37  3.170  مؤسسات متوسطة

  100  1.022.621  اإلجمــــــالي

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املناجمواملتوسطة، وزارة الصناعة و  املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية ةنشري :من إعداد الباحث بناءًا على:المصدر

  .09ص ، 2016، 30: العدد والدراسات االقتصادية واإلحصائية،

  

 لقطاع االقتصادي النسيج على جدا الصغرية املؤسسات هيمنة ،يتضح من خالل اجلدول أعاله

وصل عدد  مؤسسات هذا القطاع، حيث إمجايل من% 97قت فا بنسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

املؤسسات الصغرية  تتجاوز نسبة، يف حني مل 2016مؤسسة سنة  993.170 جدا إىل الصغرية املؤسسات

مؤسسات  إمجايل من% 0,31املتوسطة اليت مل تتعدى  املؤسسات نسبة يف واضح ضعف نسجلبينما ، 2,57%

على  سلبا ينعكس ما وهو .2016مؤسسة سنة  3.170املتوسطة  املؤسساتمل يتجاوز عدد  هذا القطاع، حيث

هلذا القطاع إىل العديد من  املتوسطة الفئةغياب ؤدي املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، حيث ي قطاع

 سات الكبرية،املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤس بني قطاع الربط والتكامل إىل أمهها االفتقاراملشكالت البنيوية، 

   .اإلنتاج الوطين يف املستورد احملتوى وارتفاع

  .2016خالل سنة يف اجلزائر احلجم  توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسبوالشكل املوايل يوضح 

  

  2016 الحجم خالل سنة بتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حس ):4- 7(ل رقم شك

مؤسسات صغيرة جدا

مؤسسات صغيرة

مؤسسات متوسطة

  
  .)4-15(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر                    
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  مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد�الوط��: املبحث�الثالث

يف ترقية وتطوير  جلزائرا يهايعترب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم القطاعات اليت تعتمد عل 

سنتناول يف هذا املبحث  ،لوطين، وللوقوف على مدى مسامهة هذا القطاع يف االقتصاد الوطيناالقتصاد ا

الناتج الداخلي اخلام مسامهتها يف كل من أو سواء من حيث مسامهتها يف التشغيل،  ؛مسامهتها من عدة جوانب

  .وقاتيف ترقية الصادرات خارج قطاع احملر باإلضافة إىل تقييم دورها القيمة املضافة، و 

  

  مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ال�شغيل: املطلب��ول 

يف اجلزائر، حيث تسعى السلطات واالقتصادية يعد مشكل البطالة من أهم املشاكل االجتماعية 

ية العمومية إىل إجياد حلول مناسبة هلا جبميع الطرق املمكنة، ومنذ تبين نظام اقتصاد السوق، مت اعتبار تشجيع وترق

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد احللول املهمة يف مواجهة هذه املشكلة

  

مسامهة كذلك اجلزائري، تطورت   لالقتصادوكنتيجة لتطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالنسبة 

 ؤسساتهذا النوع من امليف البطالة، والشكل التايل يوضح تطور مناصب الشغل اخلاصة  امتصاص هذا القطاع يف

  .)2016-2003(خالل الفرتة 
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  )2016-2003(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  مناصب الشغل فيتعداد  تطور :)4-17(رقم  الجدول

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  الم ص م الخاصة
  908046  841060  771037  708136 642987 592758 550386 األجراء

  586903  392013  293946  269806 245842 - - أرباب المؤسسات

  51635  52786  57146  61661 76283 71826 74764 الم ص م العامة

  341885  254350  233270  213044 192744 173920 79850 الصناعة التقليدية

  1546584  1540209  1355399  1252647  1157856  838504  705000 المجموع

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  (*)2010  اتالسنو 

  الم ص م الخاصة
 1489443 1393256 1259154  1176377 1089467  1017374  958515 األجراء

 1022231 934037 851511 777259 711275  658737  618515  أرباب المؤسسات

 29024 43727 46567 256 48 47375  48086  48656 الم ص م العامة

 - - - - -  -  - لتقليديةالصناعة ا

 2540698  2371020  2157232  2001892  1848117  1724197  1625686  المجموع

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، 2004، 2003 :لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية نشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظومات -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005

ليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتاالقتصادية واإلحصائية،  والدراسات

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

مناصب الشغل اليت مت استحداثها من لعداد  التطور املستمر واملتزايد ،املوضح أعالهيتبني من اجلدول 

 705.000، حيث انتقلت من )2016-2003(خالل الفرتة  واملتوسطة باجلزائر الصغرية املؤسساتطرف 

% 260، أي بنسبة زيادة جتاوزت 2016منصب شغل �اية سنة  2.540.698إىل  2003منصب شغل سنة 

واملتوسطة حمور اهتمام  الصغرية املؤسسات، وهي زيادة جد معتربة جتعل من قطاع )2016-2003(خالل الفرتة 

يف هذا ) األجراء و أرباب املؤسسات(واملتوسطة اخلاصة  الصغرية للمؤسساتودعم، كما يالحظ املسامهة الفعالة 

- 8دول رقم اجلانظر ( باعتبارها تشكل األغلبية بالنسبة هلذا القطاع ،%78التعداد بنسبة ال تقل يف املتوسط عن 

ن عدد مناصب الشغل اليت توفرها هذه األخرية يف تزايد مستمر من سنة ألخرى وذلك إ، باإلضافة إىل ذلك ف)4

  .والشكل املوايل يوضح ذلك .سنويا %6مبعدل منو سنوي يقارب 

  

  

  
  

  

                                                           
 .2010بدءا من سنة  اخلاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  التقليدية اتصناعلل تعداد مناصب الشغلمت دمج  (*)
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  )2016-2003(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  مناصب الشغل في تعداد تطور ):4-8(رقم  شكل  

0
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 .)4-17(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

  

 زائريف اجل ا توضيح هيكلة العمالةكان لزام  ،مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيلولتوضيح 

  :من خالل اجلدول املوايل

  

  )2016-2003(خالل الفترة  جزائرفي ال هيكلة العمالة: )4-18(الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  10544000  10315000  9968906  10109645  9492508  9469946  8762270  اليد العاملة الكلية

 9472000  9146000 8594000 8688000 8100000 7800000 6700000  لعاملة المشتغلةاليد ا

  1072000  1169000  1374663  1240841  1448288  1671534  2078270  اليد العاملة في البطالة

  10.17 11.33 13.79 12.27 15.26 17.65 23.72  معدل البطالة

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 12117000  11932000  11453000  11964000  11423000  10661000  10812000  يد العاملة الكليةال

 10845000  10594000 10239000 1175000  10170000  9599000  9735000  اليد العاملة المشتغلة

 1272000  1337000  1214000  18.56  1253000  1062000  1076000  اليد العاملة في البطالة

 10.50 11.20 10.60 9.82  10.97  9.96  9.96  معدل البطالة

-2003(للفرتة حول النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة  ،)ONS( لإلحصائياتديوان الوطين التقارير  :من إعداد الباحث بناءًا على :المصدر

  www.ONS.dz/emploi-chomage: متاحة على املوقع). 2016

  

 ،)2016-2003(خالل الفرتة  يف اجلزائر يد العاملة الكليةللتمر املس التزايد ،أعالهيتبني من اجلدول 

خالل  باجلزائرملعدل التشغيل  زايدالتطور املتكما يالحظ أيضا  .سنويا %2,58وذلك مبعدل منو سنوي يقارب 

 عدلاملكان  ، بعدما2013سنة  �اية عند 90,18% إىلمعدل التشغيل وصل  حيث، )2013-2003(الفرتة 

على التوايل خالل عامي % 88,80و% 89,40، لينخفض هذا املعدل إىل %76,28بـ  يقدر 2003 سنة

وذلك راجع ملناصب . %89,50حمققا قيمة تقارب  2016تحسن معدل التشغيل سنة ، لي2015و 2014
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  مسامهةمدى وللوقوف على . الشغل اليت مت استحداثها خالل هذه الفرتة

  :ندرج اجلدول املوايل )2016-2003(غيل خالل الفرتة التش

  

  )2016-2003(مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل خالل الفترة ): 4-19(الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

التشغيل في قطاع المؤسسات 

  الصغيرة والمتوسطة
705000  838504  1157856  1252647  1355399  1540209  1546584  

 9472000  9146000 8594000 8688000 8100000 7800000 6700000  التشغيل اإلجمالي

نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة 

  (%)والمتوسطة في التشغيل 
10,52  10,75  14,29  14,41  15,77  16,84  16.32  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

لمؤسسات التشغيل في قطاع ا

  الصغيرة والمتوسطة
1625686  1724197  1848117  2001892  2157232  2371020  2540698 

 10845000  10594000 10239000 10788000  10170000  9599000  9735000  التشغيل اإلجمالي

نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة 

  (%)والمتوسطة في التشغيل 
16.69  17.96  18.17  18.56  21.07  22.38  23.43 

  

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، 2004، 2003: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية نشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظومات -

  . لتوايلعلى ا. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005

ليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

 :متاحـــــــــة علـــــــــى املوقـــــــــع). 2016-2003(للفـــــــــرتة حـــــــــول النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي والتشـــــــــغيل والبطالـــــــــة  ،)ONS( لإلحصـــــــــائياتديوان الـــــــــوطين الـــــــــتقـــــــــارير  -
chomage-www.ONS.dz/emploi  

  

التطور املستمر واملتزايد لنسبة مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  ،يتضح من اجلدول أعاله

 عند 23,43%إىل نسبة مسامهة هذه املؤسسات وصلت  حيث، )2016-2003(باجلزائر خالل الفرتة التشغيل 

لنسب  وبالرغم من التحسن املعترب. 10,52%بـ  تقدر 2003 هذه النسبة سنة كانت ، بعدما2016سنة  �اية

، ا قرنت بالدول األخرىإذا م منخفضة نوعا مانسب تبقي  أ�امسامهة هذه املؤسسات يف التشغيل باجلزائر، إال 

يقارب  الدخل متوسطةيف الدول بينما ، %36حيث يقدر متوسط هذه النسبة يف الدول منخفضة الدخل بــ 

والشكل  .)1-12دول رقم انظر اجل( يف الدول مرتفعة الدخل %62، يف حني تتجاوز %57متوسط هذه النسبة 

  .وايل يوضح ذلكامل

  
  

 

http://www.ons.dz/emploi-chomage
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  )2016-2003(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل خالل الفترة  مساهمةتطور ): 4-9(رقم  شكلال 

  
  .)4-19(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

  

لنسـبة مسـامهة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة يف التشـغيل بـاجلزائر التطـور النـوعي  ،يتبني من الشكل أعـاله

 النســب احملتشــمة وبــالرغم مــن هــذه .23,43%و 10,52%بنســب تراوحــت بــني  ،)2016-2003(ل الفــرتة خــال

، إال أن ذلــك ال يعكـــس حقيقــة الواقـــع، حيــث يعـــود األمــر إىل عـــدم يف التشــغيل بـــاجلزائرســامهة هــذه املؤسســـات مل

ري األجـــرية، حيـــث يـــزاول وهـــذا بســـبب اعتمـــاد املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة علـــى العمالـــة غـــ ،التصـــريح بالعمـــال

صـــاحب العمـــل بنفســـه مـــع االســـتعانة بـــأفراد أســـرته؛ ويـــربز ذلـــك بوضـــوح يف جمـــال جتـــارة التجزئـــة وبعـــض اخلـــدمات 

البسيطة املتنوعة، كما يكثر االعتماد على العمالة املومسية واملؤقتة وكذا تشغيل صغار السـن، وكثـريا مـا جيـري تشـغيل 

ـــــة مل ـــــة املعنيـــــة كمفتشـــــيات العمـــــل العمـــــال دون ارتباطـــــات تعاقدي زمـــــة للطـــــرفني ودون إبـــــالغ املؤسســـــات احلكومي

  .ومؤسسات التأمني االجتماعي

 ،مليون شخص 3.9والذي يشغل حوايل  ،باإلضافة إىل ارتفاع حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر

 والنشاطات الصناعية ،%)37(والبناء واألشغال العمومية  ،%)45,30(يتوزعون على قطاعات التجارة واخلدمات 

سنة  )ONS(حتقيق قام به الديوان الوطين لإلحصائيات حسب نتائج وذلك  .%)17,70( االستهالكية

مما يصعب حتديد  ،واملتوسطة الرمسية الصغرية املؤسسات فيها تنشط اليت نفس القطاعات تقريبا وهي .)1(2012

 .ائر بشكل دقيقباجلز  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل مسامهة

خالل  يف اجلزائراليد العاملة الكلية  إمجايل إىل نسبة الرمسي غري القطاع عمالة نسبة تطورواجلدول املوايل يوضح 

  .)2012-2000(الفرتة 

  

  

                                                           
)1(  Ministère de Commerce, Direction des Statistiques et de L'information Économique. Disponible sur: 

http://www.algerie-eco.com/2017/03/04/secteur-informel-represente-45-pnb/. Consulté Le: 29/05/2017. 
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  في الجزائر اليد العاملة الكلية إجمالي إلى نسبة الرسمي غير القطاع عمالة نسبة تطور: )4-20(الجدول رقم 

  2012  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 الرسمي غير القطاع عمالة نسبة

  (%) اليد العاملة الكلية إلى
20.2  21.2  21.1  21.1  25.7  26.8  27.6  27  32.18  

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، بريوت، 65حبوث اقتصادية عربية، العدد جملة ، )2010-2000(فرتة القطاع غري الرمسي يف سوق العمل اجلزائري دراسة حتليلية تقييمية لل: علي بودالل -

  .21، ص 2014

 -  Ministère de Commerce, Direction des Statistiques et de L'information Économique. Disponible sur: 
http://www.algerie-eco.com/2017/03/04/secteur-informel-represente-45-pnb/. Consulté Le: 29/05/2017. 

 
 
 

�الثا�ي �: املطلب ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �ا��ام�مسا�مة �الداخ�� الناتج

  القيمة�املضافةو 

 هذه املؤسسات ة يف التشغيل، فإنصغرية واملتوسطوبالنظر إىل دور املؤسسات ال ،مما ال شك فيه  

اجلزائري يرتكز  االقتصاد، ألن والقيمة املضافة تؤدي دورا جد معتربا من حيث مسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام

  .قطاع احملروقات استثناءعليها بشكل أساسي إذا ما مت 

 

��ول  �: الفرع ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �ا��مسا�مة �الداخ�� �الناتج خالل�ام

 )2015-2000( الف��ة

 داخلينسبة كبرية من الناتج التوسطة مؤسسات صغرية و مالذي يتشكل أغلبيته من ميثل القطاع اخلاص 

األمر الذي يكشف لنا مدى األمهية اليت ، 2015سنة   85,78%وصلت إىل خارج احملروقات )PIB( (*)اخلام

قيق النمو االقتصادي يف اجلزائر، وعليه فإن توفري الدعم ميكن أن حتققها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حت

مسامهة املؤسسات ولتوضيح  .والتحفيز املستمر هلذا القطاع يعد أمرا ضروريا من أجل حتقيق التنمية االقتصادية

خارج احملروقات حسب الطابع  الناتج الداخلي اخلام تطوركان لزاما توضيح   ،الصغرية واملتوسطة يف التشغيل

  :زائر من خالل اجلدول املوايليف اجل لقانوينا

  

  

  

  

  
  

  

                                                           
 سواء، معينة فرتة زمنية خالل النهائية االقتصادية املنتجات من للدولة اجلغرافية احلدود داخل إنتاجه يتم ما كل  )PIB(اخلام  الداخلي الناتج لميث (*)

  .األجنبية أم الوطنية اإلنتاج عناصر باستخدام

http://www.algerie-eco.com/2017/03/04/secteur-informel-represente-45-pnb/
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  )2015-0200( خالل الفترةحسب الطابع القانوني  خارج المحروقات الناتج الداخلي الخام تطور): 4-21(الجدول رقم 
 مليار دينار: الوحدة

  السنوات
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة

 القطاعمساهمة 

13  الخاص
56

.8
  

74
.7

7
  15

60
,2

  

76
.4

2
  16

79
.1

  

76
.9

  18
84

.2
  

77
.1

  21
46

.7
5

  

78
.2

  23
64

.5
  

78
.4

1
  27

40
.0

6
  

79
.5

6
  31

53
.7

7
  

80
.8

  

 القطاعمساهمة 

45  العام
7.

8
  

25
.2

3
  

48
1,

5
  

23
.5

8
  

50
5

  

23
.1

  55
0.

6
  

22
.9

  59
8.

65
  

21
.8

  

65
1

  21
.5

9
  70

4.
05

  

20
.4

4
  74

9.
86

  

19
.2

  

  المجموع

18
14

.6
  

10
0

  20
41

,7
  

10
0

  21
84

.1
  

10
0

  24
34

.8
  

10
0

  27
45

.4
  

10
0

  30
15

.5
  

10
0

  24
44

.1
1

  

10
0

  39
03

.6
3

  

10
0

  

  السنوات
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  (%)  القيمة  (%)  مةالقي  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة

 مساهمة القطاع

35  الخاص
51

.3
3

  

83
.8

  41
62

,0
2

  

83
,5

9
  46

81
.6

8
  

84
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8
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7
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13
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41
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.1

  79
24

.5
1
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.7

8
  

 مساهمة القطاع

68  العام
6.
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16
.2

  81
6,

8
  

16
,4

1
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7.
53

  

15
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2
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3
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38
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24

  

11
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  المجموع
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.5
8
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37

.8
7
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  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

، 2003، 2002: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية تنشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظوما -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04، 02: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005، 2004

ديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، امل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

قتصادية واإلحصائية، ، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االاملناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

 قطاع خارج الداخلي اخلام الناتج يف القطاع اخلاص مسامهة أعاله، أن خالل اجلدول من يتضح

�اية  دينار ليارم 7.924,51 إىل  2000 سنة دينار مليار1.356,8  من ارتفعت إذ مستمر، تزايد يف احملروقات

وذلك نتيجة تطبيق اجلزائر  ،)2015- 2000(خالل الفرتة % 484، أي بنسبة زيادة جتاوزت 2015سنة 

مليكانيزمات السوق، باإلضافة إىل فتح االستثمار أمام اخلواص، وزيادة االهتمام باالستثمار يف قطاع املؤسسات 

ع العام يف الناتج الداخلي اخلام حلساب القطاع اخلاص، كما يالحظ تراجع مسامهة القطا   .الصغرية واملتوسطة

وهو مؤشر ملدى ، 2015سنة % 14,22لتصل إىل  2000سنة % 25,23حيث اخنفضت نسبة مسامهته من 

األمهية اليت اكتسبها القطاع اخلاص يف حتقيق النمو االقتصادي، وبالتايل فإن توسيع عدد االستثمارات اخلاصة يف 

 .يعترب أمرا أكثر من ضروري يف إطار عمليات حتقيق التنمية االقتصاديةصغرية واملتوسطة قطاع املؤسسات ال

  .)2015-0200( خالل الفرتةخارج احملروقات  ناتج الداخلي اخلاملل هذا التطوروالشكل املوايل يوضح 
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  )2015- 0200( ل الفترةخالخارج المحروقات حسب الطابع القانوني  الناتج الداخلي الخام تطور): 4-10(رقم  شكلال
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  .)4-21(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر 

  

�الثا�ي �: الفرع ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �الف��ةمسا�مة�املؤسسات �خالل �املضافة  القيمة
)2000-2015(  

االقتصادي ال يسمح مبعرفة الوزن  لنشاطا إن توزيع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاع

احلقيقي هلا يف خلق الثروة على املستوى الوطين، هلذا فإن حتليل مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة 

فة على املستوى الوطين وحسب قطاع النشاط، سيكون مفيدة إىل حد بعيد لتشخيص مكانة هذه األخرية ضاامل

خارج احملروقات  تطور القيمة املضافة املوايل ويف هذا السياق يوضح لنا اجلدول الوطين، قتصاداالوتقييم أدائها يف 

 .)2015- 1200(خالل الفرتة حسب الطابع القانوين 
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  )2015- 1200( خالل الفترةخارج المحروقات حسب الطابع القانوني  القيمة المضافة تطور): 4-22(الجدول رقم 
  دينارمليار : الوحدة

  

  القطاع         

  السنوات   

  مساهمة القطاع العام  مساهمة القطاع الخاص
  المجموع

  (%)  القيمة  (%)  القيمة

2001  1473.75  84.57  268.98  15.43  1742.73  

2002  1585.31  84.68  286.79  15.32  1872.10  

2003  1784.50  85.10  312.47  14.90  2096.97  

2004  2047.83  85.90  335.89  14.10  2383.72  

2005  2239.56  85.9  367.54  14.1  2607.10  

2006  
2605.681  84.64  401.861  13.36  3007.542  

2007  2986.79 87.64 420.86 12.36 3407.65 

2008  3381.16  89.25  406.84  10.75  3788  

2009  3954.50  90.15  432.05  9.85  4386.55  

2010  4450.76  92.90  340.56  7.10  4791.32  

2011  4895.64  90.26  528.51  9.74  5424.15  

2012  5553.9  90.42  587.86  9.58  6141.76  

2013  6463.13  90.54  675.06  9.46  7138.19  

2014  6540.75  89.26  786.47  10.74  7327.22  

2015  7597.59  89.48  893.41  10.52  8491  

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر 

، 2003، 2002: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، مديرية املنظومات نشريات املعلومات -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04، 02: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005، 2004

لصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات ا اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجمتوسطة، وزارة الصناعة و املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية وامل اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

أخـرى  إىل ةسـن مـن تزايـديف  املضـافة القيمـة حتقيـق يف القطـاع اخلـاص مسـامهة أن ،أعـاله اجلـدول منيتبني 

 مليار دينار 7.597,59إىل  2001سنة  مليار دينار   1.473,50من ارتفعت ، إذ)2015-1200(خالل الفرتة 

 حتقيـق هـذا القطـاع يف  ، كمـا تراوحـت نسـب مسـامهة%335,27بــ  تقـدر زيـادة نسـبة ميثـل مـا وهـو 2015سـنة 

 حتقيـقحظ تراجـع مسـامهة القطـاع العـام يف بينما يالخالل هذه الفرتة،  92,90%و 84,57%املضافة بني  القيمة

لتصــل إىل  2001ســنة % 15,43حلســاب القطــاع اخلــاص، حيــث اخنفضــت نســبة مســامهته مــن  املضــافة القيمــة

وهـذا  .يف خلق القيمة املضـافة يف االقتصـاد اجلزائـري اخلاص وهذا ما يعكس أمهية القطاع،  2015سنة % 10,52

  :ما يوضحه الشكل املوايل
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  )2015- 1200( خالل الفترةخارج المحروقات حسب الطابع القانوني  القيمة المضافة تطور): 4-11(رقم  لشكال

  .)4-22(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر 

  

-1200(ل الفــرتة تطــور القيمـة املضــافة خــارج احملروقــات حسـب قطــاع النشــاط خــال وللوقـوف علــى مــدى

  :املوايل اجلدول ندرج )2015
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  )2015- 1200( خالل الفترة قطاع النشاطخارج المحروقات حسب  القيمة المضافة تطور): 4-23(الجدول رقم 
  مليار دينار: الوحدة

قطاع 

  النشاط
فالحةال  

البناء واألشغال 

 العمومية

الغذائية  الصناعة

 وصناعة الجلد

لمؤسساتخدمات ا  

 الفندقة واإلطعام

النقل 

 والمواصالت

 التجارة

 والتوزيع
 المجموع

2001 412.11 320.50 109.81 86.89 337.22 476.20 1742.73 

2002 417.22 369.93 115.38 95.96 364.33 509.28 1872.10 

2003  510.03 401 117.84 103.5 412.43 552.17 2096.97 

2004 578.88 458.67 121.92 113.33 503.87 607.05 2383.72 

2005 579.72 505.42 129.2 126.85 597.78 668.13 2607.10 

2006 639.63 610.07 137.45 137.21 765.23 717.96 3007.542 

2007 704.9 732.71 154.51 152.46 830.07 833 3407.65 

2008 711.75 869.99 164.27 175.22 863.57 1003.2 3788 

2009 926.37 1000.05 190.1 204.03 914.36 1151.62 4386.55 

2010 10.5119 1071.75 200.12 236.76 988.03 1279.47 4791.32 

2011 1173.71 1262.57 234.45 259.02 1049.77 1444.63 5424.15 

2012 1421.69 1411.15 268.79 293.31 1095.27 1651.55 6141.76 

2013 1627.67 1562.1 288.13 346.57 1443.12 1870.6 7138.19 

2014 1771.49 1562.1 333.34 346.57 1443.12 1870.6 7327.22 

2015 1936.37 1850.76 356.49 427.3 1660.75 2259.33 8491 

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر  

، 2003، 2002: لسنواتواإلحصائيات،  اإلعالمية تقليدية، مديرية املنظوماتنشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات ال -

  . على التوايل. 16، 14، 12، 10 ،08، 06، 04، 02: األعداد، 2009 ،2008، 2007 ،2006، 2005، 2004

طة وترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوس اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

سرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، ، املديرية العامة لليقظة اإلاملناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: لسنوات

  

التطور املستمر يف حصيلة القيمة املضافة على مستوى مجيع قطاعات  أعاله،يتضح من اجلدول   

لقيمة على مستوى القطاع الفالحي فقد تطورت هذه ا، )2015-1200(خالل الفرتة  النشاط االقتصادي

 412,11بـ  تقدر 2001 قيمتها سنة كانت ، بعدما2015سنة  �اية عند  مليار دينار 1936,37 ووصلت إىل

الغذائية  الصناعةتطورا مماثال، يف حني شهد قطاع  البناء واألشغال العمومية مليار دينار، كما عرف قطاعي

  .باقي القطاعاتمقارنة بوصناعة اجللد تطورا ضئيال 

عض القطاعات مثل لب القيمة املضافة القطاع اخلاص يسيطر بشكل كامل علىإىل أن  ،وجتدر اإلشارة  

 بنسب جتاوزت ،النقل واملواصالتو  الغذائية وصناعة اجللد الصناعة وتوزيع، جتارة، الفالحة والصيد البحري

 يف اخلاص القطاع النتائج تبني أن هذه .)1(2015على التوايل سنة  84,38%، 89,92%، 94,12%، 99,08%

                                                           
، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية ناجماملاملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  ةنشري )1(

 .43، ص 2016، 30: العدد واإلحصائية،
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 وجماالت األسواق بتطوير فيما يتعلق خاصة ملموس، بشكل دعمها جيب مهمة اقتصادية قاعدة يكون بدأ اجلزائر

 القطاعات االقتصادية تدمر اليت املهمة القوة ميثل الذي (*)املوازي االقتصاد على تدرجييا األبواب وغلق التسويق،

 .زائريف اجل الناشئة

  

�الثالث �: املطلب ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �مسا�مة خارج��الصادراتترقية

  قطاع�املحروقات

 حيث يسيطر قطاع احملروقات على جانب ،يتميز هيكل التجارة اخلارجية اجلزائرية بعدم التوازن  

الوطين، فقد  االقتصادة على الصادرات، ونظرا للتقلبات اليت متس أسعار النفط وما ينجم عن ذلك من أثار سلبي

، وذلك من وترقية صادرا�ا خارج قطاع احملروقات سعت السلطات اجلزائرية لتعزيز وتنويع هيكل التجارة اخلارجية

خالل عدة إجراءات من بينها تدعيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وجعلها قادرة على التعامل مع األسواق 

  .الدولية

  

كان لزاما   ،ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقاتات الصغرية واملتوسطة يف مسامهة املؤسسولتوضيح 

 :زائر من خالل اجلدول املوايليف اجل خارج قطاع احملروقات توضيح تطور الصادرات

  )2016-1200( خالل الفترة خارج قطاع المحروقات الصادراتقيمة تطور  ):4-24(الجدول رقم 
  مليون دوالر: الوحدة

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  ـانالبيـــــ

  1937  1312  1066  907  788  664  734  684  القيمة

نسبة المساهمة في 

  (%) الصادرات الكلية
3.57  3.75  2.71  2.48  1.97  1.95  2.18  2.44  

  47.63  23.08  17.53  15.10  18.67 9.54- 7.31 -  (%) نموال معدل

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيــــــان

  1781  2063  2810  2165  2187  2149  1619  1047  القيمة

نسبة المساهمة في 

  (%) الصادرات الكلية
2.32  2.84  2.92  3.04  3.33  4.47  5.95  6.16  

  13.67-  26.58-  29.79  1.01-  1.77  32.74  54.63  45.98-  (%) نموال معدل

  :من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر   

    :متاح على املوقع .)ANDI( كالة الوطنية لتطوير االستثمارالو  -

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur. (23/06/2017) 

  :متاح على املوقع .)CNIS( يل واإلحصاء للجماركاملركز الوطين لإلعالم اآل -
http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html. (11/06/2017)   

                                                           
حتقيق قام به الديوان حسب نتائج وذلك  ،)PIB(اخلام  الداخلي الناتج من قيمة %45 بـ  2012 سنةاالقتصاد املوازي يف اجلزائر يقدر حجم  (*)

  .)ONS(الوطين لإلحصائيات 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.douane.gov.dz/Rapports periodiques.html
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- 1200(روقات خالل الفرتة التطور املتزايد لقيمة الصادرات خارج قطاع احمل السابق،يتضح من اجلدول         

 سنةالقيمة هذه  كانت ، بعدما2008سنة  �اية عند مليون دوالر 1.937إىل قيمتها وصلت  حيث، )2008

مث تواصل التطور املتزايد  ،2009سنة  مليون دوالر 1.047 إىللتنخفض  ،مليون دوالر 684بـ  تقدر 2001

 أخرىلتنخفض مرة  ،2014مليون دوالر سنة  2.810ــ لتحقق أعلى قيمة هلا ب، )2014- 0201(خالل الفرتة 

مليون دوالر على التوايل، أي مبعدل منو  1.781و 2.063 إىلقيمتها وصلت  حيث 2016و 2015سنيت 

ما كما تراوحت نسب مسامهتها يف الصادرات الكلية   .)2016-1200( خالل الفرتة 18,55%متوسط قارب 

نسب مسامهتها يف الصادرات الكلية ال يعين بالضرورة زيادة يف حجمها، ، غري أن ارتفاع 6,16%و 1,95% بني 

  .فقد يكون السبب يف ذلك تراجع حجم صادرات قطاع احملروقات

إال أن جمال  ،يتضح أنه بالرغم من خمتلف اجلهود املبذولة لرتقية صادرات القطاع اخلاص ،ونتيجة لذلك   

  . ملصدرةمما يستوجب بذل الكثري من اجلهود لاللتحاق بركب الدول ا ،التصدير خارج قطاع احملروقات يبقى ضعيفا

  )2016-1200( قيمة الصادرات خارج قطاع احملروقات باجلزائر خالل الفرتةتطور والشكل املوايل يوضح 

  

  )2016-1200( خالل الفترة خارج قطاع المحروقات تطور قيمة الصادرات ):4-12(ل رقم شكال

 
  .)4-24(دول رقم اجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

  

-0201(خالل الفرتة  املنتوجات املصدرة خارج قطاع احملروقاتم هيربز أ يالذو ، ل املوايلدو اجلإضافة  ميكن كما

  :النحو التايل على )2016
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  )2016-0201( خالل الفترة اع المحروقاتأهم المنتوجات المصدرة خارج قط ):4-25(الجدول رقم 
  مليون دوالر: الوحدة

  تعيين المنتوج
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%)  القيمة

الزيوت والمواد 

 الناتجةاألخرى 

  ن تقطير الزفتع

518.69  32.04  931,58  43,35  909,17  41,57  1066,44  49,26  
1105,22 

  
39.33  588,07  28,51  388.18  21.80  

النشادر المنزوعة 

  الماء
257.09  15.88  375  17,45  481,21  22  303,48  14,02  610,3 

  
21.72  502,31  24,35  323.92  18.19  

  13.01  231.65  7,26  149,85  8.11 228,14  12,57  272,15  9,51  207,97  12,55  269,61  14,29  231.35  سكر الشمندر

بقايا وفضالت 

  حديد الزهر
39,74  2,45  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

فوسفات 

  الكالسيوم
109,95  6,79  128,38  5,97  152,88  6,99  96,57  4,46  95,96 3.41  37,01  1,79  77.99  4.38  

الهيدروجين 

  الغاز النادرو 
42,66  2,63  40,16  1,87  36,04  1,65  38,96  1,80  161.81  5.76  129.73  5.83  24.39  1.37  

الزنك على شكل 

  خام
61,42  3,79  36,45  1,70  14,85  0,68  18,24  0,84  -  -  -  -  -  -  

المياه المعدنية 

  والغازية
22,31  1,38  26,58  1,24  31,13  1,42  38,32  1,77  15,33 0.54  9,89  0,48  -  -  

الكحول غير 

  الحلقية
27,5  1,7  41,77  1,94  49,03  2,24  45,19  2,09  55,38 1.97  35,30  1,71  26.38  1.48  

  2.04  36.32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,42  23,07  الفحوم الحلقية

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,23  19,88  الزجاج

الرصاص على 

  شكل خام
19,19  1,19  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  

  2.11  37.52  1,21  24,95  1.36 38,35  1,56  33,67  1,13  24,71  1,08  23,26  1,08  17,55  التمور

    -  -  -  -  -  1,36  29,49  0,68  14,87  0,91  19,54  -  -  جلود مذبوغة

األسمدة 

  المصنعة
-  -  -  -  -  -  -  -  312,32 11.11  438,85  21,27  477.68  26.82  

  91.18  1624.03  92,87  916 1  93.34 2623  89,72  943 1  87,88  922 1  88  1.892  84,8  1390,4  المجموع الجزئي

  100  1781  100  063 2  100 2810  100  165 2  100  187 2  100  2149  100  619 1  المجموع

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

رتاتيجية ليقظة اإلساملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل اتنشري -

  .على التوايل .22، 20، 18: األعداد ،2012، 2011، 2010: لسنواتوالدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، املناجماملعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة و  اتنشري -

  .على التوايل .30 ،28، 26، 24: األعداد ،2016 ،2015، 2014، 2013: اتلسنو 

 

-0201(خارج قطاع احملروقات خالل الفرتة أن الصادرات  ،يتضح من خالل اجلدول املبني أعاله

أساسا من جمموعة خارج قطاع احملروقات املصدرة  املنتجاتم هتتمثل أو  ،قليلة التنوعو ضعيفة  تزالال ،)2016

خالل  21,80%و  49,26%بني ما نسب تراوحت ب ،ن تقطري الزفتع الناجتةالزيوت واملواد األخرى  منتجات

 .الغذائية ريكية غالسلع االستهال  اري أخو  ،مث جمموعة املواد اخلام ،هذه الفرتة
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ندرج  باجلزائر تنمية الصادرات خارج قطاع احملروقاتيف منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ولتوضيح دور تطور

  :الشكل املوايل
  

 خارج قطاع المحروقات نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونمو الصادرات تمعدالتطور  ):4-13(رقم  شكلال

 )2016- 1200( خالل الفترة

  
  .)4-11(و )4- 22( :نيدولاجل بيانات على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

  

ن تطور منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ال يتماشي مع أ ،أعاله شكلالتبني معطيات  

يكن له أثر ا القطاع مل ذوهو ما يبني أن ه ،تطور الصادرات خارج قطاع احملروقات خالل كل السنوات املدروسة

  .الصادرات خارج قطاع احملروقات ملموس على ترقية

جد تبقى  يف اجلزائر ة يف الصادرات خارج قطاع احملروقاتاملؤسسات الصغرية واملتوسطمسامهة ف  

بلغت قيمة  2012فمثال يف سنة  على أغلب هذه الصادرات، املؤسسات الكبرية ةسيطر  يف ظلمتواضعة 

من هذه الصادرات،  %83مليار دوالر، حققت أربع شركات كبرية  2,187 خارج قطاع احملروقات الصادرات

أي  ،غري النفطية ليون دوالر من املنتجاتم 935 ما قيمته )SONATRACH( حيث صدرت شركة سوناطراك

مليون دوالر مصدرة من  481، مقابل خارج قطاع احملروقاتمن القيمة اإلمجالية للصادرات  %42,75أكثر من 

من قيمة هذه الصادرات، تليها املؤسسة الوطنية للحديد  %22أي مبا يتجاوز  )FERTIAL(طرف شركة فريتيال 

أي مليون دوالر  399,21بصادرات قيمتها  )CEVITAL(وشركة سيفيتال  )SOMIPHOST(والفوسفات 

    .)1(خارج قطاع احملروقاتمن القيمة اإلمجالية للصادرات  %18,25أكثر من 

إحصائيات دقيقة حول مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصادرات خارج غياب وبالرغم من   

 املؤسسات من النوعهلذا  التصديرية القدراتنستخلص مما سبق أن  أن، إال أنه ميكن اجلزائرقطاع احملروقات ب

 ،)1-12انظر اجلدول رقم ( (*)والدول النامية الناهضة الدول املتقدمة يف مثيلتها عن البعد كل بعيدة، الوطنية

. اخلام املوادو  التكنولوجي، ناملكو  حيث من البسيطة املنتجات تصدير عليها ويغلب القيمة، حيث من وضعيفة

                                                           
ليقظة املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، املديرية العامة ل ةنشري )1(

 .48ص  ،2012، 22:العدداإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية واإلحصائية، 

  .2009صادرات سنة الإمجايل  من% 62.9 بــيف الصني املؤسسات الصغرية واملتوسطة  سامهت (*)
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 إىل األسواق منتجاها إيصال على واملتوسطة الصغرية املؤسسات قدرة ضعف كذلك الواقع هذا يعكس كما

 منها عدة جماالت يف هامة استثمارات جتنيد يتطلب ما وهذا الدولية، املنافسة على القدرة امتالك عدم و الدولية،

 ا التنافسية وتطبيق�قدر  من الرفع أجل من ذلك و البشرية، املوارد تسيري ويف واإلبداعية والتنظيمية التسويقية

 متثل قد مالية معتربة، إمكانيات تتطلب االستثمارات فهذه الدولية، املواصفات احرتام جمال يف الدولية املعايري

 من املزيد بذلو  الدولة تدخل نم بد ال وهنا املالية، مواردها حمدودية إىل بالنظر املؤسسات من النوع هلذا عائقا

 القدرات الرفع من على والعمل احملروقات، خارج الصادرات وتطوير برتقية اختاذ اإلجراءات الكفيلةو  اجلهد

  .الدولية السوق متطلبات مع تتجاوب لتجعلها اجلزائرية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية

 

  سات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائرمعوقات�وتحديات�تطور�املؤس: املبحث�الثالث

يف اجلزائر، إال أ�ا تواجه العديد من  املؤسسات الصغرية واملتوسطةبالرغم من الوعي املتزايد بأمهية   

كما تعرتضها   وإسهامها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، تطورهااملشاكل اليت حتد من نشاطها وحتول دون 

 واليت، الذي تنتهجها اجلزائر العاملي االقتصاد حركية يف االنفتاح ظل سياسة يف خاصة التحديات من الكثري

  .تجارة العامليةالنظمة مإىل  املرتقب االنضمام وكذا األورومتوسطية الشراكة التفاقية توقيعها خالل من تجتسد

  

 معوقات�تطور�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر: املطلب��ول 

والقيود اليت تعرتض نشأ�ا ومنوها،  عوقاتيف اجلزائر العديد من امل الصغرية واملتوسطة املؤسساتتواجه   

 وحتول دون تطورها وإسهامها الفعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، منها ما يرتبط باملناخو�دد بقائها 

   .خاصة االستثماري بصفة عامة، ومنها ما يتعلق خبصائص هذا النوع من املؤسسات بصفة

  

  :رئيسية مصادر أربعة نعتمد علىس معوقات تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرلتشخيص أهم        

 يف االقتصادية املؤسسات من عدد مع واملتوسطة املؤسسات الصغرية وزارة أجرته الذي التحقيق :المصدر األول 

  ؛والية 12

اجلزائر  يف االقتصادية املؤسسات رؤساء منتدى طرف من اجنازها مت الذي يف الدراسة يكمن :الثاني المصدر 

   فيه، أما يعملون الذي العام للوضع االقتصادي تقديرهم مدى اجلزائر عن يف املؤسسات رؤساء رأي عن عربت يتوال

 واليتاجلزائر،  يف األعمال مناخ حول 2002سنة  الدويل بإشراف البنك متت اليت الدراسة هو :الثالث المصدر

   ؛ومتوسطة صغرية مؤسسات أغلبها مؤسسة 28000 حوايل مشلت

، )2017-2010(العاملية خالل الفرتة  يف نتائج استطالعات الرأي لتقارير التنافسيةيتلخص  :الرابع المصدر

  .األعمال رجال نظر وجهة من اجلزائر يف األعمال واليت تعرب عن معوقات ممارسة
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 وزارة أجرته الذي التحقيق متثلت هذه الدراسة يف :والمتوسطة رةالصغي وزارة المؤسسات دراسة -1

 إنشاء بظروف يتعلق فيما ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات رؤساء سرب آراء عملية يف ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 تغامن،مس وزو، تيزي غرداية، املسيلة، سطيف، عنابة، البليدة، تلمسان،: واليات يف ومتت الدراسة ،مؤسسا�م

 االستثمار تعرتض اليت العوائق أو القيود أهم كشف إىل الدراسة هذه وقد توصلت .اجلزائر باتنة، ورقلة، وهران،

 :يلي مبينة كما رئيسية جمموعات أربعة يف تصنيفهاميكن  واليت واملتوسطة، الصغرية املؤسسات جمال إنشاء يف

  :واليت تتمثل يف: اإلدارية العوائق -أ 

 املؤسسة؛ إلنشاء املطلوبة الوثائق تعدد -

 االقتصادية؛ املتعاملني مصاحل على سلبا يؤثر مما اإلدارية اإلجراءات ثقل -

 .التجاري السجل على احلصول صعوبة -

 :واملتمثلة يف: البنكية العوائق -ب 

 البنكية؛ امللفات لدراسة طويلة آجال -

 .البنكية القروض على احلصول صعوبة -

  :وهي كالتايل :لصناعيا العقارالمرتبطة بالعوائق  -ج

 املشروع؛ إلقامة عقار أو أرض قطعة على احلصول صعوبة -

 .املؤسسة نشاط على سلبيا يؤثر الذي األمر، امللكية عقود على احلصول صعوبة -

  :وميكن إمجاهلا يف :أخرى عوائق -د

 الصناعية؛ للنشاطات بالنسبة املرتفع الكهرباء أسعار -

 ؛االجتماعي الضمان يف شرتاكاتالوا الرسوم مبالغ ارتفاع -

 . )1( املناطق بعض يف الكهربائي للتيار متكرر انقطاع -

 نشاط تعرتض اليت القيود أهم معرفة أجل من :)FCE(االقتصادية  المؤسسات رؤساء منتدى دراسة -2

 املؤسسات رؤساء االقتصادية، قام منتدى رؤساء املؤسسات نظر وجهة من اجلزائر، يف االقتصادية املؤسسات

)FCE( قتصاديةاال
 والشكل .نظر أعضاء املنتدى وجهة من اجلزائر يف األعمال بتشخيص معوقات ممارسة (*)

 االقتصادية املؤسسات رؤساء نظر أعضاء منتدى وجهة من اجلزائر يف األعمال معوقات ممارسة يوضح املوايل

)FCE(. 

 
   

                                                           
 . 28- 27، ص 2013، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، آلية لتحقيق التنمية املستدامة واملتوسطة الصغرية املؤسسات: خبابة عبد اهللا )1(

 عدد بلغ ،يف اجلزائر واخلاص العام قطاعنيال من االقتصادية املؤسسات أهم لرؤساء مهما عددا )FCE( االقتصادية املؤسسات رؤساء منتدى يضم (*)

 .عامل 300.000أكثر من  مليار دوالر، وتشغل 40رقم أعماهلا  مؤسسة يتجاوز جمموع  4000، 2017إىل غاية فيفري  أعضائه
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 االقتصادية المؤسسات رؤساء نظر أعضاء منتدى وجهة من الجزائر في األعمال معوقات ممارسة ):4-14(الشكل رقم 

66

14

11

9

المعوقات المالیة معوقات التزود بالمواد األولیة معوقات التزود بالطاقة المعوقات المتعلقة بالمحیط العام

  :متاح على املوقع. 2006، جوان 24: ، العدد)FCE( االقتصادية املؤسسات رؤساء منتدى نشرية :من إعداد الباحث بناءاً على :المصدر 

http://www.fce-dz.org/pdf/lettre/24.pdf. (14/09/2016) 
 

جمموعات أربعة  حول تتمحور اجلزائر يف األعمال معوقات ممارسة تبني أني ،املوضح أعاله الشكلمن خالل 

   :)1(هيرئيسية 

 أن إذ أجوبتهم، املؤسسات يف رؤساء هلا تعرض اليت العوائق أكرب املالية تشكل املعوقات: المالية المعوقات - أ

 املالية املشكالت وتتنوع أو االستثماري، العادي نشاطهم يعرتض الذي األول املشكل متثل أ�ا اعترب منهم %66

 تغطية صعوبة يف تتمثل مالية مشكالت وجود عرب عن منهم 19% فحوايل االقتصادية، املؤسسات تواجهها اليت

 واملالية التجارية األوراق خالل من كافيا دعما تقدم ال التجارية، فالبنوك ملعامال�م نتيجة هلم املستحقة الذمم

 يف تواجههم صعوبات يف يتمثل الثاين العائق .العامل املال رأس للمؤسسات بتمويل تسمح اليت األجل قصرية

 مرتفعة القروض تسديد تكاليف أن إىل 16% وأشار املستجوبني، من 18% بنسبةوذلك القروض  على احلصول

 الرابع األخرية، النوع السنوات خالل كبريا ختفيضا قد شهدت أ�ا من الرغم على ،الفائدة ارتفاع أسعار بسبب

 ارتفاع إىل ذلك يف السبب ويعود ،)األجوبة من  (13%االستغالل تكاليف ارتفاع يف يتمثل املالية العوائق من

 صرف سعر ختفيض أن اكم االجتماعي، الضمان صندوق يف العمل أرباب واشرتاكات األولية املواد أسعار

  .السلع املستوردة أسعار الرتفاع أدى الدينار

 تواجهها صعوبات يف يتمثل املؤسسات رؤساء له أشار الذي الثاين العائق :بالمواد األولية التزود معوقات - ب

 مستوى على املسجل التأخر يف أساسا السبب ويرجع ،)العينة من %14(األولية  باملواد للتزود مؤسسا�م

  .أسعارها وارتفاع األولية املواد بعض يف ندرة ووجود باالسترياد، اجلمركية اخلاصة جراءاتاإل

 باملياه التزود أو الكهربائي للتيار املتكررة االنقطاعات يف يتمثل الثالث العائق :بالطاقة التزود معوقات -ج

 .املبيعات وتراجع اإلنتاج لتعطل نتيجة كبرية خسائر يف هلم يتسبب مما، )األجوبة من (%11

                                                           
  :متاح على املوقع. 2006، جوان 24: ، العدد)FCE( االقتصادية املؤسسات رؤساء منتدى نشرية )1(

http://www.fce-dz.org/pdf/lettre/24.pdf. (14/09/2015) 

http://www.fce-dz.org/pdf/lettre/24.pdf
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 لنشاط العام باحمليط ترتبط مبشكالت تتعلق العوائق من الرابعة ا�موعة :معوقات متعلقة بالمحيط العام -د

 الفساد ظاهرة واتساع ،املشروعة غري املنافسة وتفشي، العقار أسعار ارتفاع مثل، )األجوبة من (9% املؤسسات

  .زائرسلبيا على نشاط األعمال يف اجل تؤثر اليت

 عمومية مؤسسة 562 من عينة اختيار يف، الدويل البنك �ا قام اليت الدراسة متثلت :الدولي البنك دراسة -3

 ،)ONS(الديوان الوطين لإلحصائيات  من الدويل البنك فريق عليها مؤسسة حتصل 18354 بني من، وخاصة

 10 من أقل عماهلا عدد كان املؤسسات من %95( مؤسسات مصغرة عن عبارة املؤسسات هذه أغلب وكانت

 إدراج عدم مع التشغيل، يف مسامهتها ملدى تبعا قطاعات اقتصادية عشر على املؤسسات هذه ، وتوزعت)عمال

 على جغرافيا تتوزع واليات تسعة على االختيار وقع الصرف، وقد التجاري والقطاع احملروقات قطاع مؤسسات

 البليدة اجلزائر،( الوسط منطقة واليات من ثالث اختيار مت فقد ،يف اجلزائر الصناعي الرتكز مناطق أهم

 ،)وعنابة قسنطينة( الشرق واليات من واليتنيكذا و  ،)وتلمسان وهران( الغرب واليات من واليتني ،)وبومرداس

 .)1( 2003إىل غاية مارس 2002وامتدت الدراسة من جانفي ). وورقلة غرداية( اجلنوب من واليتنيإضافة إىل 

أكدت  اليتو  اجلزائر، يف املستثمرين تعرتض اليت العوائق من العديد كشف إىل الدراسة هذه توصلت قدو 

 ومشكلة وتكلفتها القروض احلصول على صعوبة يف العوائق أهم متثلت السابقتني، إذ للدراستني العامة النتائج

 غري واملنافسة البريوقراطية وتفشي شريةاملوارد الب تأهيل ومستوى لالستثمار التحتية البنية مستوى وضعف العقار

  :الدويل البنك دراسةحسب  اجلزائر يف األعمال معوقات ممارسة أهم يوضح املوايل والشكل .والفساد املشروعة

  

  الدولي البنك دراسةحسب  الجزائر في األعمال معوقات ممارسة ):4-15(الشكل رقم 

28,8 28,2

12,9 12,1
7,1 6,3

التمویل االقتصاد غیر الرسمي العقار الضرائب عدم استقرار 
السیاسات االقتصادیة

الفساد

  
 

Source : World Bank : Pilot Investment Climate - Algeria Investment Climate Assessment-, June 2003, P 22. 
Disponible sur:    
http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--ICA~3.pdf. Consulté 
Le: 20/10/2016. 
 

                                                           
)1(  World Bank : Pilot Investment Climate - Algeria Investment Climate Assessment-, June 2003, P 05. 

Disponible sur:   http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria --
ICA~3.pdf. Consulté Le: 20/010/2016. 
 

http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--ICA~3.pdf
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نتائج استطالعات الرأي لتقارير ميكن توضيح  :العالمية نتائج استطالعات الرأي لتقارير التنافسية -4

 وجهة من اجلزائر يف األعمال واليت تعرب عن معوقات ممارسة ،)2017-2010(خالل الفرتة  العاملية التنافسية

 :من خالل اجلدول املوايل ،األعمال رجال نظر

 

  )2017-2010( العالمية خالل الفترة تقارير التنافسيةحسب  الجزائر في األعمال معوقات ممارسة :)4- 26(رقم  جدولال

  2011- 2010  2012- 2011  2012-2013  -20132014  -20142015  2015-2016  2016-2017  (%) األعمال ممارسة معوقات  

 16.4 19.2  15.7  15.8  20.2 13.7  15.3  التمويل على احلصول  1

 21.1 18.4  20.5  17.5  13.8 17.5  14.2  احلكومية البريوقراطية  2

 13.8 16.0  14.0  11.3  21.2 13.3  9.6  الفساد  3

  3.7 6.9  2.4  3.6  11.3 4.5  8.1  الضرائب معدالت  4

 2.9 5.5  6.3  3.5  3.5 4.6  7.5  الضريبية األنظمة تعقد  5

 6.1 2.7  8.1  6.5  3.7 5.6  7.1  التحتية البنية ضعف  6

7  
 للقوى كويينتال ستوىامل ضعف

  العاملة
6.3  5.7 7.4  9.0  8.1  7.7 10.7  

 1.8 2.2  4.3  4.6  0.9 5.3  6.0   العمل ولوائح أنظمةتعقد   8

9  
 للقوى العمل أخالقيات ضعف

   العاملة
5.7  5.7 8.7  4.0  3.5  4.3 5.3 

 4.4 3.8  3.0  7.0  0.3 6.2  5.5  الصرف سعر مةأنظ  10

 1.5 5.8  4.5  3.2  0.6 5.7  4.8  التضخم  11

 8.8 3.8  4.9  7.5  2.4 6.5  3.6  السياسات استقرار عدم  12

  - -  1.4  2.8  0.3 2.5  2.1  االبتكار على القدرة كفاية عدم  13

 2.0 1.7  2.4  1.5  5.4 2.2  2.0  والسرقة اجلرمية  14

 1.5  1.9  0.00  1.0  0.3 0.6  0.7  السياسي احلكومي االستقرار عدم  15

Source:  World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2010 -2011, Geneva, 2010, P 76. 
               World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2011 -2012, Geneva, 2011, P 94. 
               World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2012 -2013, Geneva, 2012, P 88. 

             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2013 -2014, Geneva, 2013, P 102. 
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2014 -2015, Geneva, 2014, P 106. 
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2015 -2016, Geneva, 2015, P 94.  
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2016 -2017, Geneva, 2016, P 96. 

 

من خالل وميكن تلخيص أهم املعوقات واملشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 

  : فيما يلياملصادر األربعة سالفة الذكر، 
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  اإلجراءات��دار�ة�والتنفيذيةاملعوقات�املتعلقة�ب�:�ول �الفرع

، اإلجراءات اإلدارية والتنفيذيةة واملتوسطة االستجابة السريعة من حيث يتطلب نشاط املؤسسات الصغري 

ال تزال بعيدة عن تقدمي خدمات بأسرع ما ميكن وبكفاءة  اإلدارة العمومية يف اجلزائرولكن ما نالحظه هو أن 

ء، لدرجة أن الكثري عالية، إذ يغلب عليها روح الروتني اململ، مما جيعل معاجلة امللفات واعتماد املشاريع تتم ببط

منها عطل ومل حيصل على املوافقة يف أوانه، مما ضيع على أصحابه وعلى االقتصاد الوطين العديد من الفرص، ومن 

  :األسباب الكامنة وراء ذلك ما يأيت

ومن مث التعامل  ،الذهنيات اليت مل تتهيأ بعد هلضم واستيعاب وفهم خصوصية وأمهية هذا النوع من املؤسسات -

 ؛)1(اوفق متطلبا� امعه

التنفيذية، حيث أظهرت  األجهزةحركية مماثلة على مستوى  اآلنسرعة إصدار النصوص مل يواكبها حىت  -

 5من مسريي هذه املؤسسات قد انتظر أكثر من  %37الدراسة سالفة الذكر اليت قام �ا البنك الدويل أن 

ريي املؤسسات يف اجلزائر خيصصون حوايل سنوات قصد احلصول على العقار، وحسب نفس الدراسة فإن مس

  .)2(يوما يف السنة للتكفل بالوثائق اإلدارية 90

 سنقوم ،اإلجراءات اإلدارية والتنفيذيةاملتعلقة ب ،املعوقات هذه طبيعة على أكرب بعمق التعرف أجل ومن         

  .لتقارير ممارسة أنشطة األعمال الرئيسية حسب املؤشرات بتحليلها

  المشروع بدء مؤشر :أوال

وأصحاب املشاريع االستثمارية عند بداية  األعمالخيتص هذا املؤشر برصد التحديات اليت تواجه رجال         

تأسيس املشروع يف شكل كيان قانوين، وقد سجلت اجلزائر تراجعا يف ترتيبها العاملي ضمن هذا املؤشر بني عامي 

عامليا، غري أن هذا الرتتيب حتسن  164املركز  إىل 156ن املركز مراتب حيث انتقلت م 8بواقع  )2013-2014(

هذا . 2017سنة  142املركز  إىلوصوال ، 2016عامليا سنة  145 الرتتيب مث 141املركز  إىل 2015سنة 

مما يدل أن نشاط ممارسة ) ، الزمن والتكلفةاإلجراءات(ويالحظ وجود ختفيض مستمر ومستقر للمؤشرات الفرعية 

املشروع يف اجلزائر خالل الفرتة  واجلدول املوايل يوضح تطور مؤشر بدء. يتجه ليكون أقل تعقيدا لاألعما

)2013-2017(.  

  

  

  

  

  
                                                           

، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية لصغرية واملتوسطة ودورها يف التنميةالتجربة اجلزائرية يف تطوير وترقية املؤسسات ا: شريف غياط، حممد بوقمقوم )1(

  .138، ص 2008، دمشق، 01، العدد 24والقانونية، ا�لد 

 .243ص ، مرجع سابق :عبد ا�يد تيماوي، مصطفى بن ذوي )2(
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  )2017-2013(المشروع في الجزائر خالل الفترة  تطور مؤشر بدء ):4- 27(الجدول رقم 

  البيان
2013  2014  2015  2016  2017  

 قيمة المؤشر قيمة المؤشر رقيمة المؤش قيمة المؤشر  قيمة المؤشر

  12  12  13  14  14  اإلجراءات عدد

  20  20  22  25  25  )األيام(الزمن 

  11.1  10.9  11  12.4  12.5  )الفرد دخل من متوسط نسبة(التكلفة 

  0.0  23.6  24.1  28.6  27.2  )الفرد دخل من متوسط نسبة(المال  رأس من األدنى الحد

  142  145  141  164  156  الترتيب العالمي

Source : World Bank : Doing Business 2013, Economy Profile : Algeria, P 10. 
               World Bank : Doing Business 2014, Economy Profile : Algeria, P 10. 
               World Bank : Doing Business 2015, Economy Profile : Algeria, P 11. 
               World Bank : Doing Business 2016, Economy Profile : Algeria, P 11.  
               World Bank : Doing Business 2017, Economy Profile : Algeria, P 11. 

         

إجراء  12يتطلب املرور بــ  2017أن جتسيد مشروع استثماري يف اجلزائر سنة  أعاله،يتضح من اجلدول          

 4(املغرب مثال  على بعيدة ، وتبقى)2014- 2013(إجراء خالل الفرتة  14بعدما مت تقليص عددها من 

، كما تراجعت املدة الزمنية الالزمة الستكمال اإلجراءات مثال مقابل إجراء واحد فقط يف نيوزيلندا ،)إجراءات

مت إلغاء احلد األدىن  كما.نيوزيلندايوم يف  0.5و ،أيام يف مصر 6مقابل  ،2017يوما سنة  20القانونية لتبلغ 

 .2017سنة ) املوضوع يف البنك قبل التسجيل(الواجب توفريه لبدء مشروع جديد 

  البناء تراخيص استخراج مؤشر :ثانيا

وما يتطلبه ذلك من إجراءات الستصدار تراخيص  ،يرتبط هذا املؤشر مبرحلة التشيد الفعلي ملبىن املشروع       

إذ انتقل من  ،)2017-2013(مرتبة خالل الفرتة  61، وقد سجل ترتيب اجلزائر حتسنا يف هذا املؤشر بواقع البناء

 تراخيص واجلدول التايل يوضح تطور مؤشر استخراج. 2017عامليا سنة  77إىل املركز  2013سنة  138املركز 

  .)2017-2013(البناء يف اجلزائر خالل الفرتة 

  

  )2017-2013(البناء في الجزائر خالل الفترة  تراخيص طور مؤشر استخراجت ):4- 28(الجدول رقم 

  البيان
2013  2014  2015  2016  2017  

 قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر  قيمة المؤشر

  17  17  17  19  19  اإلجراءات عدد

  130  204  204  241  281  )األيام(الزمن 

  0.9  0.9  0.7  60.1  54.6  )عقيمة المستود  من نسبة(التكلفة 

  10  9  -  -  -  )15-0(مؤشر جودة مراقبة البناء 

  77  122  127  147  138  الترتيب العالمي

Source : World Bank : Doing Business 2013, Economy Profile : Algeria, P 10. 
               World Bank : Doing Business 2014, Economy Profile : Algeria, P 10. 
               World Bank : Doing Business 2015, Economy Profile : Algeria, P 11-12. 
               World Bank : Doing Business 2016, Economy Profile : Algeria, P 11-12. 
               World Bank : Doing Business 2017, Economy Profile : Algeria, P 12. 
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إجراء  17يتطلب املرور بــ  2017البناء يف اجلزائر سنة  تراخيص أن استخراج ،يالحظ من اجلدول السابق         

مما اثر بشكل اجيايب على املدة الزمنية  ،)2014-2013(إجراء خالل الفرتة  19بعدما مت تقليص عددها من 

، غري )2017-2013(يوما خالل الفرتة  130مدة  إىليوما  281الالزمة الستخراج الرتاخيص واليت انتقلت من 

  ).مثال يوما يف كوريا اجلنوبية 28(أنه ورغم هذا الرتاجع ما تزال املدة طويلة مقارنة بالعديد من الدول 

  الكهرباء على الحصول مؤشر :الثثا

د سجل ويقيس مدى سهولة حصول الشركات على الكهرباء، وق ،2012استحدث هذا املؤشر سنة         

الرتتيب  إىل 165، حيث انتقل من الرتتيب )2017-2013(ترتيب اجلزائر يف هذا املؤشر حتسنا خالل الفرتة 

  .)2017-2013(الكهرباء يف اجلزائر خالل الفرتة  على واجلدول املوايل يوضح تطور مؤشر احلصول .عامليا 118

  

  )2017- 2013(جزائر خالل الفترة الكهرباء في ال على تطور مؤشر الحصول): 4-29(الجدول رقم 

  البيان
2013  2014  2015  2016  2017  

 قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر  قيمة المؤشر

  5  5  5  5  6  اإلجراءات عدد

  180  180  180  180  159  )األيام(الزمن 

  1330  1295  1318  1562  1489  )الفرد دخل من متوسط نسبة(التكلفة 

  118  130  147  148  165  عالميالترتيب ال

Source : World Bank : Doing Business 2013, Economy Profile : Algeria, P 11. 
               World Bank : Doing Business 2014, Economy Profile : Algeria, P 11. 
               World Bank : Doing Business 2015, Economy Profile : Algeria, P 12. 
               World Bank : Doing Business 2016, Economy Profile : Algeria, P 12.  
               World Bank : Doing Business 2017, Economy Profile : Algeria, P 12. 
 

            

 5يتطلب املرور بــ  2017 الكهرباء يف اجلزائر سنة على أن احلصول املبني أعاله،يتضح من اجلدول  

يوما سنة  180 إيل 2013يوما سنة  159إجراءات، غري أن املدة الزمنية الالزمة لتوصيل التيار ارتفعت من 

  ). مثال يوما يف كوريا اجلنوبية 18مقابل ( 2017

  الملكية تسجيل مؤشر :رابعا

ختلف العمليات اخلاصة بتسجيل ملكية يرصد هذا املؤشر مدى مرونة اإلجراءات اإلدارية املنظمة مل       

كما تشمل التدابري املتعلقة بتحصيل الشهادات والتعامل مع خمتلف اهليئات   ،األصول العقارية أو تسويتها أو نقلها

 إىل 2013عامليا سنة  172وقد سجل ترتيب اجلزائر يف هذا املؤشر اجتها تصاعديا، إذ انتقل من املرتبة . املختصة

عامليا سنة  162املركز  إىلمث تراجع جمددا  157املركز  إىل 2015ليتحسن الرتتيب سنة  ،2014سنة  176املرتبة 

  .)2017-2013(امللكية يف اجلزائر خالل الفرتة  واجلدول املوايل يبني تطور مؤشر تسجيل. 2017
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  )2017-2013(الملكية في الجزائر خالل الفترة  تطور مؤشر تسجيل): 4-30(الجدول رقم 

  البيان
2013  2014  2015  2016  2017  

 قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر  قيمة المؤشر

 10 10 10 10 10  اإلجراءات عدد

  55  55  55  63  63  )األيام(الزمن 

 7.1 7.1 7.1 7.1  7.1  ) من قيمة العقار نسبة(التكلفة 

  7  7  -  -  -  )30-0(مؤشر جودة إدارة األراضي 

  162  163  157  176  172  تيب العالميالتر 

      Source : World Bank : Doing Business 2013, Economy Profile : Algeria, P 11. 
                          World Bank : Doing Business 2014, Economy Profile : Algeria, P 11. 
                          World Bank : Doing Business 2015, Economy Profile : Algeria, P 12. 
                          World Bank : Doing Business 2016, Economy Profile : Algeria, P 12-13. 
                          World Bank : Doing Business 2017, Economy Profile : Algeria, P 12-13. 
 

إجراءات، غري أن  10امللكية يف اجلزائر يتطلب املرور بــ  أن تسجيل ملوضح أعاله،ايالحظ من اجلدول  

. 2013يوما سنة  63مقارنة بــ ، 2017يوما سنة  55 إىلاملدة الزمنية الالزمة لتنفيذ تلك اإلجراءات تقلصت 

بينما ). مثال وريا اجلنوبيةك  فقط يفيوم واحد (ورغم هذا الرتاجع ما تزال املدة طويلة مقارنة بالعديد من الدول 

  .من قيمة العقار% 7.1بقيت تكلفة اإلجراءات ثابتة يف حدود 

  املعوقات�املتعلقة�بالتمو�ل :الثا�ي�الفرع

تشكل املعوقات املتعلقة بالتمويل أهم وأخطر املشاكل والتحديات اليت تواجه نشأة ومنو املؤسسات        

من إمجايل معوقات هذه املؤسسات حسب دراسة البنك  %28,8متثل الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، حيث 

العاملية خالل  املعوقات حسب نتائج استطالعات الرأي لتقارير التنافسية إمجايلمن  %20 إىلالدويل، كما تصل 

 رؤساء املعوقات حسب دراسة منتدى إمجايلمن  %66 نسبتها يف حني تتجاوز .)2017-2010( الفرتة

  .)FCE( قتصاديةاال املؤسسات

يالحظ أن أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تعاين من صعوبات كبرية يف حصول حيث     

أصحا�ا على قروض طويلة األجل لالنطالق يف النشاط، حيث تعترب البنوك اجلزائرية أن عملية إقراض هذه 

ال تظهر محاسا لتمويلها بسبب عدم متاثل  افإ�املؤسسات يف مراحل نشأ�ا األوىل حمفوفة باملخاطر، لذلك 

وحىت إن توفر التمويل البنكي بالنسبة . )1(املعلومات وعدم توافر األصول الكافية اليت ميكن استخدامها كضمانة

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت جتاوزت مرحلة االنطالق، فإن الفوائد اليت يتحملها املستثمر تكون عالية 

مة الضمانات وتعقد إجراءا�ا، حيث تشرتط البنوك يف اجلزائر ضمانات على قروضها تتجاوز إضافة إىل صرا

فضال عن غياب بنوك متخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر . )2(من املبلغ املقرتض 150%

                                                           
، جملة SOFINANCEطة يف اجلزائر دراسة حالة شركة رأس املال املخاطر بديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوس: بريبش السعيد )1(

 .07ص ، 2007 ، جامعة ورقلة،05الباحث، العدد 

، جملة 2001-1999دراسة حالة املؤسسات املصغرة يف والية سطيف خالل الفرتة –ومشاكل متويلها  املؤسسات الصغرية واملتوسطة: حمفوظ جبار )2(

 .04، ص 2004ة، ، جامعة بسكر 05العلوم االنسانية، العدد 
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يف ماليزيا  )SME Bank(الصغرية واملتوسطة  املؤسساتبنك  ،يف تركيا )HALK Bank(على غرار بنك هالك 

شكال أخرى كما تأخذ عوائق التمويل البنكي أ. )IKBS( للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وبنك كوريا الصناعي

بينت دراسة للبنك الدويل مشلت  األخريةللحصول على القرض، وفيما يتعلق �ذه  نتظاراالكفرتة السداد وفرتة 

شهر للمؤسسات الكبرية وحوايل  5,5لالستثمار تقدر بــ مؤسسة يف اجلزائر أن مدة احلصول على قرض  600

اخنفاض نسبة املؤسسات اليت مولت  إىلوقد أدت هذه املعوقات . )2(للمؤسسات الصغرية واملتوسطةكاملة سنة  

  :والشكل املوايل يوضح ذلك. استثمارا�ا عن طريق  االقرتاض من البنوك

  

  التي تستخدم التمويل المصرفي في تنفيذ استثماراتها النسبة المئوية للمؤسسات ):4-16(الشكل رقم 

2,7

8,9

23,8

10,1

26,5

)2011(العراق  )2007(الجزائر  )2009(لبنان  الشرق األوسط وشمال 
)2009(إفریقیا 

المتوسط في العالم 
)2009(

  
Source : International Finance Corporation (IFC) & World Bank : Business Environment Snapshot for Algeria. 
Disponible sur:    
http://rru.worldbank.org/besnapshots/BecpProfilePDF.aspx?economy=Algeria. Consulté Le: 26/12/2016. 

 

أن نسبة املؤسسات اليت تستخدم التمويل املصريف يف تنفيذ  املوضح أعاله،نالحظ من الشكل           

، ويرجع ذلك إىل صعوبة احلصول على 2007سنة % 8,9اجلزائر، حيث ال تتعدى  استثمارا�ا منخفضة جدا يف

عامليا ضمن مؤشر سهولة  175احتلت اجلزائر املرتبة  حيثالقروض املصرفية طويلة األجل لتمويل االستثمار، 

2017سنة  ممارسة أنشطة األعمالدولة مشلها تقرير  190من أصل  احلصول على االئتمان
كد على مما يؤ   ،)2(

  . درجة التعقيد اليت متيز قطاع االئتمان يف اجلزائر

  الــعقــــارباملعوقات�املتعلقة� :الثالث�الفرع

 الدويل البنك دراسة أشارت إذ ،اجلزائر يف املستثمر يواجهها اليت العوائق أبرز أحد الصناعي العقار يعترب          

 ترى أنه منها 13% وأن باالستثمار، القيام أجل من العقار نع تبحث املؤسسات من 37% أن إىل ،سالفة الذكر

  .)3(العقار على للحصول سنوات 4 من أكثر تنتظر املؤسسات من20% و يواجهها، الذي األول العائق يعترب

                                                           
ورقة حبثية ضمن امللتقي  ،والقدرة على املنافسة يف ظل اقتصاد السوق باالسقاط على حالة اجلزائر املؤسسات الصغرية واملتوسطة: عبد اهللا بلوناس )2(

 17وعلوم التسيري، جامعة الشلف، يوميالعربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  الدول يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل الدويل حول متطلبات

 .129ص ، 2006أفريل  18و
)2(  World Bank : Doing Business 2017, Economy Profile : Algeria, P 57. 
)3(  World Bank : Pilot Investment Climate - Algeria Investment Climate Assessment-, Op-Cit, P 30. 

http://rru.worldbank.org/besnapshots/BecpProfilePDF.aspx?economy=Algeria
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ة وطريق التسيري أسلوب يف تكمن احلقيقة املشكلة أن لنا تبني اجلزائر، يف العقار مللف متابعتنا خالل من         

 من خالل ذلك إثبات ميكنناو  .العقار ندرة مشكلة تكون أن من أكثر العقارية، امللكية إدارة يف املعتمدة التنظيم

 لنسبة الوضع القانوين تسوية وعدم، املستغلة غري للعقارات الكبري احلجم :هي، أساسية عناصر ثالثة على الرتكيز

  .الصناعية املناطق تسيري يف االستقرار عدمكذا و  العقارات، من كبرية

غري  األراضي من كبري عدد وجود اجلزائر يف العقار مسألة حول املنجزة التحقيقات نتائج تظهرحيث          

 من األراضي 60%و) هكتار (2.334 الصناعية املناطق يف املتواجدة العقارات من 15% حوايل منها املستغلة،

 )هكتار ألف(22  الكلية املساحة من 30% أن يعين وهذا ،)هكتار (4.496 النشاطات مناطق يف املتواجدة

 أو ة،لاحمل املؤسسات أخرى لدى عقارات أيضا يوجد املستغلة غري األراضي هلذه مستغلة، باإلضافة غري املتوفرة

 387 منها، هكتار 529 إىل إذ تصل أيضا، مستغلة غري مهمة جد مساحات على تتوفر اليت املتوقفة املشاريع

 أن إىل الصناعة وزارة تقديرات أشارتكما  .النشاطات مناطق يف هكتار142 و الصناعية املناطق يف هكتار

 لدى املودعة الطلبات حجم بلغ بينما، 2م مليون 180بـ  يقدر العمومية للمؤسسات التابع الصناعي العقار حجم

    . )1( 2م مليون 80 االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة

والنصوص  اإلدارية اإلجراءات بتعدد املتميز التسيري ضعف يف ولكن العقار نقص يف ليست ألزمةإذن ا        

 كما العقار بالفساد، ملف وارتباط التسيري يف الشفافية لعدم أدى الذي األمر املسؤولة، اإلدارية واملصاحل القانونية

 األمر العقار، يف حجم املضاربة زيادة يف همسا السوق أسعار عن متاما بعيدة إدارية بطريقة األسعار حتديد أن

 لضعف كان وقد معقولة، الصناعي بأسعار العقار على احلصول من الفعليني املستثمرين متكن لعدم أدى الذي

 من اجلادين املستثمرين حرمان على األثر الكبري األراضي، منح كيفيات على الرقابة إحكام يف الدولة مؤسسات

 السكان أجل من والتحاليل للدراسات الوطين املركز �ا قام اليت بينت ذلك الدراسة فقد .العقار على احلصول

مع  املربمة العقود حيرتموا مل رمزية بأسعار العقار من املستفيدين من  85%بأن ،حول العقار )CNEAP(والتنمية 

 له منح الذي األساسي الغرض عن العقار حول من ومنهم استثماره، يطور مل منهم كبري  وعدد  ،)ANDI(وكالة 

  .أجله من

 عدم تسوية مشكل هو العقار على احلصول عدم مشكلة بعد املستثمرون منه يعاين الذي الثاين املشكل        

البنكي  التمويل احلصول على من سيحرمهم امللكية لعقود امتالكهم فعدم حبوز�م، اليت للعقارات القانونية الوضعية

 ترقية برامج إطار يف السلطات العمومية تدخلت املعقدة املسألة هلذه حل إجياد أجل ومن .)الضمان توفر عدم(

 للعقارات القانونية التسوية انتقلت إذ من األراضي، للعديد القانوين الوضع لتسوية والصناعي الفالحي االستثمار

 إىل العالقة القضايا نم الكثري تسوية يف التأخر ويعود سبب، 2003 سنة 52% إىل 1999 سنة 25% من

 يتعلق فيما املسؤوليات وضوح عدم وإىل العقارية، الرتقية دواوين الدولة و أمالك مديرية بني الصالحيات تداخل

  . ملكيتها عقود وكتابة مبنح األراضي املعنية األطراف بتعيني

                                                           
)1(  Conseil National Economique et Social (CNES) : La Configuration du foncier en Algérie : Une contrainte au 

développement économique, 23 ème Session Plénière, 22  Mai 2003, P 60-64. 
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دقيق  جرد وجود عدم إىل ذلك قبل رةاإلشا وجتدر الصناعية، املناطق بتسيري الثالثة املشكلة تتعلقيف حني         

 قاعدة توجد فال مشاريعهم، إلقامة املستثمرين على عرضها ميكن واليت املتاحة، املبنية العقارات أو لألراضي

 مللف التسيري األمثل ضمان يف استغالهلا ميكن) مثال باالستثمار املكلف املوحد الشباك لدى(وطنية  بيانات

 تقديرات فحسب .املصادر باختالف ختتلف اليت املقدمة اإلحصائيات تطابق معد ذلك عن وينتج العقار،

 على 546و 67 النشاطات الصناعية ومناطق املناطق عدد بلغ ،2003سنة  (SGP)املسامهات  تسيري مؤسسات

 على449 و 72 هو عددها فإن وزارة الصناعة حسبأما  كتار،ه 8314و هكتار 14403 مبساحة ،التوايل

 .)1(نشاطات منطقة482 و منطقة صناعية 70 العقارية الوكالة حسبيف حني بلغ عددها  ، 1999سنة التوايل

 املعوقات�ذات�العالقــة�بالضــرائـــب� :الرا�ع�الفرع 

 معدل فإن ،)2017-2010(العاملية خالل الفرتة  حسب نتائج استطالعات الرأي لتقارير التنافسية        

 .عامل معيق ملمارسة أنشطة األعمال 15 ضمن من الرابعة املرتبة اجلزائر يف حيتل الضريبية األنظمة الضرائب وتعقد

 بأنه )2002-1992(للفرتة  اعترب بالنسبة الذي، اجلزائر يف اجلبائي الضغط معدل جاذبية من يقلص الذي األمر

  18,2% مقابل اخلام يالداخل الناتج من   13.6% يساوي مبعدل املتوسط جنوب منطقة يف املعدالت أخفض

 الصغرية املؤسسات من 50% أشارت الصدد هذا ويف ،)2(املغرب يف23,9% ، وتونس يف 20% تركيا، يف

 ،2005دراسة أجنزت من طرف صندوق النقد الدويل حول مناخ االستثمار يف اجلزائر سنة  يف املشاركة واملتوسطة

 إىل الكبرية املؤسسات من فقط 20% أشارت بينما هلا، رياكب عائقا متثل عليها الضرائب املفروضة معدالت بأن

   .)3(الرأي هذا

 للتنمية املعيقة الظواهر أخطر من تعد اليت اجلبائي التهرب ظاهرة انتشار قد يساهم يف زيادة ما وهذا         

 الدول يف عليه مما قلأ�ا أ مبا مرتفعة، الضرائب معدالت لكون يعود ال السبب أن االقتصادية يف اجلزائر، ونرى

 لإلدارة ا�حفة القرارات تتمثل يف املؤسسات أغلب نظر يف الرئيسية املشكلة ، ولكن)تونس واملغرب(ا�اورة 

 املشاكل، أهم من ذلك تعترب سالفة الذكر يف دراسة البنك الدويل املؤسسات من 39% فحسب رأي اجلبائية،

مصلحة  يف املوظفني لبعض يسمح مما، اجلبائية بالنصوص املتعلقة القوانني وضوح لعدم ذلك يف ويعود السبب

 غري قانونية سبل عن البحث على بعضهم ويشجع املؤسسات، صاحل غري يف النصوص بعض بتأويل الضرائب

، الغموض اجلزائر يكتنفه يف اجلبائي النظام فإن املستثمرين من العديد فحسب ،)الضرييب الغش( الضريبة دفع لعدم

   .)4(واإلدارة بني املؤسسات النزاعات من يزيد وهو ما، اجلبائية اإلدارة طرف من التأويالت كثرة إىل يعرضه مما

الضرائب لتقرير ممارسة أنشطة  دفع مؤشر ضمن اجلزائر ترتيب ،بالضرائب املتعلقة النتائج هذه ويدعم  

كما يعكس مدى مرونة   ،األعمال، الذي يرصد هذا الضرائب واجبة الدفع على أية شركة لفائدة مصاحل الضرائب

                                                           
)1(  Conseil National Economique et Social (CNES) : La Configuration du foncier en Algérie : Une contrainte au 

développement économique, Op-Cit, P 59-61. 
)2(  Fonds Monétaire International (FMI) : Algérie : Questions Choisies, Rapport du FMI n: 06/101, Mars 2006, P 

39.  Disponible sur:   http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/fra/cr06101f.pdf. Consulté Le: 17/11/2016. 
)3(  Ibid, P 40. 
)4(  World Bank : Pilot Investment Climate - Algeria Investment Climate Assessment-, Op-Cit, P 35-36. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
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 الضرائب يف اجلزائر خالل الفرتة واجلدول املوايل يوضح تطور مؤشر دفع .أنظمة حتصيل الضرائب املفروضة

)2013-2017(. 

  )2017-2013(في الجزائر خالل الفترة  دفع الضرائبتطور مؤشر  ):4- 31(الجدول رقم 

  البيان
2013  2014  2015  2016  2017  

 قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر  قيمة المؤشر

  27  27  27  29  29  المدفوعات سنويا عدد

  265 385 451 451  451  )عدد الساعات سنويا(الزمن 

  65.6  72.7  72.7  71.9  72  )من األرباح %نسبة (إجمالي الضرائب 

  155  169  176  174  173  الترتيب العالمي

Source :     World Bank : Doing Business 2013, Economy Profile : Algeria, P 12. 
                   World Bank : Doing Business 2014, Economy Profile : Algeria, P 12. 
                   World Bank : Doing Business 2015, Economy Profile : Algeria, P 13-14. 
                   World Bank : Doing Business 2016, Economy Profile : Algeria, P 13-14. 
                   World Bank : Doing Business 2017, Economy Profile : Algeria, P 14. 
 

 27أن عدد املدفوعات املرتبطة مبختلف الرسوم والضرائب يف اجلزائر تراجع إىل  ،أعالهيتضح من اجلدول          

 عدد املدفوعات السنوية عاليازال يورغم هذا الرتاجع ما . )2014-2013(مدفوعا خالل عامي  29سنويا مقابل 

، يف حني يبقى إمجايل الضرائب املدفوعة باجلزائر )مثال يف الصني 3د املدفوعات عد(مقارنة بالعديد من الدول 

  .%)30(املغرب مثال  على بعيدة ، وتبقى2017الشركات سنة  أرباحمن  %65.6جد مرتفع ويتجاوز 

   الرسمـي غ�� املعوقات�املرتبطة�بالقطاع :ا��امس�الفرع

املؤسسات  بقاء يهدد أنه إذ املشروعة، غري املنافسة أوجه أهم أحد الرمسي غري االقتصاد تفشي يعترب         

يف دراسة البنك  املؤسسات رؤساء من 28,6% رأى اإلطار هذا ويف قانونا، احملددة املنافسة قواعد باحرتام امللتزمة

 منتجا�م، تسويق أثناء تعرتضهم اليت الكبرية العوائق بني من يعترب الرمسي غري االقتصاد بأن، سالفة الذكر الدويل

تقوم  منها39,2% و احمللي، للسوق منتجا�ا تسوق العينة يف املأخوذة املؤسسات من 60% بأن إذا علمنا خاصة

 أغلبها(اجلزائرية  املؤسسات أن يعين وهذا بالتصدير، تقوم من فقط 0,8%و الوطن من أخرى مناطق يف بالبيع

 إطار يف يعملون أو أفراد مؤسسات وجود وأن املنافسة، شدةب يتميز حملي ضيق سوق يف تعمل) صغرية مؤسسات

  .الرمسية الصغرية واملتوسطة املؤسسات يهدد الرمسي غري االقتصاد

فإننا ، االقتصادية املؤسسات على الرمسي غري واالقتصاد الشرعية غري املنافسة تأثري درجة حيث ومن          

 أن تفشي على املؤسسات هذه من 24,5% عربت إذ الظاهرة، ذه� تضررا أكثر القدمية املؤسسات بأن نالحظ

 وتبدو ،املؤسسات اجلديدة يف 15,9% حدود يف كانت النسبة أن جند حني يف سلبا، عليها يؤثر النشاط هذا

 هذه من للحد يف التعامل كبرية مرونة من به تتمتع ملا، الظاهرة �ذه تأثرا أقل واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 على الرمسي غري السليب لالقتصاد التأثري عن رؤسائها من 28,6%ذكر  اليت الكبرية باملؤسسات مقارنة، هرةالظا



 دور�وم�انة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد�ا��زائري�ومعوقات�تطور�ا: الفصـل�الرا�ع�

251 
 

 سلبا يؤثر، الظاهرة هذه تفشي على أن واملتوسطة الصغرية املؤسسات رؤساء من 19,2% عرب بينما نشاطهم،

  .)1(السوق يف التنافسي مركزهم على

شخص  مليون 1,349 من أكثر احلكومة تقديرات حسب 2003 سنة زائراجل يف الرمسي غري العمل وميثل 

  8%ــــب يقدر سنويا منوا الرمسي غري القطاع ويشهد .يف اجلزائر اليد العاملة الكلية إمجايل من  7,2% يعادل ما أي

   .)1(الرمسي القطاع يف العمل منومعدل ضعف  وهو

 الرمسي غري القطاعأصبح  ،2012سنة  )ONS(ائيات حتقيق قام به الديوان الوطين لإلحصوحسب نتائج 

شخص، يتوزعون على قطاعات  مليون 3,9أكثر من  يشغلكما  ،اخلاممن الناتج الوطين  %45باجلزائر ميثل 

حبسب  %)17,7(والنشاطات الصناعية  ،%)37(والبناء واألشغال العمومية  ،%)45,3(التجارة واخلدمات 

مما  ،واملتوسطة الرمسية الصغرية املؤسسات فيها تنشط اليت نفس القطاعات تقريبا يوه. )2( التحقيق املشار إليه

 .حقيقيا لتطور هذا القطاع يف اجلزائر ديدايشكل �

 ، حيث صرحالرمسي غري قتصادلال يساهم التدفق الفوضوي للسلع املستورد يف هذا التنامي السريعكما 

 يف سامهت) 2011-2008( الفرتة يف اجلزائر واردات أن زيادة ،دةبا مصطفى بن األسبق اجلزائري التجارة وزير

 منافسة على �العدم قدر  نتيجة ،اجلزائرية الصناعية املؤسسات واحنصار إنتاجية ،املوازية النشاطات رقعة توسيع

 اآسي بلدان من اجلزائر واردات نم 70% أن آسيا، حيث جنوب بلدان من القادمة املستورة املنتجات أسعار

 اجلزائر إىل بسهولة الدخول من تتمكن �اأ إال للمواصفات مطابقة غري ،واندونيسيا وماليزيا وتركيا ومصر والربازيل

   .)3(احلدود على الرقابية اإلجراءات ضعف نتيجة

  الفساداملعوقات�املرتبطة�ب :السادس�الفرع

حسب  ، وكذامن طرف البنك الدويلاملنجزة  اسةالدر  هلا أشارت اليت الرئيسية العوائق أحد الفساد يعترب        

 رؤساء من  34,3%ذكر حيث ،)2017-2010(العاملية خالل الفرتة  نتائج استطالعات الرأي لتقارير التنافسية

 لالستفادة رشاوى شكل أعماهلم يف رقم من 7% حوايل ينفقون رئيسيا، وأ�م عائقا ميثل الفساد بأن املؤسسات

 اإلدارات يف املوظفني لبعض رشاوىبتقدمي  اخلاصة املؤسسات مسئويل بعض يقوم ثالفم .اخلدمات بعض من

 صاحب يقوم قد البناء رخصة على أجل احلصول مؤسسا�م، فمن لصاحل اخلدمات بعض تأمني قصد ،العمومية

 من 12% اعرتف وقد للفرد، الداخلي الناتجمن   32,9%ميثل ما دوالر أي  540 قيمته ما بدفع املؤسسة

 على للحصول عموميني ملوظفني رشاوى دفعوا بأ�م التحقيق يف) صغرية مؤسسات أغلبهم أصحاب (املستجوبني

 على صفقة للحصول رشوة تقدمي على يوافق قد أنه إىل أشار منهم 19% وأن مؤسسا�م، لصاحل بعض اخلدمات

 من املتضرر األكرب هي اخلاص عالقطا  مؤسسات وتعترب .لكسبها الوحيد السبيل هو ذلك كان إذا عمومية،

                                                           
)1(  World Bank : Pilot Investment Climate - Algeria Investment Climate Assessment-, Op-Cit, P 36-37. 
)1(  Conseil National Economique et Social (CNES) : Rapport : Le Secteur Informel : Illusions et Réalités, 24 ème 

Session Plénière,  Juin  2004, P 18. 
)2(  Ministère de Commerce, Direction des Statistiques et de L'information Économique: Op-Cit. 

  : متاح على املوقع. 2012مارس  15: بتاريخمقال جبريدة البيان االقتصادي،  )3(

http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2012-03-15-1.1611808. (25/07/2016). 
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 منه (5,4%) الصغرية واملتوسطة املؤسسات على أكثر الفساد ويؤثر العام، القطاع مبؤسسات مقارنة الفساد ظاهرة

  .)4((1,1%)الكبرية  املؤسسات يف

ضمن مؤشر الفساد الذي تعده منظمة  اجلزائر  ترتيب ،بتفشي الفساد املتعلقة النتائج هذه ويدعم         

، متأخرة مشلها التقرير بلدا 176من بني  108على املرتبة  2016سنة الشفافية الدولية، حيث حصلت اجلزائر 

 24اإلمارات مثال اليت حصلت على الرتتيب  على بعيدة كما تبقىعامليا،   88برتتيب  2015على وضعيتها سنة 

ويأيت هذا رغم اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر ملكافحة الفساد، حيث أنشأت العديد من األجهزة واآلليات . )1( عامليا

هليئة الوطنية للوقاية من الفساد يف جملس احملاسبة وخلية معاجلة املعلومة املالية، وا واملتمثلةاخلاصة مبكافحة الفساد، 

  .ومكافحته، إىل جانب الديوان الوطين لقمع الفساد واملفتشية العامة للمالية

  العمــل� سوق  بخصائص املعوقات�املتعلقة :السا�ع�الفرع

 ظل يف للمؤسسة التنافسية امليزة حتقيق يف تساهم اليت العناصر أهم أحد املؤهل البشري العنصر يعترب       

 وجود على حسب دراية البنك الدويل واملستثمرين املؤسسات من العديد عربت اإلطار هذا ويف السوق، اقتصاد

 اجلزائري ميثل العمل قانون أن ترى املؤسسات من 12% فحوايل البشري، بالعنصر عالقة هلا عوائق تعرتضهم عدة

 أصحاب من 80% ويرى الصغرية، ملؤسساتا يف عنه الكبرية املؤسسات حالة يف أشد ذلك ويكون هلا، عائقا

 هلا عائقا ميثل العمال تكوين مستوى بأن منهم 25% ويرى الكفاية، فيه مبا مؤهلة غري العاملة اليد أن املؤسسات

 إضافيا عبئا يشكل مما عند توظيفهم العاملني تكوين إعادة هلا الضروري من يصبح وبالتايل إنتاجيتها، لتحسني

 املؤسسات من 24% تقوم للتكوين، بينما عماهلا إخضاع على تعمل الكبرية املؤسسات من 70% حيث أن هلا،

   .)2(بتكوين عماهلا املتوسطة املؤسسات من 51%  وتقوم عماهلا، بتكوين الصغرية

 ستثمرةامل املؤسسات فإن ،ا�اورة بالبلدان مقارنة نسبيا مرتفعة غري العاملة اليد تكلفة كون من الرغم وعلى       

 تقريبا 40% يساوي اجلزائر يف اخلام فاألجر العاملة، اليد إنتاجية معدل لضعف نظرا امليزة هذه من تستفيد ال

 املسجل املستوى فقط من  25%ميثل الساعة أن الناتج الداخلي اخلام يف غري ،دول اجلوار يف اخلام األجر متوسط

  .)3(ا�اورة البلدان يف

فإنه توجد  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةائق اليت ذكر�ا واليت تؤثر على تطور باإلضافة إىل كل العو 

واملتمثلة يف ضعف اجلوانب اإلدارية  ،معوقات أخرى تتعلق خبصائص هذه املؤسسات الصغرية يف حد ذا�ا

املؤسسات الصغرية  برنامج تطويرحول بية و املفوضية األور  وقد شخص تقريرواإلنتاجية والتسويقية واملوارد البشرية، 

                                                           
37.-Cit, P 35-Op ,-Algeria Investment Climate Assessment - Pilot Investment Climate:  World Bank  )4(  

)1(  Corruption Perceptions Index 2016,  Transparency International movement. Disponible sur: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016. Consulté Le: 27/05/2017. 
)2(  World Bank : Pilot Investment Climate - Algeria Investment Climate Assessment-, Op-Cit, P 34-35. 
)3(  Fonds Monétaire International (FMI) : Algérie : Questions Choisies, Op-Cit, P 40. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
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(*)واملتوسطة 
)EDpme(  أهم املعوقات واملشاكل الداخلية اليت تعيق تطور املؤسسات الصغرية  ،2007سنة

  :)4(واملتوسطة يف اجلزائر فيما يلي

  :المعوقات المتعلقة باإلدارة -1

ألحيان اإلدارة قصور الشديد يف اخلربات اإلدارية والتنظيمية، حيث هذه املؤسسات تسودها يف اغلب اال -

 ؛العائلية أو اإلدارة الفردية

 خطط وسياسات وجود عدم إىل يؤدي ما وهذا ،واضح تنظيم وجود بعدم هذه املؤسسات معظم تتميز -

 ؛التنظيم يف املركزية تطبق أ�ا كما ،املؤسسات هلذه حمددة وأهداف واضحة

 . املعلومةضعف توافر  -

  :المعوقات المرتبطة باإلنتاج -2

 ؛للمفاهيم األساسية للجودة ؤسساتالكثري من هذه املافتقار  -

 عدم االهتمام بتطوير املنتجات مبا يتناسب مع أذواق املستهلكني؛ -

 .عدم استخدام التكنولوجيا املتطورة -

  :المعوقات المتعلقة بالتسويق -3

 ؛املؤسسات للمهارات التسويقيةهذه افتقار  -

 ضعف توافر معلومات السوق؛ -

 ؛ؤسسات مع العمالء واملوردين واألسواقاملهذه ضعف روابط  -

 .ضعف قنوات التوزيع -

  :المعوقات ذات العالقة بالموارد البشرية -4

 ؛نقص العمالة الفنية املدربة -

 .لقدر�ا على دفع أجور أعلى وحوافز أكثر ،تفضيل العاملني العمل لدي املؤسسات الكبرية -

  

 ملتوسطة����ا��زائرتحديات�تطور�املؤسسات�الصغ��ة�وا: املطلب�الثا�ي

 حر بناء اقتصاد حنو اجلديدة التوجهات بعد خاصة التحديات من الكثري اجلزائرية االقتصادية البيئة تشهد

 مع الشراكة التفاقية اجلزائر توقيع خالل من العاملي، الذي جتسد االقتصاد حركية يف االنفتاح خيار وتبين تنافسي

 من آثاره وعليه فإن هذا االنفتاح بالرغم. تجارة العامليةالنظمة مإىل  رتقبامل هاانضمام وكذا األورويب حتاداال

 التكافؤ انعدام يعكسه عليها شديدا ضغطا سيشكل فإنه ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر على االجيابية

                                                           
(*)  EDPME: Programme D`Appui Au Développement Des PME. 

 (4) Aissa Mosbah, Rochdi Debili : Development Of Algerian SMEs In The Age Of Globalization, Journal of 

Business and Social Development, Volume  2, Number  1, March 2014, P 42-43. 
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األوىل  بالدرجة خيدم ،واحد اجتاه يف حر تبادل معامل حددت قد العوملة أن تشري الدالئل اإلمكانيات، فجميع يف

  .الدول هذه أمام استهالكية أسواق إىل الشريكة الدول حتويل حنو ويتجه املتطورة، الدول اقتصاديات

 

  �ورومتوسطية الشراكةب التحديات�املتعلقة: �ول �الفرع

  األورومتوسطية اتفاقية الشراكةمضمون : أوال

األورويب،  االحتاد مع شراكة اتفاق لتوقيع استعدادها اجلزائر أبدت فقد املتوسطية الدول باقي غرار على

توقيف  مت الطرفني، مواقف لتباين ونظرا لكن ، 1997مارس 14 يف الشأن هذا يف املفاوضات بدأت حيث

كانت  اليت املسائل من العديد جتاهل األورويب الطرف أن رأت اليت اجلزائر قبل من 1997 ماي يف املفاوضات

صوصيات خاالعتبار  بعني األورويب اجلانب أخذ عدم وكذا األشخاص، وانتقال يونية،املد كمشكلة �مها

  .اجلزائري االقتصاد

 غاية إىل املفاوضات هذه توقف يف كبري حد إىل سامهت اجلزائر عرفتها اليت األمنية املشاكل أن كما

 أن غاية إىل املطروحة، سائلامل مجيع بدراسة انقطاع بدون استمرت حيث استئنافها، تاريخ وهو  2000أفريل

 الشراكة اتفاق على األوىل باألحرف بالتوقيع ترجم والذي .املفاوضات من جولة 17 بعد اتفاق إىل توصل الطرفني

 22 يوم االتفاق على رمسية بصفة التوقيع جاء بربوكسل، مث 2001 ديسمرب 19 يوم األورويب واالحتاد بني اجلزائر

2005سبتمرب 01 يف التنفيذ حيز دخلتاإلسبانية، ل افالنسي مبدينة 2002 أفريل
اتفاقية الشراكة  وتضمنت .)1( 

 :)2(تسعة أبواب مشلت اجلوانب األساسية التاليةاألوروجزائرية 

 املتعاملني، بني للتضامن دائمة عالقات بإقامة يسمح الطرفني، بني سياسي حوار إقامة يف يتمثل  :األول الجانب

 .)االتفاقية من 5-3 املواد به جاءت ما وهذا( املتوسطية للمنطقة وأمن هيةحتقيق رفا يف تساهم

 وهذا، )ZLE( للتبادل حرة منطقة بإقامة وذلك ،) التجاري التبادل( البضائع تنقل حبرية يتعلق :الثاني الجانب

 املنظمة إلجراءات طبقا وذلك التنفيذ، حيز االتفاقية دخول من ابتداء سنة 12 حتديدها بـــ مت فرتة انتقالية خالل

 الصيد ومنتوجات الفالحية املنتوجات تبادل مبجال يتعلق أما فيما ،)من االتفاقية 06 املادة(للتجارة  العاملية

 وذلك تدرجيية، بصفة بينهما فيما أوسع للمبادالت حترير على الطرفان يعمل أن على االتفاقية تنص البحري،

  :اآلتية املبادئ على بالرتكيز

 الطرفني؛ بني املبادالت على مماثلة أخرى إجراءات واختاذ الواردات على جديدة كمية قيود فرض معد -

 املبادالت؛ على املطبقة املماثل األثر ذات واإلجراءات الكمية القيود إلغاء -

                                                           
 ،04، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد تفعيل الشراكة األوروجزائرية كآلية لالندماج يف االقتصاد العاملي: حممد حلسن عالوي، كرمي بوروشة )1(

 .36، ص 2016جامعة ورقلة، 
، ص 2011، جامعة ورقلة، 09، العدد جملة الباحث، الشراكة األوروجزائرية بني متطلبات االنفتاح االقتصادي والتنمية املستقلة: مسينة عزيزة )2(

152-154. 
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 دخول أو اآلخر، الطرف مع عالقاته يف اإلغراق ممارسة حالة يف ووقائية محائية إجراءات اختاذ إمكانية -

 .الوطنيني باملنتجني الضرر تلحق أن �اشأ من وشروط بكميات طريق االسترياد عن منتوجات

 تطبيق جمال توسيع على الطرفان اتفق حيث ،اخلدمات وتقدمي اإلنشاء أو التأسيس حبقوق يتعلق: الثالث الجانب

 اخلدمات وحترير اآلخر إقليم الطرف يف املؤسسات تأسيس أو إنشاء يف احلق بإدراج يسمح بشكل ،االتفاقية

 .)االتفاقية من 37إىل  30من  املواد به جاءت ما وهذا(

 بالسماح الطرفان تعهد حيث اقتصادية، أخرى وإجراءات املنافسة املال، رأس، بالدفع يتعلق :الرابع الجانب

 طرف كل قيام كانيةبإم اإللتزام مع للتحويل، قابلة بعملة اجلارية الصفقات أو العمليات وتسوية الدفع بعملية

 املتعلقة األموال رؤوس تنقل وحرية املستثمرة، رؤوس األموال عن الناجتة األرباح إخراج أو حتويل بعملية

، )39-38املواد ( به العمل للتشريع اجلاري وفقا املنشئة الشركات�ا  تقوم اليت اجلزائر يف املباشرة باالستثمارات

 ميزان يف الطرفني إلختالالت أحد تعرض حالة يف تقييدية إجراءات اختاذ على الطرفان اتفاق اجلانب هذا يف ومت

هذا  تصحيح فور بعد فيما إزالتها يتم وأن اإلجراءات، ذه� اآلخر الطرف إبالغ يتم أن شريطة مدفوعاته،

 .عليها متفق رزنامة وفق حمددة تكون أن ينبغي كما االختالل،

 خيدم الذي االقتصادي التعاون تقوية على الطرفان التزم حيث قتصادي،اال بالتعاون يتعلق: الخامس الجانب

 ما حسب أساسا التعاون هذا ويتعلق االتفاقية، يف عليها املنصوص الشراكة إطار يف املشرتكة، وهذا املصلحة

 ا�مبادال رحتري بشأن االتفاق مت اليت أو داخلية مشاكل تعاين اليت من االتفاقية بالقطاعات 48 املادة به جاءت

 واالقتصاد اجلزائري االقتصاد بني التقارب بتسهيل اليت تسمح القطاعات وكذا األورويب، حتادواال اجلزائر بني

 اجلزائر بني املبادالت وتطوير ،الشغل فرص وخلق، النمو مستويات رفع إىل املؤدية القطاعات وخاصة األورويب،

 .األورويب حتادواال

 بالعمال، اخلاصة اإلجراءات تضمن حيث والثقايف، االجتماعي بالتعاون اجلانب ذاه يتعلق :السادس الجانب

 االجتماعي الضمان إجراءات نفس من واالستفادة واملكافآت العمل، شروط يف املعاملة التمييزية بعدم وذلك

 املعلومات تبادل بتشجيع وذلك والرتبوي، الثقايف التعاون على هذا اجلانب احتوى كما البلد، يف ا� املعمول

 الثقافات، هذه بني تقرب أن ا�شأ من الوسائل اليت كل باستعمال ،الثقافات بني املتبادل التفاهم وتشجيع

 .والبصرية السمعية والوسائل والصحافة كاإلعالم

ن على مجلة من اإلجراءات اليت م من االتفاقية 79املادة  حيث نصت ،املايل بالتعاون يتعلق: السابع الجانب

 :يلي ما على يقومشأ�ا دعم اإلصالحات االقتصادية  يف اجلزائر، حيث مت طرح تعاون مايل 

 الريفية؛ التنمية فيها مبا االقتصاد وعصرنة حتديث إىل اهلادفة اإلصالحات دعم -

 االقتصادية؛ اهلياكل تأهيل إعادة -

 العمل؛ فرص خلق إىل املؤدية واألنشطة اخلاصة االستثمارات ترقية -

 عن خاصة ،اجلزائري االقتصاد على احلر التبادل منطقة وضع عن الناجتة لآلثار االعتبار بعني ذاألخ -

 .االقتصاد تأهيل إعادة طريق
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 الدولة مؤسسات تفعيل على الطرفان اتفق حيث الداخلية، والشؤون العدالة بقضايا ويتعلق :الثامنالجانب 

التمييز  حماربة األموال، تبييض املنظمة، اجلرمية مكافحة والقضائي، ينالقانو  ا�ال يف والتعاون القانون دولة وتعزيز

  .والفساد واملخدرات اإلرهاب مكافحة ،العنصري

 جملس إنشاء على نص حيث ،االتفاقية حتكم اليت واخلتامية العامة املؤسساتية األحكام يشمل :التاسع الجانب

 االهتمام ذات األخرى القضايا لكل احلسن السري على سهروال اخلالفات، وتسوية االتفاق، تنفيذ يتوىل شراكة

 .األورويب واالحتاد بني اجلزائر املشرتك

          ميكن تلخيصها  ،األهداف مجلة منمجلة حتقيق  إىل سعىتاالتفاقية  سبق فإن هذه مما انطالقا

:)1(يليما في
 

  

 الطرفني؛ بني السياسي للحوار مالئم إطار وضع -

 تدرجيية؛ بصفة األموال رؤوس وتنقل املبادالت لتحرير الئمةامل الشروط ضعو -

 واإلنسانية؛ الثقافية االت�ا يف التعاون وتطوير االجتماعية العالقات دعم -

 االقتصاد؛ وحتديث عصرنة إىل املؤدية اإلصالحات تدعيم -

 إلزالة (*)قديرت كأقصى سنة 12 مدى على األورويب حتادواال اجلزائر بني احلر للتبادل منطقة إنشاء -

 .اجلمركيةاحلواجز 

 األورومتوسطية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشراكة اتفاقية انعكاسات: اثاني

بصفة عامة وعلى  اجلزائري االقتصاد على ظالل بعدة سيلقي األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاق إبرام إن

على هذا  وسلبية اجيابية أثار وانعكاسات ةعد سيخلف حيث ،بصفة خاصةواملتوسطة  الصغرية املؤسسات

 :يلي فيما نوجزها القطاع

 :يف ما يلي تلخيصها ميكن: االيجابية االنعكاسات -1

 قوية سيحثها مبؤسسات واحتكاكها األجنبية املنافسة على الوطنية واملتوسطة الصغرية املؤسساتانفتاح  -

 للتفاعل جودة منتجا�ا حتسني على العمل مث ومن، يباألورو  املنتوج ملنافسة الالزمة التدابري اختاذ على

 العاملي؛ االقتصاد يف واالندماج

 حالة يف األوروبية لألسواق للدخول الوطنية واملتوسطة الصغرية املؤسسات املؤسسات أمام الفرصة إتاحة -

 (**)والقدرة التسويقية والنوعية اجلودة مقاييس على منتجا�ا توفر

                                                           
 .154، ص مرجع سابق :مسينة عزيزة )1(

بطلب رمسي ملراجعة خمطط التفكيك اجلمركي، ويف أعقاب  ،2010جوان  15يوم تقدمت اجلزائر أثناء انعقاد الدورة اخلامسة �لس الشراكة مع االحتاد األورويب  (*)

 .2020إىل  2017هذه احملادثات متت املوافقة على تأجيل منطقة التبادل احلر من 
متوسط سعر الطن من (آلتية من دول أخرى إال أن أسعارها تبقي جد منخفضة يف أوروبا مقارنة بتلك ا ،بالرغم من اجلودة العالية لصادرات التمور اجلزائرية مثال (**)

 ،، وهذا راجع لغياب عالمة جتارية مصادق عليها للمنتج الوطين)دوالر للتمور الفرنسية 3010دوالر للتمور التونسية و 2500دوالر مقابل  1157التمور اجلزائرية 

 .قتنون املنتج بأسعار زهيدة ويعيدون تصديره بأسعار عالية بعد املصادقة عليهالذين ي حيث ترتاجع قيمة الربح للمصدر اجلزائري بسبب املستوردين األوروبيني
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 الواردات أسعار اخنفاض عن الناتج الوطنية، املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف اجاإلنت تكاليف تقليص -

 التعريفات يف التخفيض املرحلي بسبب وذلك، مصنعة النصف والسلع والوسيطة األولية املواد من

 اجلمركية؛

 و غريةاملؤسسات الص استفادة وبالتايل ،احلديثة والتكنولوجيات التقنيات تدفق يدعم الشراكة اتفاق -

تطوير  يف واستخدامها ،األورويب االحتاد دول مؤسسات متتلكها اليت التكنولوجيا من الوطنية املتوسطة

 واخلدمات؛ املنتجات نوعية وتطوير اإلنتاجية اإلمكانيات

اإلنتاجية  اهلياكل تقوية يف ستساهم اليت األجنبية االستثمارات تدفق يشجع الشراكة اتفاق إن -

 ؛املؤسسات األوروبية مع الشراكة عمليات خالل من خاصة، الوطنية واملتوسطة ةالصغري  للمؤسسات

 برامج ميدا أمهها من واليت، األورويب االحتاد يقدمها اليت املالية املساعدات و الربامج من االستفادة -

 تقوية على تساعدها اليت الوطنية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل عمليات يف واستخدامها، 1وميدا2

 ؛)1(التنافسية قدرا�ا

 على املرونة من املزيد وإدخال البريوقراطية األساليب على القضاء عرب ،مناسب استثماري مناخ خلق -

 .)2(الوطنية واملتوسطة الصغرية املؤسسات، مما يؤثر إجيابا على القوانني االستثمارية

يف  واملتوسطة الصغرية املؤسسات على االتفاقية ترتكها اليت االجيابية اآلثار رغم: السلبية االنعكاسات -2

  :)3(يلي فيما إجيازها ميكن وخيمة انعكاسات كذلك ترتك أ�ا إال ،اجلزائر

 املستهلكني يدفع، و واحمللي الكلي االستهالك مستويات من سريفع اجلمركية والرسوم الكمية القيود إلغاء -

 املنتوج سيضعف وهذا ما، وأسعارها جود�ا نتيجة احمللية السلع من بدال املستوردة السلع شراء إىل

 ؛الوطنية واملتوسطة الصغرية املؤسسات إضعاف وبالتايل اجلزائري

 االندماج بسبب، األورويب االحتاد حنو الوطنية الصغرية واملتوسطة املؤسسات صادرات أمام املنافسةتزايد  -

 �ا تتمتع اليت املزايا واخنفاض، األورويب اداالحت مبادالت يف والشرقية الوسطى أوروبا لدول املتزايد

 ؛يةاجلزائر املنتجات 

 األقل األوروبيةمواجهة الصناعات الصغرية واملتوسطة ملنافسة شديدة ومتصاعدة من منتجات الصناعة  -

واألكثر تنافسية، فاالحتاد األورويب يهدف من وراء اتفاق الشراكة األورومتوسطية  جودة واألفضلتكلفة 

 .غراق السوق اجلزائرية مبنتجاته وال يسعى إلقامة صناعة تنافسيةإىل إ

  

 

                                                           
آثار الربامج االستثمارية العامة على تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل االنفتاح االقتصادي : طبايبية سليمة، عناين ساسية )1(

قييم آثار الربامج االستثمارية العامة وانعكاسا�ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي ، ورقة حبثية ضمن املؤمتر الدويل حول ت)2001-2014(

 .19، ص 2013مارس  12-11، 1، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف )2014- 2001(خالل الفرتة 

 .40، ص مرجع سابق :حممد حلسن عالوي، كرمي بوروشة )2(

 .18-17، ص سابقالرجع امل :طبايبية سليمة، عناين ساسية )3(
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   العاملیـــةتجارة�ال نظمــةمإ���االنضمام�التحديات�املرتبطة�ب :الثا�ي الفرع

سوف يكون له آثار إجيابية على خمتلف الدول،  تجارة العامليةالنظمة ماالنضمام إىل مما ال شك فيه أن 

سوف تنال النصيب األوفر من هذه املزايا، كما سيكون هلا كذلك انعكاسات سلبية  وإن كانت الدول املتقدمة

  .على العديد من اقتصاديات الدول النامية

  منظمة التجارة العالميةإلى  الجزائر انضمام دوافع وعوائق: أوال

 جدوى من إال بعد أن تأكدت أن ال تجارة العامليةالنظمة ماجلزائر نيتها يف االنضمام إىل  يمل تبد

البقاء على هامشها، خاصة بعد أن شرعت يف اإلصالحات االقتصادية واالنتقال إىل اقتصاد السوق، و تفاديها 

 من جلملة رجع اآلن وهذا حىت بالفشل باءتلالنضمام  حماوال�ا أن إال، الذي يتطلب حترير التجارة اخلارجية

   .لالنضمام مسارها يف اجلزائر اليت واجهتها والصعوبات العوائق

نظمة منضمام إىل لال �دف اجلزائر من خالل سعيها :منظمة التجارة العالميةإلى  الجزائر انضمام دوافع -1

 :أمهها ما يلي ،من األهداف مجلةحتقيق  إىل ،تجارة العامليةال

 سريتفع حجم وقيمة املبادالت التجارية، ،انضمام اجلزائر إىل املنظمةإن  :إنعاش االقتصاد الوطني  - أ

، واالمتناع عن استعمال القيود الكمية، مما ينتج أدىنخاصة بعد ربط التعريفة اجلمركية عند حد أقصى وحد 

 زيادة يف الواردات من الدول األعضاء، فاحتكاك املنتجات احمللية باملنتجات األجنبية وبالتايل االستفادة من

عملية اإلنتاج، وبالتايل زيادة املنافسة اليت ميكن أن  التقنيات املتطورة املستعملة يفالتكنولوجيا احلديثة و  نقل

عن طريق حتسني املنتجني احملليني منتجا�م من حيث  ،الوطين االقتصادتستغلها اجلزائر كأداة ضغط إلنعاش 

 االقتصاد النمو يفيف إنعاش وبعث حتما اجلودة الفعالية والكفاءة من اجل البقاء يف السوق، وهو ما يساهم 

 .الوطين

إن تشجيع االستثمارات وحتفيزها مرتبط بنجاح اإلصالحات  :االستثمارات وتشجيع تحفيز  - ب

االقتصادية يف اجلزائر، وبالتايل فإن انضمام اجلزائر إىل هذه املنظمة سيفتح هلا ا�ال ومينحها فرصة أكرب 

باالستثمارات يف جمال  جللب االستثمارات األجنبية املباشرة، من خالل استفاد�ا من االتفاقية اخلاصة

التجارة، و اليت قد تعود باستثمارات مهمة عليها، خاصة مع االستفادة من أثر الشبكات اليت تكو�ا 

الشركات متعددة اجلنسيات على املستوى اجلهوي والدويل، وما متثله من وسائل هامة يف تبادل السلع 

يف الرحبية ومرد ودية عوامل اإلنتاج بني الدول واخلدمات والتكنولوجيا ويف استغالل اهلوامش املتوفرة 

  .)1(والتكتالت

نظمة مإن املزايا اليت متنحها : بالمنظمة األعضاء النامية للدول تمنح التي المزايا من االستفادة -ج

ل للدول األعضاء �ا، تعترب مبثابة دوافع وحمفزات لالنضمام إليها، واجلزائر كغريها من الدو  تجارة العامليةال

                                                           
 (1) Mouloud Hedir : L‘économie Algérienne a l‘épreuve de l‘OMC, Edition ANEP, Alger, 2003, P 243. 
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 دولة بصفتهاو  ،النامية تسعى لالنضمام �دف االستفادة من املزايا اليت متنح هلا بصفتها كعضو من جهة

  .)1(أخرى جهة من نامية

عددها  بلغ إذ املنظمة هذه بعضوية تتمتع اليت الدول من كبري عددا هناك: مسايرة التجارة الدولية -د

العاملية،  التجارية املبادالت من 90% على ، تسيطر2017 جويلية�اية  حىت مالحظة دولة 20دولة و 164

 هم الدول العربية أغلب أن املنظمة، كما هذه بعضوية تتمتع إفريقية دولة 40 هناك ذلك إىل باإلضافة

نظمة ميف  عضو دولة 13جند  العربية الدول جامعة يف دولة عضو 21 بني من املنظمة، حبيث يف أعضاء

 تكون أن جزائرميكن لل فال ،الوطين االقتصاد يف فعاال رادو  تلعب اخلارجية التجارة أن ومبا .)2( تجارة العامليةال

 .احلديثة راتالتطو  تساير أن دتار أ الدولية إذا االقتصادية العالقات ساحة عنمبعزل 

ظمة نملالنضمام إىل  اجلزائر يف مسارها واجهت : منظمة التجارة العالميةإلى  الجزائر انضمام عوائق  -2

   :هي العوائق من جمموعة (*) تجارة العامليةال

 آلية تجارة العامليةالنظمة م إىل االنضمام إن: النامية بالدول الخاصة االنضمام بشروط متعلقة عوائق - أ

 األعضاء مع الدول املفاوضات أن كما  ،مستويات أعلى على وتنسيق حتضري تتطلب معقدة وطويلة

 متعلقة بامللكية ومسائل التجارة وحترير واالستثمار واالتصال كالنقل اتيجيةإسرت  مسائل إدراج تستوجب

 فهي ،للدول املتقدمة بالنسبة عادية تعترب اليت املسائل هذه ألن ،التجارية بالسياسة يعرف ما وهذا ،الفكرية

 سة الداخليةالسيا إجراءات يف تدخل اليت يةالسياد سائلمن امل تعترب زائراجل ومنها النامية للدول بالنسبة

 :ويتمثل أهم هذه املسائل يف، للدولة

سنة  )اجلات( االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية إىل االنضمام أجل من زائراجل قدمته الذي الطلب نإ -

 الداخلي القانون بسمو يقضي والذي ،زائرياجل الدستور من 120املادة  إىل يعود رفضه، وهذا مت 1987

 ؛1998سنة  حذفت املادة هذه أن الالعامة إ االتفاقية على

 ،الزراعي الدعم لةاوٕاز  اجلمركية، التعريفات بتخفيض تتعلق تنازالت على تتفاوض أن عليها زائراجل إن -

 ؛اخلدمات قطاع مبختلف تتعلق زاماتالتكذا و 

بالدعم  قةاملتعل التدابري خاصة األعضاء، للدول التجارية السياسة مبراقبة تجارة العامليةالنظمة م تقوم -

التدابري  تطبيق هذه من للتهرب جمال ال وبالتايل الفكرية، وامللكية واخلدمات االستثمار وترقية والتصدير

بكل  تأخذ أن للعضوية الطالبة الدولة على تشرتط املنظمة أن كما الوطين، لالقتصاد مكلفة كانت ولو

 ؛استثناء دون قوانينها

                                                           
، رسالة ماجستري يف علوم التسيري،  -ركحالة قطاع اجلما-االقتصاد اجلزائري يف ظل حتديات التحوالت االقتصادية العاملية الراهنة  :هشام عماري )1(

 )غري منشورة. (231، ص 2009كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

   : متاح على املوقع. منظمة التجارة العاملية عضوية )2(

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. (03/09/2017). 
 .جولة 12 إىل إىل املنظمة العاملية للتجارةوصل عدد جوالت مفاوضات انضمام اجلزائر   2014مارس  31إىل غاية  (*)
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اليت  التعجيزية للشروط رانظ 2002 سنة بداية غاية إىل الثنائية املفاوضات يف زائرجلا انطالق تأخر -

الفرتة،  تلك يف االقتصادية األوضاع ظل يف تطبيقها يصعب واليت فرااألط املتعددة املفاوضات فرضتها

 .)1(املنظمة لشروط تستجيب زائرجلا بدأت 2002 جانفي بعد أن إال

  :)2(يف يتمثل هاأمه :الوطني االقتصاد بنوعية المتعلقة العوائق - ب

 تقدمه مبا ضعيف مقارنة القطاع هلذا زائراجل تقدمه الذي الدعم وأن الزارعي خاصة االقتصاد تطور تأخر -

 ؛الزارعي لقطاعهاتقدمة الدولة امل

، األخرية السنوات يف حدث الذي التحرير بعض رغمالدولة،  طرف من حمتكرة لتاز ام اخلارجية التجارة -

 ؛العاملية التجارة منظمة عليها تقوم اليت فلسفةال مع يتناىف أمر وهو

 مستوى إىل تصل مل لتاماز  الصناعية املنتجات أن حيث ،املنافسة على قادر غري الصناعي النسيج -

 ؛والسعر اجلودة حيث من املنتجات األجنبية

 ياسيالس اجلانب تفاوضاته يف يغلب حبيث، صالحياته وتقليص زائرياجل املفاوض على اخلناق تضييق -

  .االقتصادي على اجلانب

على المؤسسات الصغيرة  منظمة التجارة العالميةإلى  الجزائر النضمام المحتملة االنعكاسات: اثاني

  والمتوسطة

 ذاته حد يف االنضمام هذا أن إال ،تجارة العامليةالنظمة مإىل  االنضمام يف زائرللج الكبري التأخر رغم

 السلبية، نتائجه تفادي حماولة على العمل و اإلجيابية استغالل نتائجه جيب إذ ،حدين ذو سالحا هلا بالنسبة يعترب

على املؤسسات الصغرية  سلبية أم اجيابية كانت سواء االنضمام انعكاسات هذا ندرج أكثر الرؤيا لتوضيح و

 .واملتوسطة

 على ترتتب أن كنمي اليت االجيابية االنعكاسات أهم إدراج ميكن: االيجابية المحتملة االنعكاسات  -1

 :ما يلييف  العاملية التجارة إىل منظمة االنضمام حالة يف ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 يف اإلنتاجية كفاء�او  فعاليتها من الرفع خالل واملتوسطة من الصغرية للمؤسسات التنافسية حتسني القدرة  -

 ذات األجنبية الصناعة زيمي الذي تكنولوجيال التطور من واالستفادة، األجنبية مع املؤسسات املنافسة ظل

 ؛اإلنتاج و اإلدارة يف احلديثة التقنيات من االستفادة كذلكو  احمللية تطوير الصناعة أجل من ،اجلودة العالية

 حيث املؤسسات مما ،احلواجز تقليص بسبب العاملية األسواق إىل زائرياجل املنتوج ولوج ضمانات توفري -

 التكنولوجيا أحدث جلبو  ،التنافسية قدر�ا لتقوية إنتاجها خمططات حتسني ىواملتوسطة عل الصغرية

 ؛)3(تعاونية تبادلية بعالقات التنافسية واستبدال العالقات

                                                           
، جملة كلية بغداد لعاملية على تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطةاآلثار املرتقبة النضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة ا: ، توايتية الطاهرعبود زرقني )1(

 .209-208، ص 2015، بغداد، 43للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
 .79، ص 2008، الدار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزائر ومنظمة التجارة العاملية معوقات االنضمام وآفاقه :سليم سعداوي )2(

 .213، ص سابقالرجع امل :، توايتية الطاهربود زرقنيع )3(
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 من الوطين املنتوج محاية مثل النامية الدول تكتسبها اليت زاياامل واملتوسطة من الصغرية املؤسسات استفادة -

األسواق  إىل للدخول استعدادا والتأهيل التطوير إلعادة مدة مبنحها، لقصريا املدى على املنافسة األجنبية

 ؛)1(عالية تنافسية ذات مبنتجات العاملية

 الكتساب الشرسة باملنافسة واملتوسطة يتسم الصغرية املؤسسات فيه تنشط الذي احمليط جيعل االنضمام إن -

 ؛)2(التنافسية قدر�ا حتسني املؤسسات هذه على يفرض مما ،أسواق جديدة

 ا�ال أمام يفتح التسيري وفنيات واملعرفة اإلنتاج يف عالية راتقد ذات مؤسسات مع راكةالش نتيجة -

 ؛)3(وفعالية بسرعة العاملي االقتصاد يف لالندماج دعمها أجل واملتوسطة من الصغرية املؤسسات

 شغل مناصب توفري إىل يؤدي امم ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد بتكثيف جديد إنتاج جماالت خلق -

 ؛املؤسسات هذه من املنتظرة األهداف أحد هو و ،البطالة معدل من التخفيف وبالتايل جديدة

لتحسني  األجنيب بالشريك االحتكاك خالل من، جديدة اتخرب  واكتساب الوطين اإلنتاجي اجلهاز تطوير -

 ؛)4(واملتوسطة الصغرية ؤسساتللم التنافسية رةالقد

 تصبح سوف وبالتايل ،اجلمركية الرسوم من �ائيا الصناعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات ضبع إعفاء -

  .)5(العاملية األسواق وجودها يف فرض على هذه املؤسسات قادرة منتجات

 املؤسسات على ترتتب أن ميكن اليت لسلبيةا االنعكاسات من أهم :السلبية المحتملة االنعكاسات -2

 :ما يلي العاملية التجارة إىل منظمة االنضمام حالة واملتوسطة يف الصغرية

 يعين وهذا ،فيها األعضاء الدول منتجات أمام زائريةاجل األسواق فتح إىل سيؤدي املنظمة إىل االنضمام إن -

 على األجنيب املستهلك للمنتوج تفضيل بسبب الوطنية السلع وكساد، األجنبية بالسلع الوطنية السوق راقإغ

 ؛)6(فحسب استهالكي سوق زائراجل تصبح وبالتايل، الوطين املنتوج حساب

 عمليات تطوير راءإج دون ،الوطنية للسلع منافستها و الوطنية السوق إىل األجنبية املنتجات دخول إن -

 ،عاملية وجودة ومعايري مبقاييس تنافسية سلع إنتاج على قادرة لتصبح واملتوسطة الصغرية للمؤسسات وتأهيل

 اماحرت  على جمربة اجلزائر وأن خصوصا ،الصناعي الوطين النسيج على التدرجيي القضاء إىل يؤدي سوف

 ؛)7(األعضاء من كغريها املنظمة قوانني

                                                           
 .19، ص  مرجع سابق: طبايبية سليمة، عناين ساسية )1(

 .213، ص مرجع سابق :، توايتية الطاهرعبود زرقني )2(

جامعة ورقلة،  يف العلوم االقتصادية، ، رسالة ماجستريتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، دراسة تقييميه لربنامج ميدا :سليمة أمحد غدير )3(

 )غري منشورة(. 52، ص 2007

 .78، ص مرجع سابق: الطيب داودي )4(

، جامعة قتصاديةعلوم االاليف  ، رسالة ماجستريأثر التغريات االقتصادية على ترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر :حممد صاحل زويتة )5(

 )غري منشورة( .63، ص 2007اجلزائر، 

 .79، ص سابقالرجع امل: الطيب داودي )6(

 .52، ص سابقالرجع امل :سليمة أمحد غدير )7(
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 على سلبا سيؤثر ما وهو ،األسواق فتح بقواعد زامااللت نتيجة زائريةاجل السوق يف األجنبية املنافسة حدة زايدت -

 جبودة مرتبطة منافسة أو سعرية منافسة كانت سواء ،املنافسة على قدر�ا لعدم الوطنية الصناعات بعض

 أبوا�ا غلق إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات بعض تضطر سوف ذلك وبفعل ،استخدامه السلعة وكفاءة

 ؛)1(القصري املدى على خاصة البطالة معدل زايدت إىل يؤدي ما وهو الرتباطها �ذه الصناعات،

زامحة وم الدولية املؤسسات دخول إىل يؤدي سوف بالتجارة املرتبطة االستثمار تراءاإج اتفاقية تطبيق إن -

 على املسيطرة الكربى الكيانات وانتشار واالستحواذ الدمج أنشطة تزايد يعين ماذا وه ،ليةاحمل املؤسسات

 ؛)2(واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع ، مما سيؤثر سلبا علىالداخلية والتجارةرات حركة االستثما

 املواد رخص توفر على القائمة النسبية زاياامل على تتفوق ،التكنولوجي التقدم على القائمة التنافسية القدرة إن -

 من تنافسية سيقلل املنظمة إىل املرتقب هاانضمام فإن هلذا ،رزائاجل �ا تتميز اليت العاملة واأليدي األولية

 ؛واملتوسطة الصغرية مؤسسا�ا

 هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات منتجات تسويق على تجارة العامليةالنظمة م إىل النضماما سلبيات من جند -

 تسويق يف وٕامنافقط   اإلنتاج يف ليست املشكلة ألن ،عموما احمللية السوق يف عليها الطلب حجم اخنفاض

 من واملتوسطة الصغرية املؤسسات منتجات على خيشى ما وهذا، احمللية السوق يف حىت اإلنتاج املنافس

 ؛)3(السائد املنافسة نظام ظل يف املنافسة على قدر�ا ضعف نتيجة ،السوق من اختفائها تدرجييا

 لذلك وإذا أضيفزائرية، اجل املنتجات بتطور يسمح ال مما زائريةاجل السوق على رياداالست بارونات سيطرة -

 شك بال ذلك سيدمرفإن  ،زائريةوق اجلالس إىل السلع ودخول للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام

)4(العاملية املنافسة معايري عن بعيدة وأ�ا واملتوسطة خاصة املؤسسات الصغرية
 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .214، ص مرجع سابق :، توايتية الطاهرعبود زرقني )1(

 .307ص  ،2004، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، عوملة النظام االقتصادي العاملي ومنظمة التجارة العاملية: املهديعادل  )2(

 .214، ص سابقالرجع امل :، توايتية الطاهرعبود زرقني )3(

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم إسرتاتيجية التصدير يف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف اجلزائرعماري مجعي،  )4(

 )غري منشورة(. 89، ص 2011باتنة، التسيري، جامعة 
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  الفصل�الرا�ع�خالصة

  

  

 كبريا اهتماما تويل تكن مل الدولة بأن يدرك ،اجلزائر يف االقتصادية التنمية عملية تطور ملسار املتتبع إن

والسبعينات  الستينات عقود يف بديل كخيار مدرجا يكن مل كونه واملتوسطة، لصغريةا املؤسسات لقطاع

 برزت ،واسعة هيكلي حتول عملية يف اجلزائري االقتصاد دخل أين ،التسعينات سنوات منذ أنه إال .والثمانينات

 مع التقليص اجلزئي تزامنا ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات تشجيع وضرورة اخلاص بالقطاع االهتمام إىل احلاجة

وتوزيع  تعداد شهد القطاع،هذا  دعمجهود املبذولة يف إطار لل يجةكنتو  .الوطين االقتصاد يف الدولة لدور

 بصدور القانون اقرتن ، والذي2001سنة  من ابتداء ملحوظا تطورايف اجلزائر  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 هذا انعكس كما. القطاع هذا مسار نقطة حتول يف يعترب حيث املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التوجيهي لرتقية

 اإلمجايلالناتج الداخلي  من خالل مسامهتها الفعالة يف ،يف االقتصاد الوطين مسامهتها تطور االهتمام كذلك على

العديد  ما زالت تواجهالواقع يبني أن هذه املؤسسات  فإن، التطور هذا من الرغم وعلى .والتشغيل والقيمة املضافة

وحتول دون تطورها وإسهامها الفعال يف التنمية والتحديات اليت تعرتض نشأ�ا ومنوها، و�دد بقائها من املعوقات 

   . االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر
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واقع�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����: الفصل�ا��امس

 ا��زائر�وسبل�ترقي��ا

 

  

 تم�يد
إن سياسة االنفتاح االقتصادي اليت انتهجتها اجلزائر استجابة للمتغريات االقتصادية العاملية من خالل   

تعمل  الصغرية واملتوسطةمؤسسا�ا ، جعلت خمتلف اإلجراءات اليت قامت وتقوم �ا لالندماج يف االقتصاد العاملي

 .حبيث أن بقائها فيه أصبح مرهون بقدر�ا التنافسية ،شدة املنافسةازدياد معقد، مسته األساسية  يف مناخ اقتصادي

جهود وتصور  بذل ،األمر الذي يفرض على اإلطراف الفاعلة يف النشاط االقتصادي وأصحاب هذه املؤسسات

قصد إجياد السبل واختاذ اإلجراءات اليت تكفل االستجابة هلذه التغريات  ديدة،وطرق تفكري ج سياسات

 .ويضمن هلا بقائها ومنوها ،هلذه املؤسساتحنو يرفع من القدرة التنافسية  علىوالتطورات 

بواقع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املعنون  الفصل ذاه قسم ،األساس هذا على

 من ذلكو  ،حتليل األداء التنافسي للجزائرحيث يتضمن املبحث األول  .إىل ثالث مباحث سبل ترقيتهااجلزائر و 

يف حني  .العربية االقتصادات تنافسية تقريرو العاملي  التنافسية تقارير ضمن اجلزائر ترتيب تقييمو  خالل حتليل

تنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سياسات وبرامج ترقية القدرة ال حتليل وتقييم املبحث الثاين يتناول

منوذج لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  قرتاحالأما املبحث الثالث فخصصناه  .اجلزائر

  .يةاجلزائر 
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  تحليل��داء�التناف����ل��زائر�: املبحث��ول 

 املختلفة،االقتصادية  هعلى أداء قطاعات ،بشكل أساسيو  ،اقتصاد يعتمد ياألداء التنافسي أل نإ

 املنافسةمن متكنها  خدمات بصورةو منتجات  ميقدر�ا على تقدو ذه القطاعات، هالعاملة يف  املؤسساتتنافسية و 

سنحاول يف هذا املبحث  ،من هذا املنطلق .العاملياالقتصاد  هاات السريعة اليت يشهدري االستمرار يف ظل التغو 

  .العربية االقتصادات تنافسية تقريرو  العاملي تقرير التنافسية إيلاستنادا  داء التنافسي للجزائرتقييم األو  حتليل

 

  العاملي التنافسية تقر�رضمن�تحليل��داء�التناف����ل��زائر�: املطلب��ول 

ب مؤشر فعال لقياس القدرة التنافسية وأداة لتفحص جوانب القوة وجوان العاملي يشكل تقرير التنافسية

الضعف يف بيئة األعمال، فهو أداة لتوجيه السياسات االقتصادية للدولة على املستويني الكلي واجلزئي للنهوض 

  .باالقتصاد الوطين يف ظل التحديات التنافسية اليت يواجهها

  

  العاملي التنافسية تقر�رترت�ب�ا��زائر�ضمن�: الفرع��ول 

 من 87 املرتبةجيد أ�ا احتلت  (2016-2017) العاملي فسيةالتنا تقرير ضمن اجلزائر لرتتيب املتتبع إن

ومتقدمة بــ  2014مراتب مقارنة بسنة  8، مرتاجعة بواقع 2015حمافظة على نفس ترتيب سنة  دولة، 138 أصل

 .2012قارنة بسنة باملمرتبة  23و 2013مرتبة مقارنة بسنة  13

  .)2016-2012( خالل الفرتةالتنافسية العاملية  ضمن تقريراجلزائر ترتيب تطور  املوايل يوضحاجلدول و 
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 )2016- 2012(خالل الفترة ضمن تقرير التنافسية العالمية الجزائر  ترتيبتطور ): 5- 1(الجدول رقم 

  المجموعات والمؤشرات الرئيسية

  

  )2013-2012(تقرير 

  دولة 144من أصل 

  )2014-2013(تقرير 

 دولة 148من أصل 

  )2015-2014(تقرير 

 دولة 144من أصل 

  )2016-2015(تقرير 

 دولة 140من أصل 

  )2017-2016(تقرير 

 دولة 138من أصل 

  الترتيب
  مؤشرال

)1-7( 
  الترتيب

  مؤشرال

)1-7( 
  الترتيب

  مؤشرال

)1-7( 
  الترتيب

  مؤشرال

)1-7( 
  الترتيب

  مؤشرال

)1-7( 

 4.0 87 4.0 87 4.1 79 3.8 100 3.7  110  العام الترتيب

 4.3 88 4.4 82 4.6 65 4.3 92 4.2  89  األساسية المتطلبات مجموعة: الأو 

  3.5  99  3.5  99  3.4  101  3.0  135 2.7  141  املؤسسات حمور -1

 3.3 100 3.1 105 3.1 106 3.1 106 3.2  100  التحتية البنية حمور -2

 4.8 63 5.3 38 6.4 11 5.5 34 5.7  23  الكلي االقتصاد استقرار حمور -3

 5.7 73 5.6 81 5.6 81 5.4 92 5.4  93  األساسي والتعليم الصحة حمور -4

 3.6 110 3.4 117 3.3 125 3.2 133 3.1  136  محفزات الكفاءة مجموعة : ثانيا

 3.9 96 3.7 99 3.7 98 3.5 101 3.4  108   والتدريب العايل التعليم حمور -5

  3.5  133  3.5  134  3.5  136  3.2  142 3.0  143  السلع سوق كفاءة حمور -6

 3.2 132 3.2 135 3.1 139 2.9 147 2.8  144  العمل سوق كفاءة حمور -7

 2.9 132 2.8 135 2.7 137 2.6 143 2.4  142  املالية األسواق كفاءة حمور -8

 3.1 108 2.6 126 2.6 129 2.5 136 2.6  133   التكنولوجية اجلاهزية حمور -9

 4.7 36 4.7 37 4.4 47 4.4 48 4.3  49  السوق حجم حمور -10

 3.1 119 3.0 124 2.9 133 2.6 143 2.3  144  والتطوير اإلبداع عوامل مجموعة :ثالثا

 3.3 121 3.3 128 3.2 131 2.9 144 2.5 144  األعمال بيئة تطور حمور -11

 2.9 112 2.8 119 2.6 128 2.4 141 2.1 141   اإلبداع حمور -12

Source:  World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2012 -2013, Geneva, 2012, P 89. 
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2013 -2014, Geneva, 2013, P 103. 
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2014 -2015, Geneva, 2014, P 107. 
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2015 -2016, Geneva, 2015, P 95.  
             World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2016 -2017, Geneva, 2016, P 97. 

 

 مؤشر ضمن ترتيبها يف حتسنا سجلت اجلزائر أن املبني أعاله، اجلدول بيانات حتليل خالل من يتضح

 من 2014سنة  درجة 4,1 بتحقيق وذلك مرتبة، 31 بواقع وهذا (2012-2014)بني عامي  العاملي التنافسية

 2015 واتؤشر سن، لتنخفض درجة امل2012 ة مقارنة بسنةدرج 0,4، مع تسجيل ارتفاع بــ درجات 7 أصل

  .2014مراتب مقارنة بسنة  8ليرتاجع بذلك ترتيب اجلزائر بواقع  ،درجات 4بتحقيق  ،درجة 0,1بواقع  2016و

 ملراتب اجلزائر احتالل فيالحظ ،العاملي التنافسيةا�موعات واملؤشرات الرئيسية لتقرير  خيص مافي أما

 استقرار حمور مؤشر والسيما األساسية املتطلبات جمال يف وذلك ،األخرى با�موعات نسبيا مقارنة متقدمة

 11 الرتتيب من الكلي مؤشر استقرار االقتصاد انتقلحيث  .كبري بشكلالكلي، وذلك رغم تراجعه  االقتصاد

 عوامل عدة إىل الكلي االقتصاد مستوى يف الرتاجع هذا ، ويعود2016سنة  63 الرتتيب إىل 2014 سنة عامليا

 والتعليم الصحةأما حمور  .التضخم معدالت الوطنية وارتفاع املدخرات اخنفاض امليزانية، ايد عجزتز : منها نذكر
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ترتيب  ،اجلدول السابقمن  يالحظ كما  .2012مقارنة بسنة  2016مرتبة سنة  20حتسنا بواقع  فشهد ،األساسي

يف  ا�موعة هلذه املكونة لفرعيةا املؤشرات ترتيب جممل بفعل متأخرة، ذلك مراتب حمفزات الكفاءة ضمن جمموعة

 ).2016 سنة عامليا 36 الرتتيب( نسبيا متقدمة احتل مرتبة الذي السوق حجم مؤشر متأخرة، باستثناء مراتب

هذا  شهده الذي الطفيف التحسن رغم وذلك ،متأخرة راتبم احتلت فقد ،والتطوير اإلبداع عوامل جمموعة أما

 يف واإلبداع األعمال بيئة تعرفه الذي املرتدي الواقع يعكس ما وهوالدراسة،  حمل مسةاخل التقارير ضمن املؤشر

  .اجلزائر

 مرحلة حسب االقتصاد تنافسية يف املؤثرة للعوامل أعلى أمهية التنافسية مؤشر من جهة أخرى يعطي

 زال يراوح مكانه ضمنما اجلزائري االقتصاد أداء تقييم أن يوضح والذي ،)1انظر امللحق رقم ( مير �ا اليت التطور

وهي مرحلة  الثانيةاملرحلة و أي مرحلة االعتماد على العوامل واملوارد الطبيعية  ،األوىل املرحلة بني االنتقالية املرحلة

  .)2016-2012( الفرتة خاللاالعتماد على الكفاءة 

حلة الثانية، وهذا ما يشكل أ�ا مل تتمكن بعد من االنتقال إىل املر  جند ،فإىل جانب ترتيب اجلزائر املتأخر

 اجلزائري للعمل لالقتصاد التنافسي األداء حتسني على العمل ضرورة حيتم ما وهو ،عبئا كبريا لتحسني ترتيبها العام

 .الثانية املرحلة إىل تصنيفه لتحسني ،احملاور كافة وعلى أكرب وفعالية بكفاءة

  العاملي فسيةالتنا تقر�رضمن���داء تقييم�مؤشرات: الفرع�الثا�ي

  واألسوء األفضل األداء بين مؤشرات: أوال

: ، واليت حققت مراكز دون الرتتيب العاشر يفاألفضل أداء احنصرت املؤشرات :األفضل أداء المؤشرات -1

دولة،  138أصل ، حيث احتلت اجلزائر الرتتيب العاشر من اإلمجايل احمللي ناتجال من ر الوطين نسبةاالدخامؤشر 

 138أصل ، حيث جاءت اجلزائر يف الرتتيب الرابع من اإلمجايل احمللي ناتجنسبة لل احلكومي الدينم حج مؤشرو 

  .دولة، مما جيعل هذين املؤشرين يشكالن ميزة تنافسية مهمة بالنسبة لالقتصاد اجلزائري

 صابةاإل حاالت :يف املؤشرات التالية )50إىل  11(مابني واليت حققت مراكز  احنصرت املؤشرات كما

، الثانوي بالتعليم االلتحاق نسبة، األساسي بالتعليم االلتحاق نسبة، األعمال بيئة على املالريا انتشار أثر، باملالريا

  .)2انظر امللحق رقم ( .اإلمجايل احمللي الناتجاألجنيب وحجم  السوق حجموكذا ، احمللي السوق حجم

: يف )2017-2016(أداء حسب تقرير التنافسية العاملي  األسوء املؤشرات متثلت: أداء سوءاأل المؤشرات -2

دولة، ويعود ذلك  138أصل من  136العمل، حيث حتصلت اجلزائر على الرتتيب  سوق يف املرأة مؤشر مشاركة

ديوان الوطين لل 2016لوجود نسبة كبرية من القوي العاملة يشغلها الذكور، حيث تشري إحصاءات سبتمرب 

  .)1(العاملة اليد إمجايل من %17,6النسوية تشكل  العاملة لفئةا، أن )ONS(لإلحصاء 

كما احتلت  احمللية، املنافسة وشدة اإلدارة جمالس فعالية ييف مؤشر  136 كذلك احتلت اجلزائر املرتبة

 دقيقالت معايري صرامة املالية، التقارير وإعداد الداخلي التدقيق معايري صرامة: املؤشرات التاليةيف  135املرتبة 

                                                           
)1(  ONS : Activité, Emploi Et Chômage En Septembre 2016,  N°: 769, Direction Technique Chargée Des 

Statistiques De La Population Et De L‘Emploi, Septembre 2016, P 01. 
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االقتصادية، االعتماد على  املؤسسات على األجنيب باالستثمار املتعلقة القوانني املالية، أثر التقارير وإعداد الداخلي

، عجز 2016خالل سنة  %72,7واليت بلغت نسبته   األرباح من كنسبة الكلية معدل الضرائب اإلدارة املؤهلة،

جانب مراتب  اإلمجايل خالل نفس الفرتة، إىل احمللي الناتج نم %15,3العامة والذي جتاوزت نسبته  املوازنة

 يف العاملني تدريب يف االستثمار املستثمرين، درجة محاية: يف املؤشرات التالية )134و 130(متأخرة مابني 

 وجودة املالية اخلدمات توافر العمالء، الجتاهات االستجابة األجنبية، درجة امللكية املؤسسات االقتصادية، انتشار

  . احملليني املوردين

 السياسات رسم شفافية: يف املؤشرات التالية )129إىل  120(بني  حصلت اجلزائر على املراكز ما كما

 املتخصص، عدد التدريب خدمات باإلنرتنت، توفر املدارس األعمال، ربط إدارة كليات احلكومية، جودة

التجاري،  التبادل على ، الرسوم)اجلمركية غري (التجاري التبادل معوقات املشاريع، انتشار لبدء املطلوبة اإلجراءات

 احمللي، سهولة املال رأس سوق خالل من الكفاءات، التمويل جذب على البلد قدرةواإلنتاجية،  األجور

 األجنيب األعمال، االستثمار بيئة على السل انتشار أثر البنكية، العمليات البنوك، سالمة تأثري االقرتاض، مدى

املؤسسات،  مستوى على التكنولوجيا التكنولوجية، استيعاب التقنيات أحدث توفري التكنولوجيا، ونقل املباشر

 البحث يف جمال الصناعية واملؤسسات اجلامعات بني والتعاون ،السلطة لتفويض التسويق، القابلية عمليات انتشار

  .والتطوير

 على اإليدز انتشار امللكية، أثر حقوق): 119إىل  110(على مراكز مابني املؤشرات التالية  وحصلت

 اجلمركية، العالقات اإلجراءات الزراعية، عبء السياسة منع االحتكار،  كلفة سياسات األعمال، كفاءة بيئة

 االحتفاظ على البلد العمل، قدرة يف األجور، الصرامة حتديد يف العمل، املرونة وأرباب العاملني بني التعاونية

 اإلبداع وإنفاق على الدويل، القدرة التوزيع يف القطاعات، التحكم بني والرتابط العناقيد ت، تطوربالكفاءا

  . العلمي البحث على االقتصادية املؤسسات

الفكرية،  امللكية حقوق محاية ):109إىل  100(على مراكز مابني املؤشرات التالية  بينما حصلت

 املؤسسات أخالقيات االقتصادية، املؤسسات على اإلرهاب اجهةمو  والرشوة، تكلفة املوثقة غري لتدفقاتا

 لبدء الالزم األساسي، الوقت التعليم املوانئ، جودة التحتية، جودة البنية األقليات، جودة ملكية االقتصادية، محاية

 اإلمجايل، عدد احمللي الناتج من كنسبة الصادرات واملقرتضني، للمقرضني القانونية احلقوق ،) باأليام (املشاريع

انظر امللحق رقم ( احلديثة للتقنيات احلكومة اإلنتاج وامتالك عمليات القيمة، تطور سلسلة احملليني، اتساع املوردين

2(.  

  األكثر تحسنا واألكثر تراجعا األداء بين مؤشرات: ثانيا

شهد  فإن بعضها ،حتسنا بدرجات خمتلفة 2016إذا كانت أغلب مؤشرات التقرير قد شهدت سنة 

  .)2انظر امللحق رقم ( 2015تراجعا يف الرتتيب وبدرجات متباينة أيضا مقارنة بسنة 

) 2017-2016(تراجعا يف تقرير التنافسية العاملي  األداء أكثر مؤشرات إن :األكثر تراجعا المؤشرات -1

 99 املركز بعد أن أصبح يف )55(، حيث تراجع بواقع التضخم، مؤشر معدل )2016-2015( بتقرير مقارنة
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سنة  135 مراتب، إذ احتل املركز )10(بواقع  العامة املوازنة كما تراجع مؤشريف التقرير السابق،   44مقابل املركز 

بواقع  2016سنة  الكلي االقتصاد استقرار حموروهو ما أدى إىل تراجع ، 2015 سنة 125 مقابل املركز 2016

انتقل من حيث  ،مرتبة )49(تراجعا بواقع  االقرتاض سهولة كما شهد مؤشر .2015مرتبة مقارنة بسنة  )25(

 )23(بواقع  تراجعا املستثمرين محاية مؤشرشهد  كذلك .2016 سنة) 122(إىل املركز  2015 سنة) 73(املركز 

 تكلفةوشهد مؤشر ، 2015سنة  110 بعد أن كان يف يف املرتبة 2016 سنة 133مرتبة حمتال بذلك املرتبة 

مقابل  2016سنة عامليا  102حيث جاء يف املرتبة  )19(تراجعا بـــ  االقتصادية املؤسسات على اباإلره مواجهة

مراتب على  )8(و) 9(بواقع  السياسيني يف العامة الثقةو  امللكية حقوقمؤشرا كما تراجع ،  2015سنة  83املرتبة 

مراتب  )6(الذي تراجع بواقع  األساسية املتطلبات جمموعةهو ما أثر بشكل عام على ترتيب اجلزائر يف التوايل، 

 من كنسبة الصادراتاألعمال،  إدارة كليات جودة: املؤشرات التاليةما تراجعت مرتبة اجلزائر يف ك  .2016سنة 

 2015 مقارنة بسنة 2016سنة مراتب  )10(بفارق ، وذلك الدويل التوزيع يف التحكمو  اإلمجايل احمللي الناتج

  .)2انظر امللحق رقم (

والتقرير ) 2017- 2016(من خالل املقارنة البسيطة بني تقرير التنافسية العاملي : األكثر تحسنا المؤشرات -2

اليت شهدت فيها اجلزائر حتسنا يف الرتتيب بني دول العامل  املؤشراتيتأكد أن أكثر  ،)2016-2015(السابق له 

مرتبة مقارنة  )51(، حيث تقدم بواقع االقتصادية تاملؤسسا على املنظمة واجلرمية العنف مواجهة تكلفة هو مؤشر

 حتمل على القدرة كما شهد مؤشر  .2015سنة  122مقابل املركز  71، بعد أن أصبح حيتل املركز 2015بسنة 

 سنة )95(إىل املركز  2015سنة  )134( مرتبة، حيث انتقل من املركز )39(حتسنا بواقع  املالية اخلدمات تكاليف

  .بواقع ثالثة مراتب املالية األسواق كفاءة حمورمسح بتحسن ترتيب اجلزائر يف ، وهو ما 2016

 سنة) 77(مرتبة، حيث احتل املركز  )29( تقدما بواقع اخللوي اهلاتف اشرتاكاتمؤشر  شهد ذلكك

بواقع مخسة مراتب، حيث  التحتية البنية حمور، وهو ما مسح بتحسن ترتيب 2015 سنة) 106(بدل املركز  2016

شهد  األساسي والتعليم الصحة حمور، وضمن 2016 سنة) 100( إىل املركز 2015 سنة) 105(املركز  انتقل من

، 2016 سنة) 65( إىل املركز 2015 سنة) 90(املركز  مرتبة، حيث انتقل من )25(حتسنا بواقع  احلياة توقعمؤشر 

 سنة) 115(مرتبة، إذ انتقل من املرتبة  )13(ــ تقدما بـ األساسي التعليم جودة وضمن هذا احملور دائما شهد مؤشر

  .مراتب )8(حتسن ترتيب اجلزائر يف هذا احملور بواقع  إىلوهو ما أدى  ،2016سنة ) 102( إىل املركز 2015

مرتبة عن  )22(عامليا متقدما بواقع  87املركز  السوق على اهليمنة درجةاحتل مؤشر  ،من جانب آخر

 ،مرتبة )19(تقدما بواقع  اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة سترياداال ته شهد مؤشروضمن احملور ذا، 2015سنة 

   .بواقع مرتبة واحدة السلع سوق كفاءة حمورمما ساهم يف حتسني ترتيب 

، والتطوير البحث يف جمال الصناعية واملؤسسات اجلامعات بني التعاون: هذا وقد حتسن ترتيب مؤشرات

مرتبة على التوايل، وهو ما أدى إىل  )13، 14، 16(بواقع  العلمي البحث مؤسسات دةجو ، اإلبداع على القدرة

 حمورمرتبة حتسن ترتيب  )18(وبواقع . مراتب )5(بواقع والذي تنضوي حتته هذه املؤشرات  اإلبداع  حمورحتسني 
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يضة املتنقلة، نسبة احلزم العر  اشرتاكات، اإلنرتنت تدفق :، وذلك بفضل تقدم مؤشراتالتكنولوجية اجلاهزية

  .)2انظر امللحق رقم ( مرتبة على التوايل )11، 13، 14(بواقع  اإلنرتنت مستخدمي

 
  2016 العر�ية �قتصادات تنافسية تقر�رتحليل��داء�التناف����ل��زائر�ضمن�: املطلب�الثا�ي

 خالل الفرتة (*)ل العربيةللدو  التنافسية إىل حتليل القدرة 2016 العربية االقتصادات تنافسية تقريريهدف 

وجنوب  ماليزيا، سنغافورة تايالند، هي أقاليم خمتلفة من دول عدة اقتصادات مع ومقارنتها ،)2010-2013(

 مسري�ا بداية يف خاصة العربية مع الدول والدميغرافية االقتصادية اخلصائص من يف عدد لتشا�ها وذلك .أفريقيا

 فتحسنت ،التنافسية بيئتها تطوير إىل التصنيع وسعت حديثة دول إىل ذلك بعد حتولت أ�ا إالاالقتصادية، 

 حتليال التقرير ويشمل .العاملية التنافسية تقارير متقدمة يف مراكز منها البعض وتبوء الكلية مؤشرا�ا االقتصادية

 واحلوكمة املؤسساتقطاع  احلكومة، مالية قطاع احلقيقي، القطاع: التالية للقطاعات التنافسية القدرة لقياس

 .اخلارجي والقطاع واملصريف النقدي القطاع األعمال، بيئة قطاع الرشيدة،

  

  ا��قيقي القطاع تنافسية مؤشر ضمن ا��زائر ترت�ب: ول � �الفرع

خالل  العربية الدول يف االقتصادية التطورات تعكس أهم فرعية تغرياتأربع م من احلقيقي القطاع يتكون

بقيمة معيارية بلغت  دولة مشلها التقرير 21من أصل  13وقد احتلت اجلزائر املرتبة  ،)2013-2010( فرتةال

 :وميكن توضيح هذه املؤشرات الفرعية كما يلي). 0,003-(حوايل 

  (**)الحقيقي النمو معدل مؤشر :أوال

املالية  زمةاأل بعد احلقيقي النمو يف معدالت تقدما ملموسا حققت العربية الدول بعض التقرير أن يشري

 منذ العاملية النفط أسعار ارتفاع من مستفيدة ،ومن بينها اجلزائر للنفط املصدرة العربية الدول خاصة ،العاملية

2010. 

دولة  21من أصل  14، فقد جاءت يف املركز متأخرةوقد حتصلت اجلزائر ضمن هذا املؤشر على مرتبة 

 ،)2013-2010( فرتةالخالل  %3,1ومبتوسط معدل منو  )0,03(بقيمة معيارية بلغت حوايل  ،مشلها التقرير

ومبتوسط معدل منو  )1,214(بقيمة معيارية بلغت  على مستوى دول ا�موعة ككل فيما احتلت قطر املركز األول

 املاضيني العقدين خالل نتيجة توجهها الطبيعي الغاز قطاع يف اإلنتاجية زيادة طاقتها ، مستفيدة من%10,6 بلغ

األفضل باحتالهلا املركز الثاين  فقد كانت سنغافورة املقارنة دول صعيد على أما. القطاع هذا واالستثمار يف عبالتوس

  .)4انظر امللحق رقم ( %6,9ومبتوسط معدل منو  )0,642(بقيمة معيارية بلغت 

  

                                                           
 .استثىن التقرير كال من الصومال، سوريا، جزر القمر وجيبويت لعدم توفر بيانات كافية حول هذه الدول (*)

 .)2013-2010( فرتةتوسط المل احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج عدل منوم مؤشر حتسبا (**)



 واقع�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�وسبل�ترقي��ا: الفصـل�ا��امس�

272 
 

  (*)اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب مؤشر: ثانيا

 وحتسن املعيشة قياس مستوى يف ستخدمت اليت املؤشرات من لي اإلمجايلاحمل الناتج من الفرد نصيب عتربي

خالل الفرتة اإلمجايل  احمللي الناتج منيف نصيب الفرد متواصال حتسنا  اجلزائرشهدت  لقد .السكان رفاهية

انظر امللحق رقم ( 2013دوالر سنة  5606إىل  2010دوالر سنة  4481، حيث انتقل من )2010-2013(

3(. 

بقيمة على مستوى دول ا�موعة ككل  13شري البيانات أن اجلزائر احتلت خالل الفرتة ذا�ا املركز وت

خالل الفرتة نفسها، يف حني  دوالر 5265 حوايل الفرد متوسط نصيب بلغ حيث ،)0,07-(معيارية بلغت 

 حيث ،)(2,223 حبوايل قدرت بقيمة معيارية على مستوى دول ا�موعة ككل األول املركز على قطر استحوذت

على مستوى دول سنغافورة املركز الثاين  حققت املقارنة دولوبالنسبة ل .دوالر 645500 الفرد متوسط نصيب بلغ

خالل الفرتة  دوالر 52158 الفرد متوسط نصيب بلغ ، حيث)1,495(بقيمة معيارية بلغت ا�موعة ككل 

 .)4انظر امللحق رقم ( )2010-2013(

  التضخم عدلم مؤشر: لثاثا

إىل  2010سنة % 3,9من  ،)2012-2010(شهد معدل التضخم يف اجلزائر ارتفاعا خالل الفرتة 

انظر ( 2012متأثرا برتاجع أسعار النفط والسلع الغذائية مقارنة بسنة  2013، ليرتاجع سنة 2012سنة % 8,9

  .)3امللحق رقم 

بقيمة معيارية قدرها وى دول ا�موعة ككل على مست 14وقد احتلت اجلزائر خالل هذه الفرتة املركز 

على املركز األول  اإلماراتخالل الفرتة ذا�ا، وقد حققت  %5معدل التضخم متوسط  ، حيث بلغ)0,01(

خالل نفس  %1معدل التضخم متوسط  حيث بلغ ،)0,21(بقيمة معيارية قدرها مستوى دول ا�موعة ككل 

دول ا�موعة  مستوى  علىجاءت يف املركز اخلامس أن ماليزيا تشري البيانات ف ،أما بالنسبة لدول املقارنة. الفرتة

 .)4انظر امللحق رقم ( %2 يف املتوسط بلغعدل تضخم ، ومب)0,15(بقيمة معيارية قدرها  ككل

  البطالة معدل مؤشر: لثاثا

 2012سنة  لريتفع) 2011- 2010(خالل الفرتة % 10شهد معدل البطالة يف اجلزائر استقرار يف حدود 

  .)3انظر امللحق رقم ( 2013 سنة %9,8 إىلليرتاجع  ،%11 إىل

بقيمة على مستوى دول ا�موعة ككل  11وتشري البيانات أن اجلزائر احتلت خالل الفرتة ذا�ا املركز 

املركز  قطروقد حققت  .خالل الفرتة ذا�ا %10 بطالة حوايلمعدل الحيث بلغ متوسط  ،)0,02(معيارية بلغت 

 %0,3 البطالةمعدل متوسط  ، حيث بلغ)0,14(بقيمة معيارية قدرها  على مستوى دول ا�موعة ككل األول

، )0,14(بقيمة معيارية قدرها  الثاينيف املركز تايالند جاءت  فقددول املقارنة وفيما يتعلق ب. خالل نفس الفرتة

 .)4انظر امللحق رقم ( %1 يف املتوسط بلغ بطالةعدل ومب

  
                                                           

 .)2013-2010( توسط الفرتةباألسعار اجلارية مل  اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب مؤشر حتسبا (*)
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 قطاع�مالية�ا��كومة تنافسية�مؤشر  ضمن ا��زائر ترت�ب: الثا�ي�الفرع

بقيمة  دولة مشلها التقرير 21من أصل  12احتلت اجلزائر املرتبة  ،قطاع مالية احلكومة بالنسبة ملؤشر

   :وضم هذا املؤشر ثالثة مؤشرات فرعية موضحة كالتايل). 0,072-(معيارية بلغت حوايل 

 ز المالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليالعج / مؤشر الفائض :أوال

، حيث بلغ أقصي قيمة عجز له سنة )2013-2010(سجلت املالية احلكومية يف اجلزائر عجزا طيلة الفرتة 

خالل الفرتة نفسها، لتحتل بذلك  4,698العجز املايل مليار دوالر، ليبلغ متوسط مؤشر  10,129-بــ  2012

 ،وعلى مستوى الدول العربية .)0,237-(بقيمة معيارية بلغت موعة ككل على مستوى دول ا� 16املركز 

متوسط ، إذ بلغ )1,740(استحوذت اململكة العربية السعودية على املركز األول بقيمة معيارية بلغت حوايل 

وبالنسبة لدول املقارنة . )2013-2010(مليار دوالر خالل الفرتة  64,753الفائض املايل السنوي حوايل 

استحوذت سنغافورة على املركز األول بني دول املقارنة واملركز الثالث على مستوى ا�موعة ككل بقيمة معيارية 

  .)5انظر امللحق رقم ( مليار دوالر 23,7فائض مايل بلغ حوايلمتوسط ، وحققت )0,572(بلغت حوايل 

 العامة مؤشر اإليرادات :ثانيا

مليون دوالر سنة  81743إىل  2010مليون دوالر سنة  59042من العامة يف اجلزائر  اإليراداتارتفعت 

النفطية نسبة كبرية من  اإليراداتالعاملية حيث تشكل  يف األسواق النفط أسعار ، وهذا نتيجة ارتفاع2012

 73948العامة يف اجلزائر، وقد احتلت بذلك املركز السابع من جمموع الدول بقيمة متوسطة بلغت  اإليرادات

  .)0,075(دوالر وبقيمة معيارية بلغت حوايل مليون 

، إذ )1,086(فقد استحوذت السعودية على املركز األول بقيمة معيارية بلغت  ،أما خبصوص ترتيب الدول العربية

وعلى مستوى  .)2013-2010(مليار دوالر خالل الفرتة  283,8حوايل العامة  اإليرادات متوسطبلغت قيمة 

بقيمة معيارية بلغت على مستوى دول ا�موعة ككل على املركز الثاين  إفريقيانوب استحوذت جدول املقارنة 

انظر ( مليار دوالر خالل الفرتة نفسها 105,5العامة حوايل  ، حيث بلغت قيمة متوسط اإليرادات)0,227(

  .)5امللحق رقم 

  مؤشر الضرائب كنسبة من إجمالي اإليرادات العامة :الثثا

 سنة% 34 إىل 2010سنة % 29,5الضريبية من إمجايل اإليرادات العامة يف اجلزائر من  داتاإليراارتفعت نسبة 

وبقيمة  %30بقيمة متوسطة بلغت  ،من جمموع الدول ككل اليت مشلها التقرير 12لتحتل بذلك املركز  ،2013

كز األول بقيمة معيارية بعيدة عن ترتيب الدول املغاربية، حيث احتلت تونس املر  .)0,053-(معيارية بلغت حوايل 

 %89,5الضريبية من إمجايل اإليرادات العامة حوايل  اإليراداتنسبة ، إذ بلغت قيمة متوسط  )0,223(بلغت 

 املقارنة دول بني األول املركز أفريقيا على جنوب املقارنة استحوذت لدول وبالنسبة .)2013-2010(خالل الفرتة 

 الفرتة وبقيمة خالل نفس % 88,8 حوايل نسبة الضرائب متوسط بلغ قدف ككل، ا�موعة على مستوى والثاين

 .)5انظر امللحق رقم ( )0,220(بلغت  معيارية
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 الرشيدة وا��وكمة املؤسسات مؤشر�تنافسية ضمن ا��زائر ترت�ب: الثالث�الفرع

مشلها  ليتا على مستوى كل الدول 14املرتبة  الرشيدة واحلوكمة املؤسساتمؤشر  احتلت اجلزائر ضمن

وضم هذا املؤشر ثالثة  ،)0,5618-( الرشيدة واحلوكمة لقطاع املؤسسات املؤشر العاممتوسط  بلغ، حيث التقرير

 :مؤشرات فرعية موضحة كالتايل

  الحكومة مؤشر فعالية :أوال

 عن ابعيد ودرجة استقالليتهم ظفيهامو  وكفاءة واملدنية العامة نوعية اخلدمات على املؤشر كزر ي

 مصداقيتها ومدى احلكومة قبل من وكيفية تنفيذها السياسات نوعية إىل إضافة السياسية والبريوقراطية، وطاتالضغ

 .)1( السياسات والتزامها �ذه

على مستوى دول ا�موعة ككل  15حيث احتلت املركز  ،وقد جاء ترتيب اجلزائر متأخرا يف هذا املؤشر

أما . )2013-2010(خالل الفرتة  )0,55-( متوسط املؤشر ، حيث بلغ)0,558-(بقيمة معيارية بلغت 

على املركز األول عربيا والثاين بني دول ا�موعة ككل،  اإلماراتفقد استحوذت  ،خبصوص ترتيب الدول العربية

استحوذت  ،وعلى مستوى دول املقارنة .)1,17( ، إذ بلغت قيمة متوسط  املؤشر)1,221(بقيمة معيارية بلغت 

وبلغت قيمة متوسط   )2,422(بقيمة معيارية بلغت على مستوى دول ا�موعة ككل على املركز األول سنغافورة 

 .)6انظر امللحق رقم ( خالل الفرتة نفسها )2,16( املؤشر

  القانون مؤشر سيادة :ثانيا

 القضاء ليةفعا وكذلك والدولة ا�تمع املدين لقواعد اوفق التزامهم ومدى ثقة املواطنني على املؤشر كزر ي

   .)2(والعنف اجلرمية مدى انتشار عن فضال امللكية، وحقوق العقود تنفيذ واحملاكم وكيفية

احتلت  فقد، القانون مؤشر سيادةوضع تنافسي غري مريح بالنسبة للجزائر ضمن  إىلوتشري البيانات 

- (قيمة معيارية بلغت حوايل ب مشلها التقرير الدول اليتعلى مستوى كل  16املرتبة ضمن هذا املؤشر  اجلزائر

على  استحوذت قطريف حني  .)2013-2010(خالل الفرتة  )0,75-( املؤشرمتوسط  بلغ ، حيث)0,7565

 املؤشر البالغ ومتوسط، )1,3103(بقيمة معيارية بلغت  عربيا والثاين بني دول ا�موعة ككل، املركز األول

بقيمة على مستوى دول ا�موعة ككل  األولاملركز  فورةسنغا فتكتأأما على مستوى دول املقارنة  .)0,97(

  .)6انظر امللحق رقم ( خالل الفرتة نفسها )1,73( املؤشر ت قيمة متوسط بلغو  )2,2332(معيارية بلغت 

 اإلداري الفساد مؤشر مكافحة :ثالثا

 خاصة، مكاسب لتحقيق العامة السلطة يف األفراد مدى ممارسة اإلداري على الفساد مؤشر مكافحةيركز 

 عيق تنفيذي الذي الفساد أشكالو  أنواع كل وكذلك، السلطة القضائية داخل اإلداري الفساد تفشي ومدى

  .)3(الفساد يف مكافحة الدولة جدية درجة إىل إضافة ،األعمال

                                                           
 .26ص  مرجع سابق،، العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب، )1(

 .26، ص املرجع نفسه )2(

 .27ص ، املرجع نفسه )3(
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بقيمة معيارية بلغت حوايل  على مستوى دول ا�موعة ككل 16اجلزائر ضمن هذا املؤشر املرتبة  حتلتاو 

، مما يدل على شيوع الفساد )2013-2010( خالل الفرتة )0,49-( املؤشرمتوسط  بلغ كما ،)0,3708-(

 املركز يف حلتقد ف اإلداري الفساد مؤشر مكافحة يف العربية الدول أفضل قطر دولة عتربوت .اإلداري يف اجلزائر

 املؤشرمتوسط  بلغ ، كما)1,608(يل معيارية بلغت حوا بقيمةككل  ا�موعة مستوى على والثاين ااألول عربي

ككل  ا�موعة مستوى على األفضل تعترب سنغافورة املقارنة بدول يتعلق أما فيما. خالل نفس الفرتة )1,27(

  .)6انظر امللحق رقم ( )2,14( املؤشر البالغ ، ومتوسط)2,590( حوايل بلغت معيارية بقيمة

 �عمال ب�ئة يةمؤشر�تنافس ضمن ا��زائر ترت�ب: الرا�ع�الفرع

 بلغحيث  ،على مستوى دول ا�موعة ككل األخريةاحتلت اجلزائر املرتبة  ،األعمال بيئة بالنسبة ملؤشر

   :، وضم هذا املؤشر أربعة مؤشرات فرعية موضحة كالتايل)1,661-(األعمال  لبيئة املؤشر العاممتوسط 

 التجاري النشاط مؤشر بدء :أوال

 نشاطهم التجاري، مزاولة قبل املستثمرين من اإلجراءات املطلوبة تجاري إىلال النشاط مؤشر بدء يشري

 من األدىن واحلد اظفيهالشركة ومو  نشاط طبيعة حول الضرورية واستكمال املتطلبات الالزمة الرتاخيص كاستخراج

 .)1(اإلجراءات تلك إلجناز املطلوبة إىل املدة إضافة ،املال رأس

بقيمة معيارية بلغت  على مستوى دول ا�موعة ككل األخريةملؤشر املرتبة واحتلت اجلزائر ضمن هذا ا

 عربيا استحوذت السعودية .)2013-2010(خالل الفرتة  )52,1( املؤشرمتوسط  بلغ ، كما)1,665-(حوايل 

 املؤشر البالغ ومتوسط، )0,799(بقيمة معيارية بلغت  واخلامس بني دول ا�موعة ككل، على املركز األول

بقيمة على مستوى دول ا�موعة ككل  األولاملركز  افتكت سنغافورةأما على مستوى دول املقارنة  .)82,6(

 .)7انظر امللحق رقم ( خالل الفرتة نفسها )96,5( املؤشر ت قيمة متوسط بلغو  )1,922(معيارية بلغت 

 الملكية مؤشر تسجيل :ثانيا

 إجراءات سهولة تعتربحيث  ،املشرتي إىل جتاري عقار ملكية سند نقل إجراء تسجيل على ؤشرامل يركز

 وقت يف امللكية سند على احلصول لرغبتهم يف ذلك األويل، بالدرجة املستثمرين �م املميزات اليت من امللكية نقل

 .)2(قصري

بقيمة معيارية  على مستوى دول ا�موعة ككل األخريةكذلك احتلت اجلزائر ضمن هذا املؤشر املرتبة 

بينما تصدرت  .)2013-2010(خالل الفرتة  )50,6( املؤشرمتوسط  بلغ ، حيث)1,968-(ت حوايل بلغ

وفيما  .)90,9( املؤشر البالغ ومتوسط، )1,490(بقيمة معيارية بلغت  اإلمارات عربيا قائمة جمموعة الدول ككل

 )1,159(بقيمة معيارية بلغت رنة على مستوى دول املقا األولاملركز  استحوذت تايالند علىيتعلق بدول املقارنة 

  .)7انظر امللحق رقم ( خالل الفرتة نفسها )87( املؤشر ت قيمة متوسط بلغو 

 

                                                           
 .82، ص مرجع سابق، العربية االقتصادات تنافسية تقرير يب،صندوق النقد العر  )1(

 .29ص ، املرجع نفسه )2(
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 االئتمان على مؤشر الحصول :ثالثا

 تسهل عملية اليت واإلجراءات باملعامالت يتعلق واملقرضني فيما للمقرتضني القانونية احلقوق املؤشر يقيس

 تبادل إىل عليها، إضافة املرتتبة القانونية احلقوقكذا و  ،اإلفالس إشهار حاالت عند بةاملطلو  والضمانات، اإلقراض

 االئتمان سجالت أو االئتمان مكاتب من عليها احلصول وسهولة ونطاقها تغطيتها حيث من االئتمانية املعلومات

   .)1(الدولة يف

بقيمة معيارية بلغت حوايل  وعة ككلعلى مستوى دول ا�م 16احتلت اجلزائر ضمن هذا املؤشر املرتبة 

على  عربيا استحوذت السعودية .)2013-2010( خالل الفرتة )18,8( املؤشرمتوسط  بلغ ، كما)1,071-(

أما  .)65,6( املؤشر البالغ ومتوسط، )0,797(بقيمة معيارية بلغت  بني دول ا�موعة ككل، رابعوال املركز األول

بقيمة معيارية بلغت على مستوى دول ا�موعة ككل  األولاملركز  ماليزياافتكت على مستوى دول املقارنة 

 .)7انظر امللحق رقم ( )100( املؤشر ت قيمة متوسطبلغو  )2,166(

  المستثمرين مؤشر حماية :رابعا

 إساءة حدوث حالة يف مبجلس اإلدارة، الشركة بأصول املسامهة األقلية كيفية محاية على املؤشر يركز

 حمامني يشمل استقصاء على املؤشر بناء قياس يتم، و شخصية مكاسب حتقيق أجل ملناصب منا استخدام

 إىل قوانني إضافة ،الشركات وقوانني املالية قوانني األوراق إىل املؤشر يستند كما ،املالية الشركات واألوراق

  .)2(لديها املقدمة تبيان األدلة يف احملاكم وقواعد املدنية اإلجراءات

بقيمة معيارية بلغت  على مستوى دول ا�موعة ككل األخريةت اجلزائر ضمن هذا املؤشر املرتبة واحتل

على  استحوذت السعودية ،عربيا .)2013- 2010(خالل الفرتة  )10( للمؤشر بلغتوسط ومب )1,940-(حوايل 

أما  .)66,7( للمؤشر بلغط توسومب، )0,772(بقيمة معيارية بلغت  واخلامس بني دول ا�موعة ككل، املركز األول

بقيمة معيارية بلغت على مستوى دول ا�موعة ككل املركز األول ب سنغافورة ظفرتعلى مستوى دول املقارنة 

  .)7انظر امللحق رقم ( )93,3( املؤشر ت قيمة متوسط بلغو  )2,048(

 واملصر�� النقدي القطاع مؤشر�تنافسية ضمن ا��زائر ترت�ب: ا��امس�الفرع

مشلها  اليت على مستوى كل الدولاملرتبة السابعة  واملصريف النقدي القطاعمؤشر  اجلزائر ضمن احتلت

مؤشرات  مخسة، وضم هذا املؤشر )0,4894( واملصريف قطاع النقديلل املؤشر العاممتوسط  بلغ، حيث التقرير

 :فرعية موضحة كالتايل

 األجنبية األصول نمو مؤشر معدل :أوال

 السلطات لدى األجنبية األصول عن جمموع عبارة هوف، احمللية بالعملة األجنبية لصايف األصو  مييقي

  .)3(األجنبية منها االلتزامات اخمصوم النقدية الودائع من التجارية النقدية والبنوك

                                                           
 .31، ص مرجع سابق، العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب، )1(

 .30ص  ،املرجع نفسه )2(

 .32ص  ،املرجع نفسه )3(
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 اليت على مستوى كل الدولاجلزائر احتلت ضمن هذا املؤشر املرتبة الثامنة تشري البيانات أن كذلك 

خالل الفرتة  %9 األجنبية األصول متوسط منو بلغ ، حيث)0,22(بقيمة معيارية بلغت حوايل  ،ريرمشلها التق

، )2,398(بقيمة معيارية بلغت  بني دول ا�موعة ككل، املركز األول يفيف حني حلت قطر  .)2010-2013(

 على املركزجنوب إفريقيا  ذتاستحو  ،املقارنة بدول يتعلق فيماأما  .%93,5  بلغ األجنبية األصول توسط منوومب

انظر امللحق ( %19,5 حوايل ومبتوسط منو بلغ ،)0,491( بلغت بقيمة معيارية دول املقارنة مستوى على األول

 .)8رقم 

  الخاص للقطاع الممنوح االئتمان حجممؤشر  :ثانيا

 املشاريع مما  يؤديمتويل  االقتصادية، وذلك من خالل حتريك الدورة هاما يف دور احمللي يلعب االئتمان

 املزيد من استقطابو  االقتصادية الدورة النمو االقتصادي وتنشيط معدالت رفع وبالتايل، زيادة اإلنتاجية إىل

 نسبته بدال من بالدوالر األمريكي مقوما احمللي االئتمان معيار حجم وقد أستخدم التقرير .األجنبية االستثمارات

 الدول احمللي يف بعض الناتج من كبري نسبة املصريف ميثل القطاع أن حجم تبني حيث احمللي اإلمجايل، الناتج إىل

  .)1(نسبيا اخنفاضه العربية رغم

، حيث بلغ )0,62-(بقيمة معيارية بلغت حوايل  بني دول ا�موعة ككل 14واحتلت اجلزائر املركز 

 .)2013-2010(خالل الفرتة مليار دوالر  28,937حوايل  اخلاص للقطاع املمنوح االئتمان حجممتوسط 

لنفس الفرتة  ئتمانا توسط حجمومب، )1,116(بقيمة معيارية بلغت عربيا  على املركز األول واستحوذت السعودية

دول  مستوى على األول على املركز تايالند استحوذت املقارنة بدول يتعلق فيماأما  .مليار دوالر 251,196 بلغ

انظر ( مليار دوالر 394,272حوايل  بلغ ئتمانا حجمتوسط ومب ،)2,24( تبلغ بقيمة معيارية ا�موعة ككل

 .)8امللحق رقم 

 القروض إجمالي من المتعثرة القروض مؤشر :ثالثا

 اليت املصريف، وهي اليوم من أهم التحديات بالقطاع الثقة إىل زعزعة املتعثرة القروض نسبة ارتفاع يؤدي

 180 عن تزيد ملدة والفوائد املبلغ أصل على تسديد العميل قدرة بأ�ا عدمثرة القروض املتعالبنوك، وتـُّعرف  تواجه

 اجلهاز املصريف يف أزمة حدوث يتوقع فإنه ،من إمجايل القروض %10عن  املتعثرة القروض نسبة جتاوزت يوما، إذا
)2(. 

 القروض لنسبة، حيث بلغ متوسط ا)2013-2010(طيلة الفرتة  ،ويف اجلزائر يالحظ جتاوز هذه النسبة

-( بلغت بقيمة معيارية بني دول ا�موعة ككل 18القروض لتحتل بذلك املرتبة  إمجايل من %13,7 املتعثرة

 القروض بلغ متوسط النسبة، و )0,93(يف حني حققت قطر املركز األول عربيا بقيمة معيارية بلغت . )0,67

دول  مستوى على األول سنغافورة على املركز نة استحوذتاملقار  بدول يتعلق لنفس الفرتة، أما فيما% 1,8 املتعثرة

 .)8انظر امللحق رقم ( %1,1 بلغ املتعثرة القروض لنسبةومبتوسط . )1,03( بلغت بقيمة معيارية ا�موعة ككل

                                                           
 .32ص  مرجع سابق، ،العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب، )1(

 .33ص  ،املرجع نفسه )2(
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  المال رأس مؤشر كفاية :رابعا

قبل  من احملددة %8 سبةاالئتمانية، وتعترب الن املخاطر من بااللتزامات الوفاء على البنوك يشري إىل قدرة

 استقرار املودعني وتعزيز محاية قصدوذلك املال،  رأس األدىن لكفاية احلد املصرفية هي نسبة للرقابة بازل جلنة

 .)1(املصريف النظام وكفاءة

 ،)20,7( بلغت بقيمة معيارية دول ا�موعة ككل مستوى على األول وقد استحوذت اجلزائر على املركز

 .)8انظر امللحق رقم ( )2013-2010( خالل الفرتة% 23,7 املال بلغ رأس كفاية  لنسبةومبتوسط 

  األصول على مؤشر العائد :خامسا

 صايف بقسمة على األصول العائد حتقيق األرباح، وُحيسب يف األصول استخدام كيفية ميثل هذا املؤشر

بقيمة  دول ا�موعة ككل مستوى على ينالثا اجلزائر املركز وقد احتلت. )2(إمجايل األصول متوسط على الربح

خلف  .)2013-2010(خالل الفرتة  %2,1 فيما بلغ متوسط نسبة العائد على األصول. )1,45( بلغت معيارية

 فيما بلغ متوسط نسبة العائد على األصول ،)2,13( بلغت بقيمة معياريةقطر اليت استحوذت على املركز األول 

  .)8مللحق رقم انظر ا( خالل نفس الفرتة% 2,5

 ا��ار�� القطاع مؤشر�تنافسية ضمن ا��زائر ترت�ب: السادس�الفرع

، مشلها التقرير اليت على مستوى كافة الدولارجي اخل القطاعمؤشر  احتلت اجلزائر املرتبة الثالثة ضمن

ا املؤشر ، خلف كل من السعودية وليبيا، ويدرس هذ)0,7978( ارجيقطاع اخللل املؤشر العاممتوسط  بلغحيث 

 :ثالثة مؤشرات فرعية موضحة كالتايل

 الجاري مؤشر الحساب :أوال

 التبادل ميزان"املنظورة  ميزان التجارة ويسمى السلعية التجارة صايف جبمع اجلاري احلساب رصيد فيُعرّ 

 ،"واالستثمار العاملني تعويضات صايف" الدخل وصايف ،"تاخلدما تبادل ميزان" وصايف اخلدمات ،"السلعي

 .)3(اجلارية التحويالت إىل صايف إضافة

، حمققة )0,6190-(بقيمة معيارية بلغت حوايل  بني دول ا�موعة ككل 16واحتلت اجلزائر املركز 

على املركز  واستحوذت السعودية .)2013-2010(مليار دوالر خالل الفرتة  3,293مايل قدره  متوسط عجز

 130,67 بلغ فائض مايل لنفس الفرتةتوسط ومب، )0,772(ارية بلغت بقيمة معي بني دول ا�موعة ككل، األول

بقيمة  دول املقارنة مستوى على األول على املركز سنغافورة استحوذت املقارنة بدول يتعلق فيماأما  .مليار دوالر

  .)9انظر امللحق رقم ( مليار دوالر 55,811حوايل  بلغفائض مايل توسط ومب ،)1,0989( بلغت معيارية

  

  

                                                           
 .33ص  مرجع سابق،، العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب، )1(

 .33ص  ،املرجع نفسه )2(

 .34ص  ،املرجع نفسه )3(
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 الرسمية مؤشر االحتياطيات :ثانيا

 رصيد الذهب من الدولة متلكه ما إىل إضافة ،العمالت األجنبية صايف الرمسية االحتياطيات شملت

 النقد الدويل، صندوق لدى االحتياطي صايفكذا و  ،اخلاصة السحب حقوق ووحدات ،الذهبية واملسكوكات

   .)1(ميزان املدفوعات يف اختالالت حدوث حالة يف ارئالط لتمويل العجز الضرورة عند متاحة تكون حبيث

 حيث، )0,7293(بقيمة معيارية بلغت  نية عربيا والثالثة بني دول ا�موعة ككلاحتلت اجلزائر املرتبة الثا

مليار دوالر، وتصدرت  182,862حوايل  )2013-2010(بلغ متوسط االحتياطات الرمسية خالل الفرتة 

حوايل  بلغ لالحتياطات الرمسية ومبتوسط ،)3,7526(بقيمة معيارية بلغت  ة ككلدول ا�موعالسعودية 

 بلغت بقيمة معيارية دول املقارنة مستوى على األول املركز يففيما حلت سنغافورة . مليار دوالر 592,430

  .)9انظر امللحق رقم (مليار دوالر  248,747حوايل  ومبتوسط لالحتياطات الرمسية بلغ. )1,2157(

 للواردات الشهرية الرسمية االحتياطيات مؤشر تغطية :لثاثا

، االقتصادية واالجتماعية التحديات لتجنب آمنة عند مستويات الرمسية باالحتياطيات االحتفاظ جيب

 حددوقد . الواردات السلعية من األساسيات تدفق للدولة تضمن فهي ،الطوارئ عند إليها اللجوء يتمحيث 

 .)2(أشهر أربعة يف الواردات للتغطية األدىن احلد يلالدو  النقد صندوق

بقيمة معيارية بلغت حوايل و  ،شهرا 46حبوايل  بني دول ا�موعة ككلجاءت اجلزائر يف الرتتيب الثالث 

أما على   .)2,5107(بقيمة معيارية بلغت و  شهرا 55,4بــ  املركز األول احتلت خلف السعودية اليت ،)1,9397(

قيمة معيارية وب ،أشهر 8بــ على مستوى دول ا�موعة ككل باملركز األول  تايالنداحتلت قارنة مستوى دول امل

 .)9انظر امللحق رقم ( )0,3661-(بلغت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .35ص  مرجع سابق،، العربية االقتصادات تنافسية تقرير صندوق النقد العريب، )1(

 .36ص  ،املرجع نفسه )2(



 واقع�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�وسبل�ترقي��ا: الفصـل�ا��امس�

280 
 

� �للمؤسسات��:الثا�ياملبحث �التنافسية �القدرة �ترقية �و�رامج �سياسات �وتقييم تحليل

  الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر

ال ميكن ترقيتها مبعزل عن الدور  ؤسسات الصغرية واملتوسطةللمالقدرة التنافسية  أن ،مما ال شك فيه

هذا املبحث حتليل وتقييم فعالية سياسات وبرامج ترقية القدرة  من خاللسنحاول لذلك احلكومي املساند هلا، 

ت والربامج يف التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، للوقوف على مدى مسامهة هذه السياسا

  .يف اجلزائر دورها يف التنمية الشاملة عزيزوت حتسني األداء التنافسي هلذه املؤسسات

  

��ول  � :املطلب �الصغ��ة�تحليل �للمؤسسات �التنافسية �القدرة �ترقية �وسياسات برامج

  واملتوسطة����ا��زائر

 حدة تزايد ظل يف التنافسية قدر�ا واملتوسطة ودعم الصغرية املؤسسات لتطوير اجلزائر سعي إطار يف

هيئات إنشاء العديد من و  التأهيل برامج من جمموعة بتجسيد االنفتاح االقتصادي، قامت عن النامجة املنافسة

 قادرة وجعلها واملستقبلية احلالية التحديات ملواجهة املؤسسات هلذه التنافسية تطوير القدرة دف�الدعم واملرافقة، 

  .جنبيةاأل منافسة مثيال�ا على

  

 ال��امج�الوطنية�لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: �ول �الفرع

 (*))2006-2001(برنامج التأهيل الصناعي : أوال

 وزارة عليه عامل، وتشرف 20 من أكثر تشغل اليت الصناعية لتأهيل املؤسسات الربنامجهذا  يسعى

 التنافسية القدرة لرتقية واخلاصة العمومية الصناعية املؤسسات مرافقة إىل يهدفكما  اهليكلة، وإعادة الصناعة

 من مكوناته مجيع بتكييف هلا املباشر احمليط و�يئة، الصناعية املؤسسات كفاءات الصناعية، وذلك بتحسني

 دينار، مليار 4املخصص لتمويل هذا الربنامج بـ  املبلغ وقدر ، )1(واجتماعية أنشطة مالية، مصرفية، إدارية، جبائية

، الصناعية املناطق تأهيل وإعادة لتحديث املتبقي خصص املبلغ أما املؤسسات، لتأهيل دينار مليار 2 منه صصخ

2001 سنةهذا الربنامج  انطلق وقد
 )2(.  

تأهيل الصناعي تتحدد وفق مستوى تدخل للإن أهداف الربنامج الوطين  :أهداف برنامج التأهيل الصناعي -1

الربنامج والشكل املوايل يوضح أهداف . ون على املستوى الكلي، القطاعي أو اجلزئيهذا الربنامج، واليت قد تك

  .تأهيل الصناعيللالوطين 

                                                           
املديرية العامة للتنافسية  عامال، وله مقر يسمي 20ال يزال الربنامج متواصال مركزا على متابعة املؤسسات العمومية واملؤسسات اليت توظف أكثر من  (*)

 .الصناعية بوزارة الصناعة واملناجم

 (1) Farida Merzouk,  PME Et Compétitivité En Algérie, la Revue de L'Économie et de Management, n:  9, 

Université Tlemcen, 2009, p11. 
 ورقلة، ، جامعة9 العدد الباحث، ، جملةPMEII برنامج على الرتكيز مع اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل سياسة :الكرمي عبد سهام )2(

 .144 ص ،2011
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  أهداف برنامج التأهيل الصناعي ):5- 1(رقم  شكلال

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Source: Mohamed Lamine Dhaoui : Restructuration, mise à niveau et compétitivité industrielle, guide 
Méthodologique, Organisation Des Nations Unies Pour Le Développement Industriel (ONUDI), Vienne, 2002, p 
72. 

 

تتحدد وفق ثالثة مستويات   التأهيل الصناعي يتضح أن أهداف برنامج ،املبني أعالهمن خالل الشكل 

 :)1(كما يلي

  :ى املستوى الكلي يفتتمثل األهداف عل: على المستوى الكلي -أ

 تطوير السياسات الصناعية اليت تعمل على تطوير احمليط الصناعي من مجيع النواحي؛ - 

 ىالشروع يف توفري الوسائل اليت تسمح للمؤسسات واهليئات احلكومية مباشرة أعماهلا على املستو  - 

 ؛القطاعي واجلزئي

 برنامج تأهيل املؤسسات وحميطها؛ إعداد - 

س واالتصال من أجل وضوح وشفافية إجراءات السياسة الصناعية للمتعاملني تطبيق برامج التحسي - 

 .االقتصاديني وتوجيههم للوسائل املتوفرة للمؤسسة

إن جناح أي برنامج تأهيل مرتبط مبدى قدرة وفاعلية هيئات الدعم، فربنامج : على المستوى القطاعي -ب

خاصة من حيث إمكانيا�ا ومهامها، باإلضافة  ،املؤسسة التأهيل يهدف بالضرورة إىل حتديد أهم املتعاملني مع

  :ومن أهم هذه اهليئات ،إىل حتقيق ترقيتها وتطويرها

 هيئات التكوين املتخصصة؛  - 

 هيئات تسيري املناطق الصناعية؛  - 

 ؛بورصة املناولة والشراكة - 

                                                           
، 2008، دار احملمدي العامة، اجلزائر، داري وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرالتدقيق اال: ناصر دادي عدون، عبد الرمحان بابنات )1(

 .184-181ص 

  :على المستوى الكلي

 عصرنة المحيط االقتصادي

  :على المستوى القطاعي

 القتصاد التنافسيوتنمية ا ترقية

 :على المستوى القطاعي

 اإلرتكازية تدعيم قدرات الهياكل

  برنامج التأهيل

 الصناعي

  :على المستوى الجزئي

الصناعية     تنافسية المؤسسة تحسين 
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 البنوك واهليئات املالية؛ - 

 .مؤسسات أرباب األعمال واملهنيني يف القطاع الصناعي - 

القدرة  حتسني هياكل الدعم واملسامهة يفرات إن تأهيل حميط املؤسسة عملية ضرورية من أجل تدعيم قد

 :ؤسسات الصناعية، وتتمثل خمتلف اإلجراءات املتعلقة برتقية حميط املؤسسة يف النقاط التاليةللمتنافسية ال

 التكوين ومنهجية تقييم املشاريع ومتابعة خمطط برنامج التأهيل؛ - 

وذلك من أجل إدماجه ضمن عملية إعادة اهليكلة  ،التنظيمو دة برنامج التأهيل من حيث املهام مساع - 

 ؛الصناعية

 .التطويرالدراسات واالقرتاحات لإلمكانيات حتديد وكذا وتشخيص برنامج التأهيل اجلاري، حتليل  - 

عية من أهم األهداف على يعترب حتسني القدرة التنافسية وتطوير املؤسسات الصنا: على المستوى الجزئي -ج

املستوى اجلزئي اليت يسعى إليها هذا الربنامج، حيث يتم بواسطته حتديث آليات اإلنتاج املستخدمة يف املؤسسة، 

إضافة إىل حتسني وتطوير النوعية، اجلودة . والطرق املستعملة يف العملية اإلنتاجية، وكذا تطوير الكفاءة التسيريية

وضع إسرتاتيجية حقيقية للمؤسسة يف ظل اقتصاد السوق ووجود خمتلف التهديدات والتسويق، وهذا من أجل 

 .والفرص الداخلية واخلارجية، وهذا ما يدفعها لتحديد وضعيتها والعوامل الضرورية للنجاح

سالفة الذكر، من  املستويات الثالثةوفق وميكن توضيح سري عملية الربنامج الوطين للتأهيل الصناعي 

 :التايل الشكلخالل 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3  
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  سير عملية برنامج التأهيل الصناعي ):5- 2(رقم  شكلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

، دار احملمدي العامة، اجلزائر، التدقيق االداري وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: ناصر دادي عدون، عبد الرمحان بابنات :المصدر

  .182، ص 2008

  

يتبني أن عملية التأهيل تتعلق جبانبني، أوهلما خيص املؤسسة يف حد املوضح أعاله، شكل من خالل ال

وهو اجلانب الذي يتضمن اإلصالحات الداخلية اليت متس املؤسسة، واجلانب الثاين يتعلق باحمليط الذي  ،ذا�ا

 مسار برنامج التأهيل

 المؤسسـة المحيـط

 التشريعي والتنظيمي
 سرتاتيجي شاملإتشخيص 

 اتاهلياكل واخلدم

 املصريف واملايل

 االستثمار حتفيز وتشجيع

 خمطط التأهيل وخمطط التمويل

  

 املوافقة على خمطط برنامج التأهيل     

 تنفيذ ومتابعة خمطط التأهيل

الشراكة 

  والتحالف

      

البحث و تسويقال

 األسواق نع
اجلودة 

  توالشهادا

  

 كوينالت

  املهين

نظام 

  اإلنتاج

نظام 

  يريالتس

عصرنة 

  التجهيزات

 التصدير السوق المحلي

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينافســـــــــــــــــتالالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة 
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املتعلقة بالبيئة  ات املختلفةوالذي يتمثل يف االمتيازات املمنوحة هلا، إضافة إىل اإلصالح ،تنشط فيه املؤسسة

  .اليت تقوم �ا الدولة االستثمارية

جمموعة من اهليئات اإلدارية املشرفة على  كاهن :الهيئات المشرفة على تطبيق برنامج التأهيل الصناعي -2

وصندوق ترقية برنامج التأهيل واملتمثلة يف املديرية العامة للهيكلة الصناعية، اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 

التنافسية الصناعية، هذا باإلضافة اىل البنوك ومكاتب الدراسة واملستشارين واملراكز التقنية املتخصصة، وميكن 

  :)1(أهم هذه اهليئات فيما يلي توضيح

ة هذه املديرية تابعة لوزارة الصناعة وإعادة اهليكلة وهي مكلف :(*))DGRI(المديرية العامة للهيكلة الصناعية  -أ

  :مهامها يف ما يليتلخيص وميكن  ،بإدارة برنامج التأهيل

  حتديد اإلجراءات والشروط التقنية املالية والتنظيمية للربنامج ؛ - 

 التنسيق بني األدوات التشريعية واملالية لصندوق ترقية التنافسية الصناعية ؛ - 

املؤسسات الراغبة يف االستفادة تقوم من خالل األمانة التقنية، بدراسة ملفات التأهيل املقدمة من قبل  - 

 وذلك قبل إرساهلا إىل اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية؛ ،من الربنامج

 حتديث برامج تدريب املختصني املشاركني يف الربنامج ؛ - 

 .وضع برنامج إعالمي للمؤسسات واهليئات املعنية بربنامج التأهيل - 

 2000-192أسست مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  :*)(*)CNCI( اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية -ب

مهام هذه اللجنة  تلخيصوميكن  ،وتنشط حتت رئاسة وزير الصناعة وإعادة اهليكلة 2000 جويلية 16املؤرخ يف 

  :يف

 ؛حتدد الشروط الالزمة حلصول املؤسسات على مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية - 

 املالية اليت تستفيد منها املؤسسات لتتمكن من تنفيذ برنامج التأهيل؛ حتديد طبيعة املساعدات واملبالغ - 

دراسة طلبات متويل العمليات املتعلقة بتطوير البيئة اخلارجية للمؤسسات الصناعية وكذلك املؤسسات  - 

 اخلدمية املرتبطة بالصناعة؛

 اعية؛متابعة أداء املؤسسات اليت استفادت من مساعدة صندوق ترقية التنافسية الصن - 

 .بعد دراستها وتقييمها ،إصدار القرار النهائي بشأن ملفات التأهيل املقدمة من قبل املؤسسات - 

املؤرخ  11-99حسب القانون رقم هذا الصندوق أسس  :(***))FPCI(صندوق ترقية التنافسية الصناعية  -ج

وزاري مشرتك منصوص عليه  ، وهو جهاز2000من قانون املالية لسنة  92 ومبوجب املادة 1999 ديسمرب 23يف 

، واهلدف من إنشاء هذا الصندوق هو تقدمي 2000جويلية  16بتاريخ  192-2000يف املرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
)1(  Mohamed Lamine Dhaoui : Restructuration, Mise À Niveau Et Compétitivité Industrielle, Guide 

Méthodologique, Organisation Des Nations Unies Pour Le Développement Industriel (ONUDI), Vienne, 2002, p 
74-75. 
(*)  DGRI: La Direction Général de la Restructuration Industrielle. 
(**)  CNCI: La Comité Nationale de la Compétitivité Industrielle. 
(***)  FPCI: Le Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle. 
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مساعدات مالية مقدمة : املالية املساعدات هذه وهناك نوعني من ،مساعدات مالية لتنفيذ برنامج التأهيل

خيص اإلسرتاتيجي الشامل، ووضع خطة التأهيل اخلاصة �ا؛ وذلك لتغطية نفقا�ا عن القيام بالتش :للمؤسسة

االستثمارات املادية اليت تدخل يف إطار برنامج التأهيل؛ االستثمارات غري املادية لتأهيل املسريين والعمال 

موجهة لتغطية نفقات : مساعدات مالية مقدمة لهيئات الدعموكذا . وتدريبهم على استعمال التكنولوجيا

مجيع العمليات واإلجراءات اليت تتعلق بدراسات حتسني وتطوير وكذا املوجهة لتحسني بيئة املؤسسات، العمليات 

  .املناطق الصناعية ومناطق النشاط الكربى

هناك مجلة من املعايري لقبول املؤسسة يف برنامج التأهيل : شروط االستفادة من برنامج التأهيل الصناعي -3

  :)1(يلي يف ما الصناعي ميكن تلخيصها

  مؤسسة جزائرية؛أن تكون  - 

 تنتمي إىل القطاع اإلنتاجي الصناعي أو قطاع اخلدمات الصناعية؛أن  - 

 تكون املؤسسة مسجلة يف السجل التجاري ولديها رقم تعريف ضرييب؛ - 

 سنوات على األقل؛ 3تنشط منذ حوايل  - 

عمال على األقل  10عامال على األقل بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية و 20عدد العمال الدائمني  - 

 بالنسبة ملؤسسات اخلدمات الصناعية؛

 أن يكون صايف األصول للسنة احلالية أو السابقة موجبا؛ - 

 .موجبة لسنتني على األقل من ثالث سنوات األخرية) 83حساب (نتيجة االستغالل  - 

  :)2010-2007(البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ثانيا

 املادة السيما ،واملتوسطة الصغرية ترقية املؤسسات املتضمن التوجيهي القانون إطار يف الربنامج هذا يندرج

 الصغرية املكلفة باملؤسسات الوزارة تقوم واملتوسطة املؤسسات الصغرية تأهيل إطار يف: أنه تنص على ليتمنه وا 18

 ليستجيب الوطين، املنتوج ترقية وكذا ملؤسساتا تنافسية تطوير أجل من املناسبة التأهيل برامج بوضع واملتوسطة

 سنة بداية منذ مراحله أوىل وانطلقت،  2004مارس 8 يف الوزراء جملس عليه صادق ولقد .)2( العاملية للمقاييس

2013إىل غاية  سنوات 6 مدار علىامتد و  2007
 الصغرية تأهيل املؤسسات صندوق طرف من متويله متو  .(*) 

 .)3(دج مليار 06 بـ له املخصصة امليزانية قدرت حيث واملتوسطة

  

                                                           
  .190- 189، ص مرجع سابق: ناصر دادي عدون، عبد الرمحان بابنات )1(

، اجلريدة الرمسية، املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  18-01من القانون  18املادة  )2(

 .07، ص 15/12/2001الصادرة بتاريخ  77العدد 

 ).2014- 2010(ربنامج الحقا وتعويضه بالربنامج الوطين اجلديد لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هذا قبل تعديل ال (*)

 .23، ص مرجع سابق: طبايبية سليمة، عناين ساسية )3(



 واقع�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�وسبل�ترقي��ا: الفصـل�ا��امس�

286 
 

تتمثل األهداف الرئيسية هلذا الربنامج  :أهداف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

  :)1(ما يليفي

  ؛اجلزائرية وضع خمطط أعمال لتطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 

  سسات الصغرية واملتوسطة وحتسني تنافسيتها؛إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيل املؤ  - 

  التفاوض حول خمططات ومصادر متويل الربنامج؛ - 

  حتضري وتنفيذ ومتابعة برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

 .وضع بنك للمعلومات خيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل حتسني تنافسيتها - 

  :الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالهيئات المشرفة على تطبيق البرنامج  -2

 نوفمرب 11املؤرخ يف  373-02مت إنشاؤه مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : )FGAR(صندوق ضمان القروض  -أ

للقيام بتسهيل احلصول على القروض لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومشاركة البنوك يف تقاسم ، )2(2002

سات من خالل منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت جيب عليها أن أخطار متويل هذه املؤس

  .)3(تستويف معايري األهلية للقروض البنكية

مت تأسيسه : )CGCI/PME(صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -ب

2004 أفريل 19املؤرخ يف  134-04مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
يهدف إىل ضمان تسديد القروض البنكية ، و  

سواء عند إنشائها أو تطويرها وحتديثها  ،اليت تستفيد منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بغرض متويل استثمارا�ا

  .)4(مليون دج 50من خالل برامج التأهيل وحيدد املستوى األقصى للقروض القابلة للضمان بـ 

أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير : )ANDPME(ات الصغيرة والمتوسطة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسس -ج

وهي مؤسسة ، 2005ماي  3املؤرخ يف  165-05املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  :)6(، ومن مهامها)5(عامة ذات طابع إداري، تتمتع باالستقالل املايل والشخصية املعنوية

  لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعته؛ تنفيذ الربنامج الوطين - 

 ترقية االبتكار التكنولوجي، واستعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتكنولوجيا املعلومات؛ - 

 مجع وحتليل وتوزيع املعلومات اخلاصة مبجال نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

                                                           
 .145، ص مرجع سابق :الكرمي عبد سهام )1(

، اجلريدة ق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملتضمن إنشاء صندو ، 2002نوفمرب  11املؤرخ يف  373-02املرسوم التنفيذي رقم  )2(

 .13، ص 13/11/2002الصادرة بتاريخ  74الرمسية، العدد 
)3(  Les objectifs du FGAR. Disponible sur: https://www.fgar.dz/portal/fr/content. consulté le: 11/04/2016. 
)4(  Présentation de la CGCI-Pme. Disponible sur: http://cgci.dz/index.php/fr/cgci-menu/presentation-de-la-cgci. 

consulté le: 13/04/2016. 
، ت الصغرية واملتوسطةاملتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير للمؤسسا، 2005ماي  3املؤرخ يف  165-05املرسوم التنفيذي رقم من  01املادة  )5(

 .28، ص 04/05/2005الصادرة بتاريخ   32اجلريدة الرمسية، العدد 

، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، 2005ماي  3املؤرخ يف  165-05من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة  )6(

 .28، ص 04/05/2005الصادرة بتاريخ   32اجلريدة الرمسية، العدد 
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 .وجهة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتنسيق بني خمتلف اهلياكل املعنية بربامج التأهيل امل - 

 16-05 رقم 2006مبوجب قانون املالية لسنة : الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -د

- 124خاص برقم ختصيص مت فتح حساب  ،من هذا القانون 71 وحسب املادة 2005 ديسمرب 31 املؤرخ يف

فإن املؤسسات الصغرية  ،)1( هيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالصندوق الوطين لتأ: والذي عنوانه، 302

واليت تنشط يف هذا  ،هي املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري ،واملتوسطة املؤهلة اليت تستفيد من هذا الصندوق

ت ويقوم هذا الصندوق بتمويل نشاطات تأهيل املؤسسا .)2(القطاع منذ سنتني، واليت ال تعرتضها صعوبات مالية

  :)3(كما يلي  هذه املؤسسات، وذلك احمليط الذي تنشط فيهب النشاطات املتعلقة إضافة إىل ،الصغرية واملتوسطة

الدراسات املتعلقة بالتشخيص  :النشاطات املتعلقة بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشمل - 

احلصول على شهادة مطابقة  ، املرافقة قصداالستثمارات املعنوية، االستثمارات املاديةاإلسرتاتيجي، 

  ؛حتمل تكلفة أجر إطار متخصص خالل سنتني يف منصب جديدكذا و  ،اجلودة

تقدمي الدعم  ،القطاعية الدراساتمتويل  :النشاطات املتعلقة مبحيط املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشمل - 

ن، املسامهة يف كل العمليات للمراكز التقنية، املسامهة يف متويل العمليات املتعلقة بتحسني نوعية التكوي

 .اليت �دف لتطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

هناك مجلة من املعايري : شروط االستفادة من البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

  )4(لقبول املؤسسة يف برنامج التأهيل نلخصها يف ما يلي

  ري؛خاضعة للقانون اجلزائ - 

  يف حالة نشاط ال تقل عن سنتني؛ - 

 على النحو الذي حدده القانون التوجيهيقانوين أن تكون املؤسسة املعنية �ذه العملية ذات شكل  - 

  ؛للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .امتالك املؤسسة لبنية مالية متوازنة - 

  

  

  

  

                                                           
احملدد لكيفية سري حساب الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات ، 2006جويلية  4املؤرخ يف  240-06املرسوم التنفيذي رقم من  01املادة  )1(

 .17، ص 09/07/2006الصادرة بتاريخ   45، اجلريدة الرمسية، العدد الصغرية واملتوسطة

احملدد لكيفية سري حساب الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات ، 2006جويلية  4املؤرخ يف  240-06م املرسوم التنفيذي رقمن  04املادة  )2(

 .17، ص 09/07/2006الصادرة بتاريخ   45، اجلريدة الرمسية، العدد الصغرية واملتوسطة

ضمن امللتقى الدويل  حول سياسات التمويل وأثرها  ، ورقة حبثيةمتويل عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية املتوسطة :حممد دهان ،عبد احلق بوعرتوس )3(

  .17- 16، ص 2006نوفمرب  21/22بسكرة، يومي  ،على االقتصاديات واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة حممد خيضر

 (4) ANDPME : Programme National De Mise À Niveau Des Petites Et Moyenne Entreprise : présentation du 

programme, Ministère de la PME et l‘artisanat, Alger, 2007, P 5. 
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املؤسسات الصغرية إن  :ةالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسط إجراءات تمويل -4

للوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  (*)الربنامج تقوم بتقدمي ملفهاهذا الراغبة يف تبين  واملتوسطة

)ANDPME(. سرتاتيجي الشامل تأيت مرحلة إعداد التشخيص اإل ،وبعد دراسة امللف من طرف الوكالة وقبوله

املؤسسة الصغرية واملتوسطة  ومسريإشارة االنطالق لعملية التأهيل حبضور اخلرباء  مث إعطاء ،وإعداد خمطط التأهيل

  .املعنية

وتقوم الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبتابعة الربنامج والشروع يف دفع األعباء املالية 

 : فق النسب التاليةوذلك و  ،للدراسة التشخيصية واالستثمارات املعنوية واملادية لكل مؤسسة

 دج؛ 600.000يف حدود  %100 ل بنسبةو ميسرتاتيجي الشامل التشخيص اإل - 

 ؛%100 ل بنسبةو مياالستثمارات املعنوية  - 

 %.20 ل بنسبةو مياالستثمارات املادية  - 

، وبالنسبة لكل مؤسسة مليون دج كحد أقصى 5 بــأن املبلغ اإلمجايل املمول لربنامج التأهيل يقدر  غري

فإنه يتم حتمل تكلفة أجر إطار متخصص خالل سنتني يف منصب جديد، أما عن املشاركة يف  ،بري التحفيزيةللتدا

فيتم كذلك حتمل تكلفة هذه الشهادة يف حدود   ISO 9001-2000 شهادة اجلودة حسب معايري

  .)1(دج 1.200.000

 :)2014-2010( البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثالثا

حيث خصصت له الدولة  ،يعترب أهم الربامج املوجهة لتنمية وتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة برنامج لرتقية تنافسية ضخموالذي يعد أ ،مليار دج 386ميزانية تقدر بأكثر من 

ن تاريخ املصادقة عليه من طرف جملس الوزارة مؤسسة، على مدى مخسة سنوات بدءا م 20.000وهذا لتأهيل 

دج ممولة من طرف  19.287.000، حيث تبلغ التكلفة املتوسطة لكل مؤسسة 2010جويلية  11املنعقد يف 

الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات 

  .)ANDPME )2الصغرية واملتوسطة 

  :)3(يلي فيماميكن أن نوجزها : أهداف البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

 ،تدريبالتكوين و المن خالل  املؤسسات الصغرية واملتوسطةلرؤساء  يةوالتنظيم يةقدرات التسيري التأهيل  - 

  ؛وترقية الثقافة املقاوالتية

                                                           
السجل  من: من رسالة النية لتبين الربنامج، استمارة معايري القبول واستمارة معلومات عامة وتقنية عن املؤسسة، باإلضافة إىل نسخة امللف يتكون (*)

األصول واخلصوم وجدول (ونسخة من الوضعية احملاسبية  راءاألجادة الصندوق الوطين لضمان التجاري للمؤسسة، شهادة التسجيل اجلبائي، شه

 .للسنتني األخريتني )حسابات النتائج

 (1) ANDPME : Programme National De Mise À Niveau Des Petites Et Moyenne Entreprise : Op-Cit, P 16. 

 (2) Moussaoui Rachid: Programme National De La Mise À Niveau Des PME, Seminaire Regionale,  

Mostaganem, 30 Juin 2011, p 04. 
 (3) ANDPME : Programme National De Mise À Niveau Des Petites Et Moyenne Entreprise, . Disponible sur: 

http://www.andpme.org.dz/index.php/fr/mise-a-niveau.  consulté le: 26/04/2017. 
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 كنولوجيا وإنشاء بنوك املعلومات؛إنشاء خمرب البحث �دف استقطاب الت - 

واملساعدة على احلصول على شهادات  ،تأهيل نوعية املؤسسة عن طريق دعم نوعية نظم تسيري اإلنتاج - 

 احلث على وضع خمابر التحاليل والتجارب؛كذا و  ،املطابقة

 ستعمالا وأ ،رسكلة سواء يف جمال التسيريالتأهيل املوارد البشرية من خالل تكوين وتدريب وإعادة  - 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  :تستفيد من هذا الربنامج املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاعات التالية: المستفيدون من البرنامج -2

  الصناعة والصناعة الغذائية؛ - 

 البناء واألشغال العمومية والري؛ - 

 الصيد البحري؛ - 

 السياحة والفندقة؛ - 

 النقل؛و اخلدمات  - 

 .كنولوجيات املعلومات واالتصالخدمات ت - 

املديرية العامة للوكالة الوطنية  على مستوى (*)وتقوم املؤسسة الراغبة باالستفادة من هذا الربنامج بإيداع ملفها

مفوضيها اجلهويني باجلزائر العاصمة، سطيف، وهران،  على مستوىأو  ،لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  .)1(عنابة وغرداية

يرتكز الربنامج الوطين اجلديد : اور البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمح -3

 :)2(لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ثالث حماور رئيسية

 ،وهي تنقسم إىل دراسة تشخيصية أولية ودراسة تشخيصية معمقة :)أنشطة التشخيص(المحور األول  -أ

 %80دج، حيث متول الدولة منها  500.000التشخيصية األولية فالتكلفة كحد أقصى هلا هي فبالنسبة للدراسة 

دج، متول الدولة  2.500.000أما الدراسة التشخيصية املعمقة فالتكلفة كحد أقصى هي . واملؤسسة متول الباقي

  .والباقي متوله املؤسسة %80منها 

 .سم إىل استثمارات معنوية وماديةوهي تنق :)اتأنشطة االستثمار (المحور الثاني  -ب

  :تتكفل الدولة بتمويلها كما يلي ،مليون دج 3التكلفة األقصى هلا هي  :معنويةالستثمارات الا -  

                                                           
، 2003- 10-30املؤرخ يف  03- 374تصريح التعريف باملؤسسة الصغرية واملتوسطة حسب املرسوم التنفيذي رقم  :حيتوي امللف على الوثائق التالية (*)

نسخة مصادق ، بللسنتني األخريتني مصادق عليه من طرف إدارة الضرائ) األصول واخلصوم وجدول حسابات النتائج( نسخة من احلصيلة اجلبائية 

 .Casnosو Cnasالوضعية جتاه الضمان االجتماعي ، عليها من طرف السجل التجاري يف إطار الصالحية
)1(  ANDPME: Adhésion au Programme National de Mise à Niveau des PME, Ministère de L’industrie, de la 

PME et de la Promotion de L’Investissement, 2010, P 3. 
 

)2(  ANDPME: Le programme national de mise à niveau des PME pour une PME competitive - L’ANDPME : 

Instrument de l’état de mise en oeuvre-, Ministère de L’industrie, de la PME et de la Promotion de 
L’Investissement, 2010, P  3-4. 
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  مليون دج؛ 100بالنسبة للمؤسسة اليت يكون رقم أعماهلا أقل من  80% - 

  .ن دجمليو  500و مليون دج 100 ا بنيبالنسبة للمؤسسة اليت يكون رقم أعماهلا م 50% - 

البتكار فإن االستثمارات املعنوية السابقة الذكر تتمثل يف التقييس، شهادة اجلودة، حقوق امللكية، ا ،ولإلشارة

  . تسيري وظائف املؤسسةوكذا والبحث والتطوير، واملساعدات اخلاصة، 

من % 10ولة بتمويل مليون دج، تتكفل الد 15وتتمثل التكلفة األقصى هلا يف  :ادية لإلنتاجمالستثمارات الا -  

وبالنسبة لتمويل القروض البنكية على االستثمارات املادية لإلنتاج فإن املؤسسة . املبلغ والباقي متوله املؤسسة

  :سوف تستفيد من ختفيض يف سعر الفائدة وفقا للنسب التالية

  مليون دج؛ 100بالنسبة للمؤسسة اليت يكون رقم أعماهلا أقل من  3,5% - 

 .مليون دج 500و مليون دج 100 ا بنيؤسسة اليت يكون رقم أعماهلا مبالنسبة للم 3% - 

مليون دج، إال أن  30وتتمثل التكلفة األقصى هلا يف  :ذات الخصائص األولويةادية مالستثمارات الا -  

 القروض البنكية إىل الفائدة على املؤسسة هي من تتحمل التكلفة اإلمجالية هلا والدولة تتكفل بتخفيض نسبة 

 .%2,5معدل 

مليون  15وتتمثل التكلفة األقصى هلا يف  :ادية المتعلقة بالتكنولوجيا وأنظمة المعلوماتمالستثمارات الا -  

قروض  سواء بتمويلها اخلاص أو بواسطة املؤسسة تحملهمن املبلغ والباقي ت %40دج، تتكفل الدولة بتمويل 

 .%2,5 فائدة بنسبة بنكية

فإن التكلفة األعلى هلذا  ،يف إطار عملية التكوين :)التدريب والمساعدة التقنية أنشطة( المحور الثالث -ج

بالنسبة للمرافقة . والباقي تتحمله املؤسسة %80دج، حيث تتكفل الدولة بتمويل  500.000اإلجراء تتمثل يف 

اء تتمثل يف مليون دج، يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، التصدير، اإلبداع فإن التكلفة األعلى هلذا اإلجر 

والباقي تتحمله املؤسسة سواء بتمويلها اخلاص أو بواسطة قروض بنكية بنسبة  %80حيث تتكفل الدولة بتمويل 

مليون دج، تتكفل الدولة بتمويل  5أما يف ما يتعلق بشهادات اجلودة  فالتكلفة األعلى هلذا اإلجراء هي . 6%

 .%6يلها اخلاص أو بواسطة قروض بنكية بنسبة والباقي تتحمله املؤسسة سواء بتمو  80%

  (*))EDpme( ال��امج��ورو�ية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: الثا�ي�الفرع

اللجنة األوروبية على تقدمي عدة أشكال من الدعم سعت الشراكة األورومتوسطية، اتفاقية يف إطار إجناح 

اجلزائرية وأقلمتها مع اقتصاد السوق  الصغرية واملتوسطة لدول جنوب املتوسط، وحتضريا لتكييف املؤسسات

  . EDpme IIو EDpme I: تنفيذ برناجمني رائدين يف هذا السياق مها مت ،واملنافسة

 )EDpme I( )2002 -2007(برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أوال

مؤسسات الصغرية واملتوسطة للسية يتمثل اهلدف اإلمجايل للربنامج يف تأهيل وحتسني القدرة التناف

 :، وذلك من خاللةواالجتماعي ةاالقتصادي لتفعيل مسامهتها يف التنميةاخلاص، 

  تطوير قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة للسماح هلا بالتكيف مع مستلزمات اقتصاد السوق؛ - 

                                                           
(*)  EDPME: Programme D`Appui Au Développement Des PME. 
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لني االقتصاديني يف القطاع العام تطوير طرق احلصول على املعلومة املهنية لرؤساء املؤسسات واملتعام - 

  واخلاص؛

  املسامهة يف اإلشباع اجليد لالحتياجات املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

  .واملنظمات املتعلقة مباشرة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اهليئاتتطوير احمليط املقاواليت بواسطة  - 

، و قد مت تسيريه من طرف فريق من 2007ديسمرب  واستمر حىت 2002بدأ الربنامج نشاطه يف سبتمرب 

 مليون أورو 62,9بغالف مايل بلغ  ،)أوروبيني 4جزائري و 21(خبري  25اخلرباء األوروبيني واجلزائريني متكون من 

 مليون أورو، واملبلغ 3,4مليون أورو من قبل املفوضية األوربية، أما احلكومة اجلزائرية فتمول بـ  57: توزع كما يلي

  .)1(مليون أورو فتموله املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة 2,5الباقي واملقدر بـ 

   برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال: ثانيا

)EDpme II( )2009-2012( 

واملتوسطة اجلزائرية خالل  سات الصغريةمبوجب اتفاقية بني اللجنة األوروبية ووزارة املؤسالربنامج  هذا مت

 مساعد�ا ومرافقتها خالل من واملتوسطة، الصغرية مباشر للمؤسسات دعم تقدمي وتضمن ،2008شهر مارس 

 تلك مستوى على والقياسة للجودة إرساء نظام جانب إىل واالتصال، املعلومات تكنولوجيا استعمال لتكثيف

 مليون 40 بـ األوروبية املفوضية تسامه حيث أورو، مليون 44 بـ الربنامج  الغالف املايل هلذا قدر .املؤسسات

 من بداية شهرا 34  بـ الربنامجهذا  مدة حتديد ومت. اجلزائر مسامهة حصة أورو فتمثل ماليني 04 أما أورو،

2009ماي  يف كان والذي انطالقه
)2(. 

  :)3(يلي فيما تتمثل رئسية حماور ثالثة الربنامج هذا ويغطي

 وتقدمي احلديثة، التسيري وأساليب املمارسات نقل خالل من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املباشر الدعم - 

 التكنولوجية؛ واليقظة البتكارا إرساء أنظمة ودعم التقين الدعم

 يدالرب  وزارة االستثمار، وترقية واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الصناعة وزارة دعم خالل من املؤسسايت الدعم - 

 واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات تطوير هيئات دعم كذاو  واالتصال، وتكنولوجيات اإلعالم

 املؤسسات مسريي وتوعية والتقييس، االعتماد الشهادات، إصدار املقاييس، توحيد خالل من اجلودة دعم - 

 .املطابقة تقييم هيئات دعمو  اجلودة، واملتوسطة مبتطلبات الصغرية
 

  .اجلدول املوايلمن خالل  يف اجلزائر املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير رامج تأهيلبنتائج  ميكن تلخيصو 

  

  
  

  

                                                           
 .136، ص مرجع سابق: سليمة غدير أمحد )1(

 .148-147، ص مرجع سابق :الكرمي عبد سهام )2(

 (3) Programme D‘Appui Aux PME/PMI Et à La Maîtrise Des TIC (PME II), Dossier de presse, Atelier de 

visibilité, Hôtel El Djazair, Algérie, 24 Février 2010, p 02. 
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  في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نتائج برامج تأهيل): 5- 2(جدول رقم 

  طبيعة العملية  االنجازات
 البيان

  البرنامج  الفترة

 االخنراطات 492

  املصادقة 355  لصناعيبرنامج التأهيل ا 2006 -2001

  نشاط فعلي 151

  االخنراطات 685

  املصادقة EDpme I( 445( برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2007-2002

  نشاط فعلي 65

  االخنراطات 529

  املصادقة 351 البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2010-2007

  نشاط فعلي 279

 االخنراطات 200

2012-2008 
برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في 

 )EDpme II( تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
  املصادقة 120

 نشاط فعلي -----

 االخنراطات 4927

2014-2010 
البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
  املصادقة 2626

  نشاط فعلي (*)868

  : من إعداد الباحث بناءاً على:المصدر

-  Ministère de PME et de L’industrie et de La Promotion des Investissements : Etat Des Lieux Et Perspectives 

De La Mise À Niveau Des Entreprises Industrielles, Algérie, Juin 2010, p 02. 

 ورقلة، ، جامعة9 العدد الباحث، ، جملةPMEII برنامج على الرتكيز مع اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل سياسة :ميالكر  عبد سهام -

  .146 ص ،2011

- Ministère de la PME et de l’Artisanat: Programme d'appui aux PME/PMI: Des résultats et une expérience a 

transmettre, Rapport final: Euro Développement PME, Algérie, Décembre 2007, P 27. 
- Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des TIC (PME II), Dossier de presse, Atelier de visibilité, 

Hôtel El Djazair, Algérie, 24 février 2010, P 10. 

سات الصغرية واملتوسطة، وزارة الصناعة واملناجم، املديرية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات االقتصادية نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤس -

  .27، ص 30: ، العدد2017واإلحصائية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 868إىل  وكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةالوصل عدد تقارير الدراسة التشخيصية املستلمة من طرف  31/12/2016إىل غاية  (*)

  .تقرير منها 734تقرير، مت املصادقة على 
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السياسات�وال��امج��خرى�ل��قية�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�: الفرع�الثالث

 واملتوسطة����ا��زائر

 تأهيلالبرامج لعمل  وتكملة ،ترقية قدر�ا التنافسية وضرورة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهيةأل إدراكا

 ويف، ؤسساتامل القدرة التنافسية هلذه ودعم ترقية إىلاهلادفة  مجلة من التدابري اجلزائر ستحدثتا ،السابقة تطويرالو 

للمؤسسات  مالئم حميط لتوفري بشكل أساسي �دف اليت الربامج من العديد اجلزائر نفذتو  تنفذ ظل هذا اإلطار

  .تدعم قدر�ا التنافسية اليت واخلدمية واملادية املالية املساعدات خمتلف ميوتقد الصغرية واملتوسطة

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية مرافقة: أوال

صناعة التقليدية إىل وضع سعت اجلزائر ممثلة يف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وال ،يف هذا اإلطار

املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإقامة حماضن ومشاتل املؤسسات  ملرافقةاألطر القانونية والتشريعية والتنظيمية الالزمة 

 2003 فرباير 25 املؤرخ يف 78-03وقد متثل هذا اإلطار القانوين يف املرسوم التنفيذي رقم  ؛ومراكز التسهيل

 2003 فرباير 25 املؤرخ يف 79-03رقم ساسي ملشاتل املؤسسات، واملرسوم التنفيذي والذي يتضمن القانون األ

  .والذي يتضمن القانون األساسي ملراكز التسهيل

وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، : )Pepinieres D'entreprises(مشاتل المؤسسات  -1

إىل مساعدة ودعم إنشاء املؤسسات اليت تدخل يف إطار تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، و�دف 

   :)1(وتتخذ املشاتل احد األشكال التالية. سياسة ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 هي هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات؛ :المحضنة - 

 احلرفية؛ تكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملهنتوهي  :ورشة الربط - 

 .يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث :نزل المؤسسات - 

وما يالحظ يف التعريف اجلزائري للمشاتل أنه قسم أشكال املشاتل حسب نوع القطاع الذي تنتمي إليه 

لعاملة املشاريع، فاحملاضن ختتص باملؤسسات العاملة بقطاع اخلدمات، بينما نزل املؤسسات تتكفل باملؤسسات ا

  .مبيدان البحث، وهو املفهوم األقرب إىل حاضنات األعمال التقنية

  :)2(التالية األهداف حتقيقوتسعى مشاتل املؤسسات أساسا إىل 

  تطوير التعاون مع احمليط املؤسسايت؛ - 

املشاركة يف احلركة االقتصادية والعمل على أن تصبح يف املدى املتوسط عامال إسرتاتيجيا يف التطور  - 

 قتصادي يف أماكن تواجدها؛اال

 تشجيع بروز املشاريع املبتكرة؛ - 

                                                           
، اجلريدة الرمسية، العدد املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، 2003ايرفرب  25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم من  02املادة  )1(

 .14ص ، 26/02/2003الصادرة بتاريخ ، 13

، اجلريدة الرمسية، العدد املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، 2003فرباير 25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم من  03املادة  )2(

 .14ص ، 26/02/2003تاريخ الصادرة ب، 13
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 تقدمي الدعم ملنشئي املؤسسات اجلدد؛ - 

 ضمان دميومة املؤسسات املرافقة؛ - 

 .تشجيع املؤسسات على تنظيم أفضل - 

  :)2(يلي مبا املشاتل وتتكفل

  احملالت؛ وإجيار تسيري - 

  والتجاري؛ اإلداري بالتوطني املتعلقة اخلدمات تقدمي - 

  التجهيزات املكتبية وأجهزة اإلعالم اآليل؛ توفري - 

 توفري التكنولوجيات احلديثة األكثر تقدما كلما أمكن؛ - 

 املتعلق مببادئ التدريب على واملساعدة ،تقدمي االستشارات القانونية واحملاسبية واملالية ألصحاب املشاريع - 

 .املشروع إنضاج مرحلة خالل التسيري وتقنيات

وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تتمتع : )Centres de Facilitation(مراكز التسهيل  -2

   .)3(بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

   :)4(وتسعى مراكز التسهيل إىل حتقيق األهداف التالية

  وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي املؤسسات واملقاولني؛ - 

  صناديق املنشأة لدى الوزارة الوصية؛ضمان تسيري امللفات اليت حتظى مبساعدة ال - 

  تشجيع تطوير التكنولوجيات اجلديدة وتثمني البحث والكفاءات؛ - 

تشجيع تطوير النسيج االقتصادي احمللي ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لالندماج يف االقتصاد  - 

  .الوطين والدويل

  : )1( أمهها عدة مبهام املراكز هذه كما تتكفل

 أثناء العراقيل جتاوزكذا و  املشاريع، أصحاب اهتمام وجتسيد متابعتها على واالستشراف تامللفا دراسة - 

  التأسيس؛ مرحلة

 بفرص املتعلقة االقتصادية املعلومة ونشر والتسيري، التكوين ميدان يف املؤسسات أصحاب مرافقة - 

  االستثمار؛

                                                           
، املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، 2003فرباير 25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم من  08، 07، 06، 05، 04 املواد )2(

 .15-14ص ، 26/02/2003الصادرة بتاريخ ، 13اجلريدة الرمسية، العدد 

، 13، اجلريدة الرمسية، العدد املتضمن القانون األساسي ملراكز التسهيل، 2003فرباير  25املؤرخ يف  79-03من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  )3(

 .18، ص 26/02/2003الصادرة بتاريخ 

، 13عدد ، اجلريدة الرمسية، الاملتضمن القانون األساسي ملراكز التسهيل، 2003فرباير  25املؤرخ يف  79-03من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  )4(

 .19-18، ص 26/02/2003الصادرة بتاريخ 

، اجلريدة الرمسية، املتضمن القانون األساسي ملراكز التسهيل، 2003فرباير  25املؤرخ يف  79-03من املرسوم التنفيذي رقم  06، 05، 04 املواد )1(

 .19- 18، ص 26/02/2003، الصادرة بتاريخ 13العدد 
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 املوارد تسيري جمال يف االستشارات وتقدمي اجلديدة، التكنولوجيا ونشر التنافسية القدرات وتطوير دعم - 

  .واالبتكار والتسويق والتكنولوجيا البشرية

  والمتوسطة الصغيرة الدعم المعلوماتي للمؤسسات: ثانيا

لقد تضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جانبا يتعلق بالدعم املعلومايت هلذه 

لى أنه من التدابري املساعدة والداعمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، منه ع 11املؤسسات، حيث نصت املادة 

. هو ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي، التجاري، االقتصادي، التكنولوجي واملهين املتعلق �ذه املؤسسات

صغرية كما تضمن الفصل الرابع منه جانبا يتعلق بتطوير منظومة اإلعالم االقتصادي حول املؤسسات ال

واملتوسطة يتماشي  الصغرية على تأسيس بنك معلومات للمؤسسات 24واملتوسطة، حيث نصت املادة 

 04 املؤرخ يف 09-05صدر املرسوم التنفيذي رقم  24تطبيقا إلحكام املادة و والتكنولوجيات املعلوماتية العصرية، 

واملتوسطة والذي يهدف إىل مجع  الصغرية ، واحملدد لكيفيات وضع بنك معلومات للمؤسسات2009 جانفي

  :)1(يلي املعلومات املرتبطة بنشاط هذه املؤسسات ومعاجلتها ونشرها، إضافة إىل حتقيق ما

 إنشاء نظام إحصائي ناجع لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

 إثراء املنظومة اإلحصائية الوطنية؛ - 

ؤسسات االقتصادية املعلومات املالئمة وضع حتت تصرف املؤسسات واإلدارات العمومية واهليئات وامل - 

 .حول وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطورها يف اجلزائر

املؤسسات الصغرية  طويرالقانون التوجيهي لتاملتضمن  02- 17 القانون رقم من 24 كما نصت املادة    

ة واملتوسطة مبختلف املعلومات على ضرورة تزويد منظومة اإلعالم االقتصادي حول املؤسسات الصغري  واملتوسطة،

  :)2(يئات واإلدارات التاليةمن طرف اهلاحملينة 

 لإلحصاء؛  الوطين  الديوان - 

 التجاري؛  للسجل  الوطين  املركز - 

 األجراء؛  االجتماعية للعمال  للتأمينات  الوطين  الصندوق - 

 لغري األجراء؛  االجتماعي  للضمان  الوطين  الصندوق - 

 ؛اجلبائية  اإلدارة - 

 اجلمارك؛ إدارة - 

 ؛للصناعة والتجارة اجلزائرية الغرفة - 

  .املالية واملؤسسات البنوك مجعية - 

                                                           
، واملتوسطة الصغرية احملدد لكيفيات وضع بنك معلومات للمؤسسات، 2009جانفي  04املؤرخ يف  09-05ذي رقم من املرسوم التنفي 24املادة  )1(

 .10، ص 11/01/2009الصادرة بتاريخ  ،02اجلريدة الرمسية، العدد 

، اجلريدة الرمسية، الصغرية واملتوسطةاملتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات  ،10/01/2017، املؤرخ يف 02-17 من القانون رقم 24املادة  )2(

 .05، ص 11/01/2017، الصادرة بتاريخ 02العدد 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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   والمتوسطة الصغيرةمؤسسات اللالبتكار لفائدة  الوطنية الجائزة: ثالثا

 مبوجب  وذلك ،واالبتكار اإلبداع على وحتفيزها واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتشجيع اجلائزة تأسيس مت

 إحداث املتضمن، 2008 أكتوبر 14 املوافق 1429 عام شوال 14 يف املؤرخ 323-08رقم  التنفيذي  املرسوم

   .)1(منحها وكيفيات لشروط واحملدد واملتوسطة الصغرية املؤسسات لفائدة لالبتكار وطنية جائزة

من قبل وزارة  �اوإدار  هايتم تنظيم ،يف اجلزائر ناشطةهاته اجلائزة ختص املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال

�دف اجلائزة الوطنية لالبتكار لدعم االبتكار واستخدام البحث والتطوير يف املؤسسات و . الصناعة واملناجم

 .الصغرية واملتوسطة لتحسني قدر�ا التنافسية

املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف قطاع الصناعة، اخلدمات وتكنولوجيات تكافئ وتشجع 

  .أو يف التسيري لتقودها حنو التميز اإلنتاجواالتصال اليت حققت ابتكارا يف املنتوج أو يف عمليات  اإلعالم

لصغرية واملتوسطة متكن املؤسسات ا ،املشاركة يف املسابقة من أجل احلصول على اجلائزة الوطنية لالبتكارف    

  :من

 االعرتاف وتقدير اجلهود واالبتكارات املقدمة من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة املبتكرة؛ - 

  اختيار النهج الذي حيسن القدرة التنافسية؛ - 

  تعزيز صورة العالمة التجارية للمؤسسة عن طريق اجلائزة الوطنية لالبتكار؛ - 

 نشط على مستوى املؤسسة؛اجلامعية اليت ت اإلطاراتحتفيز وإشراك  - 

  .)2(واليت ختص املنتج، عملية اإلنتاج أو التسيري زبائن املؤسسة باالبتكارات احملققة من طرفهاإعالم  - 

صغرية ومتوسطة  مؤسسة ألحسن مالية ومكافآت استحقاق وشهادات ميداليات منح يف اجلائزة تتمثلو     

  :)3(كاآليت األخرية هذه قيمة حيث تقدر مبتكرة،

  دج للفائز األول؛ 1.000.000  -

  دج للفائز الثاين؛ 800.000  -

  .دج للفائز الثالث 600.000  -

  

  

 

                                                           
 الصغرية املؤسسات لفائدة لالبتكار وطنية جائزة إحداث املتضمن ،2008 أكتوبر 14 يف املؤرخ 323-08رقم  التنفيذي  املرسوممن  02املادة  )1(

 .06، ص 19/10/2008بتاريخ ، الصادرة 60، اجلريدة الرمسية، العدد واملتوسطة

 (2) Direction Générale De La PME : Prix National De L'Innovation Pour Les PME - Objectifs ,Conditions De 

Participation Et Questionnaire-, Ministère De L‘Industrie Et Des Mines, Avril  2017, P 04. 
 الصغرية املؤسسات لفائدة لالبتكار وطنية جائزة إحداث املتضمن ،2008 أكتوبر 14 يف املؤرخ 323-08رقم  التنفيذي  املرسوممن  03املادة  )3(

 .06، ص 19/10/2008، الصادرة بتاريخ 60، اجلريدة الرمسية، العدد واملتوسطة
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 إلى األسواق والمتوسطة المؤسسات الصغيرةدعم وصول : رابعا

إىل األسواق احمللية واخلارجية، مت  واملتوسطة الصغرية ؤسساتامليف إطار سعي اجلزائر لدعم وصول 

  :جراءات والربامج من أمههااستحداث العديد من اإل

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة العمومية الصفقات تنشيط -1

 املؤسسات هيمنة أمام التنافسية �اقدر  ودعم واملتوسطة الصغرية املؤسسات تشجيع سياسات إطار يف

جانفي  18يف  ملؤرخا 23-12رقم  الرئاسي جاء املرسوم ،الربامج السابقةو  السياساتلعمل  وتكملة ،الكبرية

 ضرورة فيها ورد حيث، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 236- 10 الرئاسي للمرسوم واملتمم املعدل 2012

 الطلب من األكثر على  20% يف حدود العمومية الصفقات من جزء من الصغرية واملتوسطة املؤسسات استفادة

  :)1(التالية يزانيةامل عتبات املؤسسات هذه تتعدى ال أن ويشرتط العام،

 والطرقات؛ املدنية اهلندسة أشغال خلدمات دج (12.000.000) دينار مليون عشر اثنا - 

 والثانوية؛ التقنية البناء أشغال خلدمات دج (7.000.000) دينار ماليني سبعة - 

 الدراسات؛ خلدمات دج (2.000.000) دينار مليونا - 

 للخدمات؛ دج (4.000.000) دينار ماليني أربعة - 

 .اللوازم خلدمات دج (7.000.000) دينار ماليني بعةس - 

  (Optimexport) التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة لدعم الوطني البرنامج -2

التصديرية للمؤسسات الصغرية  القدرة لدعم الوطين الربنامجتتلخص األهداف املسطرة من قبل 

ؤسسات الصغرية واملتوسطة للمتصدير خارج قطاع احملروقات تطوير قدرات اليف  ،(Optimexport) واملتوسطة

توفري وكذا  ،وتطوير عروض اإلعالم على املستوى الدويل ،وتدعيم التكوين يف جمال التجارة اخلارجية ،اجلزائرية

دولية باإلضافة إىل إنشاء مصلحة التنظيم والشؤون القانونية ال ،نظام معلومايت خيص كيفية دخول األسواق العاملية

  .ومصلحة املناقصات وفرص االستثمار

 لرتقية التجارة اخلارجية اجلزائرية الوكالة، وزارة التجارة :أمههمجمموعة من الشركاء الربنامج هذا يضم و 

)ALGEX(، للصناعة والتجارة اجلزائرية الغرفة )CACI(،  باإلضافة إىل خمتلف اإلطراف املعنية مبجال التصدير

  .)2(واجلماركمنها البنوك واملؤسسات املصرفية 

تنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سياسات وبرامج ترقية القدرة الأهم مما سبق، ميكن تلخيص 

 .الشكل املوايلمن خالل  اجلزائر

 

 
                                                           

املتضمن تنظيم ، 236-10 الرئاسي للمرسوم مواملتم املعدل 2012جانفي  18يف  املؤرخ 23-12رقم  الرئاسي املرسوممن  01مكرر  55ملادة ا )1(

 .13، ص 26/01/2012، الصادرة بتاريخ 04، اجلريدة الرمسية، العدد الصفقات العمومية
)2(  Programme de Renforcement des capacités Exportatrices des PME Algériennes (Optimexport): Disponible 

sur: http:// www.optimexport-dz.org.  consulté le: 12/09/2016. 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 سياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر): 5- 3(رقم  شكل
  

 
 ؤسساتللم القدرة التنافسية ودعم رتقيةل اجلزائرية الدولة وضعتها وبرامج  سياسات عدة هناك الواقع يف

القدرة  تنمية يف الدولة سياسة متثل اليت والربامج والتشريعات اهليئات ميكن حصر ال حبيث ،واملتوسطة الصغرية

الدفع  يف فعال دور هلا يكون أن ميكن اليت والربامج  السياسات على ركزنا لكننا ،هلذه املؤسسات التنافسية

 يظهر األلفية، بداية منذيف هذا ا�ال  اجلزائرية التجربة تتبع خالل ومن ذلك من بالرغمو  ؛تنافسية هذا القطاعب

 من يبدو وعليه اإلطار، هذا يف املبذولة واجلهود االستثمارات حجم مع تتوافق ال اآلن حلد النتائج احملققة أن جليا

 الصحيح، بالشكل وتوجيهها ترشيدها عادةإل والربامج  السياسات هلذه عميق تقييموإجراء  النظر إعادة الضروري

 .املوايل املطلب خالل من إليه نتطرق سوف ما وهو

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 درة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرسياسات وبرامج ترقية الق

  البرامج األوروبية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)EDpme II ( )EDpme I( 

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطةللم يةمنظومة اإلعالمتطوير ال

 والمتوسطة الصغيرةمؤسسات ال تشجيع االبتكار في

 والمتوسطة المؤسسات الصغيرة ترقية مرافقة

 إلى األسواق سطةوالمتو  المؤسسات الصغيرةدعم وصول 
 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأهيللالبرامج الوطنية 

  .من إعداد الباحث :المصدر
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�الثا�ي �الصغ��ة� :املطلب �للمؤسسات �التنافسية �القدرة �ترقية �وسياسات �برامج تقييم

  واملتوسطة����ا��زائر

ية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، رتقية القدرة التنافساليت اعتمد�ا اجلزائر لربامج السياسات و اللتقييم 

املفوضية الذي تعده ، "تقييم السياسات احلكومية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة" :اعتمدنا على نتائج تقرير

بنك و  (ETF) التدريب األوروبية مؤسسةبالتعاون مع ، (OECD)ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  األوروبية

  (BEI).  األورويب االستثمار

التقرير سياسات ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مخسة أبعاد رئيسية هذا ويقييم 

   :)1(هي

  خدمات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنشيط الصفقات العمومية لصاحلها؛  :البعد األول

            بكات والشراكة األورومتوسطية؛ دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة الستفادة من الش :البعد الثاين

  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛  البتكارتنمية ودعم الكفاءات وا :البعد الثالث

  دعم التوجه البيئي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛  :البعد الرابع

  . دعم تدويل نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة :البعد اخلامس

  

��ول  �: الفرع �الصفقات�تقييم �وت�شيط �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �دعم خدمات

  العمومية�لصا���ا

حيلل ويقييم هذا احملور أدوات السياسة احلكومية اليت تساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة للوصول إىل     

  :)2(األسواق، وينقسم إىل ثالثة أبعد أساسية هيهذه األسواق والفرص املتاحة يف 

يوفر هذا البعد حملة عامة عن أدوات وبرامج السياسة، اليت  :ؤسسات الصغيرة والمتوسطةخدمات دعم الم -1

 �دف إىل سد الثغرات يف املعلومات وحمدودية توافر اخلدمات املوجهة لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

واضحة وهادفة يقييم هذا البعد توافر معلومات  :توافر معلومات هادفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2

  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

يركز هذا البعد على كيفية توفري  :تنشيط الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -3

 . فرص متكافئة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للمشاركة يف الصفقات العمومية

ة واملتوسطة وتنشيط الصفقات العمومية واجلدول املوايل يوضح نتائج تقييم خدمات املؤسسات الصغري   

  .لصاحلها يف اجلزائر

                                                           
 (1) OCDE : Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du 

SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe, Éditions Union Européenne, Fondation Européenne Pour La 
Formation, Organisation De Coopération Et De Développement Économiques, 2014, P 209-210. 

)2(  ibid, p 115. 
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تقييم خدمات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الصفقات العمومية لصالحها في ): 5- 3(جدول رقم 

  الجزائر

  المعامل  خدمات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 2008 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

 2013 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

  2,5  2  2  حزمة خدمات الدعم

  2  1,5  1  توافر املعلومات عن مقدمي اخلدمات

  3,5  2  2  احلصول على اخلدمات

  3,5  3  2  خدمات دعم إنشاء املؤسسة

  2,5  2  2  )مشاتل املؤسسات ومراكز التسهيل(  حاضنات األعمال

  2,9  2,2    المتوسط المرجح الشامل
  

  2013 نتائج تقييم سنة  2008 نتائج تقييم سنة  لالمعام  توافر معلومات هادفة للم ص م

مجع ومعاجلة وحتليل ونشر املعلومات من خالل القنوات 

  التقليدية
3  2  3  

  3  2,5  2  توافر املعلومات عرب االنرتنت للمؤسسات

  3  2,2    المتوسط المرجح الشامل
  

  2013 نتائج تقييم سنة  2008 نتائج تقييم سنة  المعامل  تنشيط الصفقات العمومية لفائدة الم ص م

  4  غري معتمد  1  جتزئة العروض يف حصص

  4  غري معتمد  1  إعالم ونشر فرص الصفقات العمومية

  2,5  غري معتمد  1  اعتماد تكنولوجيا املعلومات يف الصفقات العمومية

  4  غري معتمد  1  ضمان االلتزام مبواعيد املدفوعات

  1,5  غري معتمد  1  االنفتاح على الشركات األجنبية وامل ص م

  3,5  غري معتمد  1  ثبات مستوي التأهيل واملتطلبات املالية املطلوبة

  3,3  غير معتمد    المتوسط المرجح الشامل

Source: réalisé par nos soins à partir de : OCDE : Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-
Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe, Éditions Union 
Européenne, Fondation Européenne Pour La Formation, Organisation De Coopération Et De Développement 
Économiques, 2014,  P 120-124. 

 

ج تقييم خدمات دعم املؤسسات التحسن امللحوظ يف نتائ املبني أعاله،يتضح من خالل بيانات اجلدول 

ارتفع مؤشر التقييم  إذ ،2008مقارنة بسنة  2013الصغرية واملتوسطة وتوافر معلومات هادفة هلذه املؤسسات سنة 

واضحة للجهود  بصورةهذا التطور  عوديبالنسبة خلدمات الدعم، و  2013 سنة 2,9 إىل 2008 سنة  2,2من 

يف ظل الربنامج الوطين اجلديد للتأهيل الذي يشكل أضخم برنامج لرتقية خاصة  ،املبذولة لتطوير هذه املؤسسات

 2,2كما ارتفع مؤشر التقييم من . مليار دج 386تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية مبيزانية تتجاوز 

الوزارة بالنسبة لتوافر معلومات هادفة هلذه املؤسسات، وهذا نتيجة مساعي  2013سنة  3إىل  2008سنة 

  .لتأسيس بنك معلومات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
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وفيما خيص تنشيط الصفقات العمومية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فقد كان مؤشر التقييم 

تفعيل نشاط ل، وهذا نتيجة 4، حيث وصل مؤشر ضمان االلتزام مبواعيد املدفوعات إىل 2013سنة  3,3اإلمجايل 

شاركة على ميؤكد على زيادة انفتاح الصفقات العمومية  ما وهو ،)CGMA(فقات العمومية صندوق ضمان الص

لسنة  23-12املرسوم الرئاسي رقم  من 01 مكرر 55املادة  إصدار خاصة مع ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  . واملتوسطة للمؤسسات الصغرية الصفقات العموميةمن  %20على حتديد  نصواليت ت، 2012

�الثا�يالفر  �الشب�ات�: ع �من �لالستفادة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �دعم تقييم

 والشراكة��ورومتوسطية

حيلل ويقييم هذا احملور السياسات واملبادرات الرامية إىل تعزيز التواصل والشراكة األورومتوسطية ودعم 

. )1(ة العناقيد وشبكات األعمالاملؤسسات الصغرية واملتوسطة لالستفادة من فرص السوق املوحدة، وكذا تنمي

واجلدول املوايل يوضح نتائج تقييم دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة لالستفادة من الشبكات والشراكة 

  .األورومتوسطية يف اجلزائر

  

ورومتوسطية في الستفادة من الشبكات والشراكة األتقييم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ل): 5- 4(جدول رقم 

  ئرالجزا

  المعامل  دعم الم ص م لالستفادة من الشبكات والشراكة األورومتوسطية
 2008 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

 2013 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

  2  1  2  العناقيد والشراكات األورومتوسطية بني املؤسسات

  2  1,5  2  الشبكات األورومتوسطية خلدمات دعم املؤسسات

  1  1  2  ومتوسطية برامج الربط بني املؤسسات األور 

  1,7  1,2    المتوسط المرجح الشامل

Source: réalisé par nos soins à partir de : OCDE : Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-
Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe, Éditions Union 
Européenne, Fondation Européenne Pour La Formation, Organisation De Coopération Et De Développement 
Économiques, 2014,  P 154-157. 

 

دعم املؤسسات الصغرية تقييم أنه بالرغم من التحسن الطفيف يف مؤشر أعاله، يتبني من اجلدول 

، إذ ارتفع مؤشر 2008مقارنة بسنة  2013متوسطية سنة واملتوسطة لالستفادة من الشبكات والشراكة األورو 

؛ غري أ�ا تبقى نتائج منخفضة إذا ما قرنت بدول اجلوار، حيث تقدر قيمة هذا املؤشر 1,7إىل  1,2التقييم من 

ويعود مستوي هذا التقييم املتواضع لعدم استفادة اجلزائر من أغلب برامج الشبكات  .3,7يف تونس واملغرب بــ 

اللذان يستفيدان من العديد من هذه  ،ومتوسطية لربط ودعم املؤسسات، على عكس تونس واملغرباألور 

لدعم استفادة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من فرص سوق  )EEN(شبكة مؤسسة أوروبا : الشبكات على غرار

                                                           
 (1) OCDE: Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du 

SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe: Op-Cit, p 149. 
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اقيد يف منطقة البحر اليت �دف إىل تنمية االستثمارات والعن )ANIMA(االحتاد األورويب، وشبكة االستثمار 

 .األبيض املتوسط

  ���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةبت�ار�تقييم�تنمية�ودعم�الكفاءات�و� : الفرع�الثالث

يف املؤسسات الصغرية  البتكاريقييم هذا احملور جماالت السياسة احلكومية الرامية لدعم الكفاءات وا

 :)1(واملتوسطة ، ويعتمد على بعدين أساسيني مها

يقييم سياسات وممارسات تنمية رأس املال البشري وتأثريها  :فاءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةك  -1

مالئمته  ىتوافر التدريب ومد ىمدعلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويركز على وجه اخلصوص أداء على 

وكذا ضمان اجلودة يف الحتياجات هذه املؤسسات، جودة التدريب وتكيفه مع املؤسسات الناشئة واملتوسعة؛ 

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة

مثل وضع مقاربة إسرتاتيجية للسياسة  ،يقييم سياسات دعم اإلبداع ونقل التكنولوجيا :البتكاردعم ا  -2

 تطوير خدمات واسعة من الدعم التقين واملايل إضافة إىلوالتكنولوجيا،  البتكاروإنشاء مراكز ل البتكاريةا

  .واملتوسطة املبتكرةللمؤسسات الصغرية 

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  البتكارواجلدول املوايل يبني نتائج تقييم تنمية ودعم الكفاءات وا

  .اجلزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 (1) OCDE: Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du 

SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe: Op-Cit, p 161. 
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  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر البتكارتقييم تنمية ودعم الكفاءات وا): 5- 5(جدول رقم 

  المعامل  يرة والمتوسطةدعم كفاءات المؤسسات الصغ
 2008 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

 2013 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

  2  غري معتمد  TNA(  3(حتليل احتياجات التدريب 

  3,5  1  2  توافر التدريب

  Start-Ups(  2  2  2(تدريب املؤسسات الناشئة 

  1  1  2  تدريب املؤسسات

  3  1  2  منو املؤسسات

  2  2  3  الوصول إىل األسواق الدولية

  2  غري معتمد  2  ضمان اجلودة

  2,5  غري معتمد  SSED(  3(كفاءات التنمية املستدامة للمؤسسة 

  2,7  ---     المتوسط المرجح الشامل
  

  2013 نتائج تقييم سنة  2008 نتائج تقييم سنة  المعامل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البتكاردعم ا

  2  غري معتمد  2  ممثلي الكفاءات واملهام

  2,5  2  3  يف امل ص م بتكارملقاربة اإلسرتاتيجية لالا

  2  غري معتمد  2  امل ص م لالبتكارختصيص ميزانية 

  2  1,5  1  إنشاء مراكز لالبتكار والتكنولوجيا

  2  غري معتمد  2  البتكاراملعلومات عن خدمات دعم ا

  3  غري معتمد  1  اإلنفاق احلكومي على البحث والتطوير 

  3  2  1  خدمات الدعم املايل

األدوات املستخدمة لدعم التعاون بني امل ص م 

  واملؤسسات البحثية واجلامعات
  2,5  غري معتمد  1

املرتبطة  املبتكرةحاضنات األعمال للمؤسسات الناشئة 

  بالتكنولوجيا
  2  غري معتمد  1

  2  1  1  العناقيد التنافسية ومرافق تعزيز التشبيك/ حدائق العلوم

  2,3  ---     المتوسط المرجح الشامل

Source: réalisé par nos soins à partir de : OCDE : Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-
Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe, Éditions Union 
Européenne, Fondation Européenne Pour La Formation, Organisation De Coopération Et De Développement 
Économiques, 2014,  P 166-173. 

 

يالحظ عدم حتسن أغلب مؤشرات تقييم دعم كفاءات املؤسسات  ،املوضح أعالهاجلدول خالل من 

تدريب  ، وهذا ما نلمسه من خالل ثبات مؤشرات تقييم)2013-2008(خالل الفرتة  الصغرية واملتوسطة

مؤشر تقييم  أغلب نتائجوبالرغم من ضعف . املؤسسات الناشئة، تدريب املؤسسات والوصول إىل األسواق الدولية

وذلك ، )2,3(املتوسط املرجح الشامل قيمة تجاوز تحيث مل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  البتكاردعم ا

نه يالحظ التحسن يف مؤشر العناقيد التنافسية، إف ؛)3,4(مبتوسط مرجح بلغ تونس واملغرب بدول اجلوار كقارنة بامل

           برنامج استحداث والذي يرجع أساسا إىل ،والتكنولوجية البتكاريةوكذا مؤشر حاضنات األعمال ا
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)GIZ DEVED(  لتجميع نشاطات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عناقيد االمتياز، الذي بادرت وزارة الصناعة

 ،بالتعاون مع هيئة التعاون الفين األملاين 2010االستثمار إىل إطالقه سنة  ترقيةواملتوسطة و واملؤسسات الصغرية 

سيدي عبد اهللا، وكذا إطالق ثالث حاضنات أعمال تكنولوجية  البتكاراستحداث حاضنة أعمال دعم ا وكذا

  .بكل من وهرن باتنة وعنابة

 غ��ة�واملتوسطةتقييم�دعم�التوجھ�البي���للمؤسسات�الص: الفرع�الرا�ع

 سرتاتيجياتاإلوجية واالبتكار االيكولوجي يف حيلل ويقييم هذا احملور مبادرات دمج الكفاءة االيكول

املرتبطة بدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا توافر اخلربة يف القضايا البيئية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

. )1(تمكني هذه املؤسسات من حتويل التحديات البيئية إىل فرصذلك لة، و واستخدام نظم إدارة البيئة واملعايري البيئ

  .واجلدول املوايل يوضح نتائج تقييم التوجه البيئي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
 

  تقييم دعم التوجه البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر): 5- 6(جدول رقم 

  المعامل  ت الصغيرة والمتوسطةمؤسسالل دعم التوجه البيئي
 2008 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

 2013 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

سرتاتيجيات الصديقة للبيئة يف جمال دعم اإل حنو التوجه

   املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  3  غري معتمد  1

يف القضايا ؤسسات الصغرية واملتوسطة حتسني توافر اخلربة للم

  البيئية 
  3  غري معتمد  1

  3  غري معتمد  1  تشجيع استخدام نظم اإلدارة البيئة واملعايري البيئة

  3  ---     المتوسط المرجح الشامل

Source: réalisé par nos soins à partir de : OCDE : Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-
Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe, Éditions Union 
Européenne, Fondation Européenne Pour La Formation, Organisation De Coopération Et De Développement 
Économiques, 2014,  P 185-186. 

 

حيث تنشط  على اعتبار أن التوجه البيئي للمؤسسات يشكل هدفا أساسيا للتنمية املستدامة يف اجلزائر،

مؤسسة جلمع الفضالت املنزلية  3400يف هذا ا�ال من بينها  صغرية ومتوسطة مؤسسة 273.000أزيد من 

الدراسات والفحص، االستشارة، التكوين (مؤسسة للخدمات املرتبطة باحمليط  30.000والصناعية، و

الصغرية واملتوسطة من قبل العديد اهليئات  كما مت توفري التدريب يف جمال القضايا البيئية للمؤسسات ،)...واملخابر

وكذا . )IRDD(، ومعهد حبوث التنمية املستدامة )IARD(مثل املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة 

 ISOمؤسسة صغرية ومتوسطة على شهادة  75تشجيع استخدام نظم اإلدارة البيئة واملعايري البيئة حيث حتصلت 

دعم التوجه البيئي للمؤسسات  ؤشر تقييممل 3القيمة من خالل حصول اجلزائر على  عكسأنوهذا ما . 14001

  .2013سنة  الصغرية واملتوسطة

  

                                                           
 (1) OCDE: Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du 

SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe: Op-Cit, p 183. 
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 تقييم�دعم�تدو�ل��شاط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�: الفرع�ا��امس

ة، كتفعيل حيلل ويقييم هذا احملور املبادرات الرامية إىل تعزيز تدويل نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسط

 يف ويعتمد هذا احملور  .تبسيط إجراءات التجارة الدوليةكذا و  ،سرتاتيجيات الرتقية التجارية، برامج ترقية الصادراتإ

  :)1(على بعدين أساسيني مها تقييم دعم تدويل نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  تنفيذ السياسة التجارية؛تقييم  - 

 .ليةتبسيط إجراءات التجارة الدو تقييم  - 

  .واجلدول املوايل يبني نتائج تقييم دعم تدويل نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

  

  تقييم دعم تدويل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر): 5- 7(جدول رقم 

  المعامل  تنفيذ السياسة التجارية
 2008 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

 2013 نتائج تقييم سنة

)1-5(  

  1,5  1,5  3  سرتاتيجية الوطنية لرتقية الصادراتاإل

  3  1  2  اتفاقيات التجارة املتوسطية

  3  غري معتمد  2  تقدمي املعلومات حول األسواق الدولية

  2  غري معتمد  2  برامج تدعيم القدرات التصديرية

  2,3  ---     المتوسط المرجح الشامل
  

  2013 نتائج تقييم سنة  2008 يم سنةنتائج تقي  المعامل  تبسيط إجراءات التجارة الدولية

  2  1,5  1  مستوي حوسبة إجراءات التجارة الدولية

نوعية احلصول على معلومات أنظمة وإجراءات التجارة 

  اخلارجية 
1  1,5  3  

  2,5  1,5  1  الشباك الوحيد إلجراءات التجارة اخلارجية

  2,5  1,5    المتوسط المرجح الشامل

Source: réalisé par nos soins à partir de : OCDE : Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-
Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe, Éditions Union 
Européenne, Fondation Européenne Pour La Formation, Organisation De Coopération Et De Développement 
Économiques, 2014,  P 196-199. 

 

 ،بالرغم من اجلهود املبذولة لرتقية صادرات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتضح من اجلدول أعاله

مؤشرات تقييم برامج دعم تدويل نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، خاصة مبا أغلب نتائج تواضع 

، )2013-2008(خالل الفرتة  1,5القيمة سرتاتيجية الوطنية لرتقية الصادرات الذي مل يتجاوز يتعلق مبؤشر اإل

 .2013سنة  على التوايل 4و 3,5مؤشر حيث بلغت قيمة هذا على خالف تونس واملغرب 

ر تقييم أبعاد سياسات ترقية القدرة التنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائنتائج وميكن تلخيص 

 :الشكل املوايل من خالل

                                                           
 (1) OCDE: Politiques En Faveur Des PME Afrique Du Nord Et Moyen-Orient 2014: Évaluation Sur La Base Du 

SMALL BUSINESS ACT (SBA) pour l‘europe: Op-Cit, p 193. 
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  تقييم أبعاد سياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر): 5- 4( الشكل رقم

  

  

سياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أن  ،يتضح من الشكل املبني أعاله

 اليت تدعم يف ترقية تنافسية هذه املؤسسات على برامج التأهيل ركزت حبيث، الشمولية إىل تفتقد اجلزائر يف

 �دف اليت والتشريعات القوانني بعضكذا و  اإلنتاج، وتقنيات اإلدارية الكفاءات وحتسني تنمية أساسي وبشكل

كدعم  األخرى العوامل خمتلف إمهال مع ؤسسات،ذه املهل اجلزائر يف االقتصادي من النشاط نسبة منح إىل

ترقية القدرات كذا و ، وتنمية املقاوالتية بني املؤسسات وحتسني التكوينوالتشبيك ، ومتتني الروابط البتكارا

حتقيق التكامل الوثيق بني سياسات تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والسياسات إضافة إىل ، التصديرية

  .ولوجية والتعليميةالصناعية، العلمية، التكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )5-7(، )5-6(، )5-5(، )5-4(، )5-3( :من إعداد الباحث بناءاً على بيانات اجلداول :المصدر



 واقع�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�وسبل�ترقي��ا: الفصـل�ا��امس�

307 
 

نموذج�مق��ح�ل��قية�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� :املبحث�الثالث

  ���ا��زائر

 ومتر منوذج لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، اقرتاح املبحث هذا يستهدف

تشخيص املشكالت التنافسية الراهنة  بدءا من ،املنهجية هذا النموذج بسلسلة من اخلطوات وضع عملية

املؤسسات الصغرية  قطاع عليه يكون أن ينبغي طموحة ملا رؤيةللمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مث وضع 

ة القدر  واستنادا إىل التجارب الدولية الرائدة يف جمال ترقية ،سبق ما ضوء ويف .اجلزائري باملستقبلواملتوسطة 

والربامج  والسياسات ،النموذج اهذ أهداف وركائز حتديدالتنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتم 

  .هلذا النموذج املستهدفة الرؤية حتقيق عن املسؤولة التنفيذ وجهاتو  وآليات واملشروعات

  

��ول  ����: املطلب �واملتوسطة �الصغ��ة �للمؤسسات �التنافسية �املشكالت ���يص

  ا��زائر

 للتشخيص الوصول أمكنستنادا للتقارير والدراسات والنشريات اإلحصائية املعتمدة يف هذه الدراسة، ا

لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة التنافسية  املشكالت الكمية ألهم من املؤشرات بالعديد واملدعوم املوضوعي

 بسبب وذلك القطاع نفسه داخل من ابعةالن املشكالت تلك هي منها األول :نوعني إىل تنقسم واليت ،باجلزائر

وهي  اخلارجية اليت تتعلق بالبيئة املشكالت التنافسية تلك فهي الثانية أما وأدائه وخصائص مؤسساته، تركيبته

  .تنشط فيه مؤسسات هذا القطاع العام الذي باملناخ مرتبطة

  

  الب�ئة�ا��ارجيةالتنافسية�املتعلقة�بشكالت�امل: الفرع��ول 

   اإلجراءات اإلدارية والتنفيذيةالمتعلقة ب شكالتالم: أوال

املؤسسات الصغرية املتعلقة بنشاط  اإلجراءات اإلدارية والتنفيذيةعلى  يغلب طابع البريوقراطية والتعقيد

يف اجلزائر، إضافة إىل تعدد اجلهات املختصة واألجهزة احلكومية اليت تتوىل اإلشراف على هذه  واملتوسطة

ما ينتج عن ذلك من تعدد التشريعات واللوائح اليت قد تتعارض مع بعضها البعض، وما يرتتب عن املؤسسات، و 

  .ذلك من صعوبات وتعقيدات إدارية

  المتعلقة بالتمويل شكالتالم: ثانيا

التمويل من على  اتعاين أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من صعوبات كبرية يف حصوهل

فضال  ،املؤسساتهذه غياب بنوك متخصصة يف متويل و  الكافيةالضمانات  نتيجة عدم امتالك ؛ةاملصادر اخلارجي

 نم نسبيا تفعةمر  اليفكوبتبأجل  الشراءمما يضطرها إىل  ؛اجلزائرب شركات رأس املال املخاطر حمدودية نشاط عن

وتسويق اإلنتاج بأسعار  ، ومن جهة أخرى التعاقد من الباطن مع املؤسسات الكبرية لتوفري املدخالتجهة

  .منخفضة، وهو ما يؤدي إىل ختفيض معدل رحبية النشاط مقارنة باملعدل املماثل يف حالة توفر املوارد املالية
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  الرسمـي غير المرتبطة باالقتصاد شكالتالم: ثالثا

واملتوسطة  املؤسسات الصغرية اليت تواجه قطاع املنافسة أوجه أهم أحد الرمسي غري االقتصاد تفشي يعترب

 3,9أكثر من  اخلام للجزائر ويشغل من الناتج الوطين %45 يقارب االقتصادحجم هذا  أصبح، إذ يف اجلزائر

املؤسسات الصغرية  ينشط يف نفس قطاعات نشاطكما  ،8% ــب يقدر سنويا منوا ويشهد مليون شخص

ها يشكل �ديدا حقيقيا لتطور ، و قصريال األجلمما حيد من القدرة التنافسية هلذه املؤسسات يف ، واملتوسطة

  .واستمراريتها يف األجل الطويل

  القيود الحكوميةالمرتبطة ب شكالتالم: رابعا

بالقيود احلكومية اليت تفرضها اجلزائر بغرض محاية االقتصاد الوطين، ومن  وهي تلك القيود ذات العالقة

 على السلع، القيود أنواع من بعض الوارداتو  الصادرات على األجنيب، القيود النقد على القيود :أمهها

  .اإلسرتاتيجية القطاعات يف اخلاصة االستثمارات

  الفسادب ذات العالقة شكالتالم: خامسا

بنشاط يعد ارتفاع معدالت الفساد يف األجهزة احلكومية اليت حتكم اجناز األعمال واملعامالت اخلاصة 

لرتقية تنافسية هذه املؤسسات حسب العديد من  الرئيسية العوائق أحديف اجلزائر،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .)CPI(العاملي الفساد مدركات شر ضمن مؤ   اجلزائر ترتيببتفشي الفساد  املتعلقة النتائج هذه ويدعم التقارير،

عن حصوهلا على املرتبة   إضافة، مشلها التقرير بلدا 176من بني  108على املرتبة  2016سنة حيث حصلت 

  .2016 العربية االقتصادات تنافسية تقريردولة مشلها  21من أصل  اإلداري الفساد مكافحةضمن مؤشر  16

  أخرى شكالتم: سادسا

ويصل  املؤسسات، رباحأمن  % 72,6الكلية الضرائب نسبة ميثل متوسط(بالضرائب  املعوقات املرتبطة - 

  ؛)27مدفوعا�ا السنوية إىل  عددمتوسط 

  الصعوبات واملشاكل املرتبطة بالعقار؛ - 

 محاية املنتوج الوطين؛ موعد ةالتدفق الفوضوي للسلع املستورد - 

  ؛ضعف العالقات بني القطاعني العام واخلاص - 

  .التضخمتزايد معدالت  - 

  داخليةالب�ئة�الب التنافسية�املتعلقةشكالت�امل: الفرع�الثا�ي

مت اليت  لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائرالتنافسية  املشكالتو باإلضافة إىل كل العوائق 

وأدائه  تركيبته بسبب وذلك ،القطاع نفسههذا  داخل من نابعةأخرى  مشكالت تنافسيةفإنه توجد  ،اهذكر 

  :فيما يلي هذه املشكالت ميكن تلخيص أهمو ، صائص مؤسساتهوخ

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشكالت المرتبطة بهيكل قطاع الم :أوال

البناء واألشغال  من مؤسسات هذا القطاع تنشط يف قطاعي %49,93اختالل التوزيع القطاعي حيث أن  - 

  ؛والتوزيع التجارةالعمومية و 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
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مؤسسات إمجايل من % 0,31تجاوز تنسبة املؤسسات املتوسطة ال (القطاع ذا هلغياب الفئة املتوسطة  - 

 بني قطاع الربط والتكامل إىل إىل العديد من املشكالت البنيوية، أمهها االفتقار ذلكيؤدي ، و )القطاع

 ؛اإلنتاج الوطين يف املستورد احملتوى وارتفاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الكبرية،

مؤسسات إمجايل من % 97,12تتجاوز نسبة املؤسسات املصغرة ( اهليكل احلجمي هلذا القطاع اختالل  - 

 ؛)القطاع

 17 يقاربؤسسات الصغرية واملتوسطة امل هذه كثافةمعدل  ( املؤسسات الصغرية واملتوسطةضعف كثافة  - 

 ؛)45ساكن، وهو معدل ضعيف جدا مقارنة باملعدل العاملي املقدر بــ  1000مؤسسة لكل 

 ؛املؤسسات الكبريةو  املؤسسات الصغرية واملتوسطةقطاع  والرتابط بنيضعف العالقات  - 

  .العلمي البحث القطاع واجلامعات ومراكزهذا  مؤسسات بني االرتباط يف الشديد الضعف - 
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقطاع  مؤسساتشكالت المتعلقة بخصائص الم :ثانيا

على  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائرعاين منها ياليت  تنافسيةال املشكالتو العوائق ال تقتصر 

واملتمثلة  ،وإمنا متتد لتشمل جمموعة من املشاكل ناجتة عن خصائص مؤسسات هذا القطاع ،تلك املتعلقة �يكله

  :يلي ، واليت ميكن تلخيصها فيمايف ضعف اجلوانب اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية واملوارد البشرية

  المتعلقة بالتسيير شكالتالم -1

غلب أالتنظيمية، حيث هذه املؤسسات تسودها يف القدرات قصور الشديد يف اخلربات اإلدارية و ال -

 ؛ديةافر ناألحيان اإلدارة العائلية أو اإلدارة اال

  تأهيلهم؛ وحمدودية تكوين املسريين ضعف -

  ؛املؤسسة نشاط جمال يفواالبتكار  املبادرة ضعف -

 ؛اخلارجية ببيئتهاانات املتعلقة يار هذه املؤسسات لنظام معلومات ميكنها من احلصول على البافتق -

 الذايت التمويل على ساسيةأ بصفة وعليه يبقى االعتماد ،اخلارجية التمويل صادرمب املتعلقة اخلربة ضعف -

 ؛كفايته ملعد نظرا املؤسسة ومنو طورت قيعي هكنول خماطرة، لأق يعد الذي

 خطط وسياسات وجود عدم إىل يؤدي ما وهذا واضح تنظيم وجود بعدم هذه املؤسسات معظم تتميز -

 ؛التنظيم يف املركزية تطبق أ�ا كما املؤسسات هلذه حمددة وأهداف واضحة

 .سيفانالت قتصاداال ومتطلباتى تماشال ت ريسيالت يف تقليدية ساليبأ انتهاج -

  المرتبطة باإلنتاج شكالتالم -2

 ؛للمفاهيم األساسية للجودة ؤسساتكثري من هذه املافتقار ال -

 عدم االهتمام بتطوير املنتجات مبا يتناسب مع أذواق املستهلكني؛ -

 .احلديثة وتقادم التجهيزات املستعملةاستخدام التكنولوجيا  ضعف -

  المتعلقة بالتسويق شكالتالم -3

 ؛املؤسسات للمهارات التسويقيةهذه افتقار  -
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 السوق؛ضعف توافر معلومات  -

 ؛املؤسسات مع العمالء واملوردين واألسواقهذه ضعف روابط  -

 .ضعف قنوات التوزيع -

  ذات العالقة بالموارد البشرية شكالتالم -4

 ؛نقص العمالة الفنية املدربة -

وتفضيلها  لفتهاتك رتفاعبا تصفيت تال ،هلةاملؤ  العمالة ستقطابال الالزمة ويةنملعاو  املادية زفاحلوا ضعف -

 .لقدر�ا على دفع أجور أعلى وحوافز أكثراملؤسسات الكبرية  للعمل يف

 

  أ�داف�ور�ائز�النموذج�املق��ح :املطلب�الثا�ي

رتقية القدرة التنافسية للمؤسسات ل نموذج املقرتحلل عامال طارتوضيح اإل ،املطلب هذا خالل من سنحاول

التشخيص  على بناء صياغتها متت واليت عاملامل من جمموعة على بالرتكيز وذلك اجلزائرية،الصغرية واملتوسطة 

التجارب الدولية الرائدة  وعلى أساس، اليت تواجهها هذه املؤسسات التنافسية والتحديات املشكالت السابق ألهم

  :التايل النحو على وهذا ة،الدراسهذه  هاتناولتاليت ال هذا ا�يف 

  

  رؤ�ة�وأ�داف�النموذج�املق��ح� :الفرع��ول 

  رؤية النموذج المقترح: أوال

ترقية القدرة التنافسية التنافسية سالفة الذكر و والتحديات  املشكالتجتاوز  مما ال شك فيه أن

يتطلب عمال دؤبا ومستمرا وشامال وسياسات وبرامج واضحة املعامل  ،باجلزائرللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

إسرتاتيجية  وضع رؤية لنشاط االقتصادي يف اجلزائراإلطراف الفاعلة يف ا على واألهداف، لذلك يكون لزاما

 .هلذه املؤسسات وجيعلها طرفا فاعال يف التنمية الشاملةحنو يرفع من القدرة التنافسية  على املدى طويلة طموحة

  :على النحو التايل النموذج املقرتحميكن صياغة رؤية  ،وعلى هذا األساس

 ."يف كل القطاعات اليت تعزز التنمية الشاملة باجلزائرة واملتوسطة ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغري "

  النموذج المقترح أهداف :ثانيا

نظرا لتعقد وتشابك اجلهود واملبادرات املتصلة بتحقيق الرؤية املستهدفة، وجب حتديد أهداف واقعية هلذا 

كن تلخيص األهداف املستهدفة من هذا ومي. النموذج املقرتح ميكن مراقبتها وتنفيذها وفق جداول زمنية حمددة

  :النموذج املقرتح فيما يلي

 ؛السيما املبتكرة منها، واحملافظة على دميومتهاؤسسات الصغرية واملتوسطة املتوسيع إنشاء  -

 ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةللماالرتقاء بالقدرة التصديرية  -

 ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملتنوع نشاطات قطاع  زيادة -

  .إدماج نشاطات االقتصاد غري الرمسي زيادة -
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  ر�ائز�النموذج�املق��ح� :الفرع�الثا�ي

  :يف حتقيق الرؤية املستهدفة على النحو التايلالنموذج املقرتح الركائز اليت يستند عليها هذا  توضيحميكن 

 ؛احلصول على التمويلتسهيل  -

 ؛دعم االبتكار والتطوير التكنولوجي -

 ؛رات التسيرييةتنمية املقاوالتية واملها -

 ؛دعم الوصول إىل األسواق -

 ؛مع املؤسسات الكبريةوالتشبيك  الرتابطترقية  -

  .البيئة القانونية والتنظيميةتطوير  -

نموذج املقرتح لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف لل عامال طاراإلوالشكل املوايل يوضح 

  .اجلزائر

 

  المقترح لترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرنموذج ال ):5- 5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

.من إعداد الباحث: المصدر    

  

  

  

  

  

  

 

  ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات التي تعزز التنمية الشاملة

 

توسيع إنشاء الم ص م 

 السيما المبتكرة منها

االرتقاء بالقدرة 

 التصديرية للم ص م

 اتزيادة تنوع نشاط

 قطاع الم ص م

نشاطات زيادة إدماج 

 االقتصاد غير الرسمي

 ترقية الترابط مع المؤسسات الكبيرة دعم االبتكار والتطوير التكنولوجي تسهيل الحصول على التمويل

 تطوير البيئة القانونية والتنظيمية دعم الوصول إلى األسواق والمهارات التسييريةتنمية المقاوالتية 

  الرؤية

 األهداف

 الركائز
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  النموذج�املق��حآليات�تنفيذ� :املطلب�الثالث

ن الدور ال ميكن ترقيتها مبعزل ع ؤسسات الصغرية واملتوسطةللمالقدرة التنافسية  أن ،مما ال شك فيه

حزمة متكاملة ومرتابطة هلذا النموذج املقرتح يتطلب تنفيذ  حتقيق الرؤية املستهدفةن إف لذلك ا،املساند هلاحلكومي 

دورها يف  عزيزوتمن السياسات واإلجراءات املساندة والداعمة واملطورة لرفع القدرة التنافسية هلذه املؤسسات 

  .اجلزائرب التنمية الشاملة

  

  حصول�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���التمو�ل�س�يل�  :الفرع��ول 

واخلدمات  األدواتبالرغم من اجلهود اجلبارة اليت بذلتها اجلزائر لتسهيل حصول هذه املؤسسات على 

ترقية القدرة تواجه  اليت الرئيسية العقبات إحدى املالية ال تزال تشكل القيود املالية املالئمة الحتياجا�ا، إال أن

أن املنافسة، جيب عليها  سلم والرقي يف النموفاملؤسسات الصغرية واملتوسطة الراغبة يف . لتنافسية هلذه املؤسساتا

وتطور أنظمتها ومواردها التنظيمية والبشرية مبا يتوافق مع التحديات التنافسية احمللية  ومعدا�ا حتدث آال�ا

يظهر لنا بوضوح  ،القدرة التنافسية هلذه املؤسسات ة يف جمال ترقيةواستنادا إىل التجارب الدولية الرائد .والعاملية

على األدوات واخلدمات  احلكومية يف تسهيل حصول هذه املؤسسات األجهزةأمهية الدور املساند الذي لعبته 

   .رأس املال املخاطرالتمويل بو  التمويل املصريف: أمههااملالية املالئمة الحتياجا�ا، واليت من 

  التمويل المصرفي :أوال

يف اجلزائر، غري أن  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخليار األكثر شيوعا ألصحاب يشكل التمويل املصريف

، نتيجة ارتفاع معدالت (*)أغلب هؤالء املسريين يعانون من صعوبات كبرية يف حصوهلم على االئتمان املصريف

وحىت . (**)عدم امتالك الضمانات الكافيةفضال عن  ملؤسساتهذه اغياب بنوك متخصصة يف متويل الفائدة و 

، فإنه جيب باجلزائر خاصة الناشئة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتمويل املصريف دوره بفاعلية يف متويل يؤدي 

  :العمل على

 HALK(اجلزائر على غرار بنك هالك ببنوك متخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة إنشاء  -

Bank( الصغرية واملتوسطة  املؤسساتبنك  ،يف تركيا)SME Bank( وبنك كوريا الصناعي ،يف ماليزيا 

 ؛)IKBS( للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطةالتوسع يف إنشاء صناديق ضمان قروض  -

 ؛ذات إمكانيات النمو العالية املؤسسات الصغرية واملتوسطة منح األفضلية يف متويل -

 ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةاعتماد املعايري االقتصادية واملوضوعية يف منح االئتمان للم -

 على غرار جتربيت كوريا وتركيا؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطةخفض أسعار الفائدة على قروض  -

                                                           
 . 2017سنة  ممارسة أنشطة األعمالدولة مشلها تقرير  190من أصل  ول على االئتمانصاحلعامليا ضمن مؤشر سهولة  175تلت اجلزائر املرتبة اح (*)

من طرف صندوقي ضمان القروض  ،ضمان قرض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1784مل يتم منح إال  )2016-2004(خالل الفرتة  (**)

)FGAR( و)CGCI-PME(. 
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ار التجربة يف البنوك اجلزائرية على غر  ؤسسات الصغرية واملتوسطةالتوسع يف اعتماد صيغ متويل إسالمية للم -

 املاليزية؛

  .عصرنة اجلهاز املصريف اجلزائري -

  رأس المال المخاطرالتمويل ب :ثانيا

رأس مال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ يوفر هلا  األمهيةمتويلية بالغة  آليةرأس املال املخاطر يشكل 

دارية للمؤسسات الناشئة إضافة إىل املساعدة اإل ،مرن وطويل األجل من خالل مشاركته يف ملكية املؤسسة

ويوجد حاليا يف اجلزائر عدد حمدود من شركات رأس . والنامية، وخاصة املؤسسات ذات األفكار اجلديدة واملبتكرة

رأس املال املخاطر وحىت يؤدي . املؤسسات الصغرية واملتوسطةال تركز أغلب أنشطتها على متويل  ،(*)املال املخاطر

  :، فإنه جيب العمل علىباجلزائر ؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة الناشئة منهااملدوره بفاعلية يف متويل 

مبشاركة القطاع اخلاص، حيث  املؤسسات الصغرية واملتوسطةلتمويل  رأس املال املخاطرشركات  إنشاء -

ت املؤسسالتمويل  رأس املال املخاطرتساهم احلكومة يف متويلها ويسريها القطاع اخلاص، على غرار شركيت 

برتكيا واليت تساهم منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  )IVCI(و )KOBI( الصغرية واملتوسطة

)KOSGEB( الكوريةالشركة على التوايل، وعلى حنو مشابه  %31,25و %12,33 يف رأس ماهلما بنسبة 

وهيئة  )KOFC( تمويللل الكورية متويلها املؤسسةيف يساهم واليت  )K-vic( لالستثمار برأس مال املخاطر

 ؛)SMBA( املؤسسات الصغرية واملتوسطة إدارة

 يساهم بنك هالك فمثال ،رأس املال املخاطرتشجيع البنوك واملؤسسات املالية األخرى على االستثمار يف  -

)HALK Bank( رأس املال املخاطر رأس مال شركة من %31,25بنسبة  يف تركيا )KOBI(؛ 

ت ممويل األعمال يف دول أخرى جلذ�م إىل االستثمار يف صناعة رأس املال إقامة حلقات اتصال مع شبكا -

رأس  من %32,25بنسبة  )FIE(على سبيل املثال يساهم صندوق االستثمار األورويب  املخاطر يف اجلزائر،

 ؛برتكيا )IVCI( رأس املال املخاطر مال شركة

اليت حتصل على  ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملتقدمي حوافز ضريبية لكل من شركات رأس املال املخاطر و  -

 متويل من خالهلا؛

 ؛رأس املال املخاطراملرشحة الستثمارات  الصغرية واملتوسطة تؤسساللم وضع قاعدة بيانات -

تعزيز الوعي لدى أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبزايا رأس املال املخاطر بالنسبة لقدر�م التنافسية  -

 .ومنو مؤسسا�م
  

  

  
                                                           

، )Sofinance(، الشركة املالية لالستثمارات )Finalep(للمسامهة  األوروبية املالية اجلزائرية: هي رأس املال املخاطرلشركات تنشط يف اجلزائر أربعة  (*)

 .)Asicom(، الشركة اجلزائرية السعودية لالستثمار  )EL Djazair Istithmar( اجلزائر استثمار
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 للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة دعم��بت�ار�والتطو�ر�التكنولو��: الفرع�الثا�ي

إال أنه ، )2014-2010( الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةبالرغم من ضخامة ميزانية 

حيث حددت  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة االبتكار والتطوير التكنولوجي ال يركز بالشكل املناسب على دعم

مليون دج، تتكفل  15 االستثمارات املادية املتعلقة بالتكنولوجيا وأنظمة املعلومات بــ التكلفة القصوى لدعم متويل

. %2,5قارب ت ةبنسبة فائدة خمفف قروض بنكية بواسطة املؤسسة تحملهمن املبلغ والباقي ت %40الدولة بتمويل 

يظهر لنا بوضوح أمهية الدور  ،القدرة التنافسية هلذه املؤسسات جمال ترقية واستنادا إىل التجارب الدولية الرائدة يف

من  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة االبتكار والتطوير التكنولوجي دعم احلكومية يف األجهزةاملساند الذي لعبته 

  .ودعم احلصول على التكنولوجيا وبناء القدرات التطوير التكنولوجيدعم البحث و : خالل

  التطوير التكنولوجيالبحث و دعم : أوال

 بعض جند فإننا ،القدرة التنافسية هلذه املؤسسات جمال ترقية يف الرائدة العاملية التجارب إىل بالنظر

للمؤسسات الصغرية  التطوير التكنولوجيالبحث و دعم يف تفعيل  دليال تكون أن ميكن اجليدة واليت املمارسات

  :التالية األساسية يف العناصر املمارسات ههذ ونلخص اجلزائر، يف واملتوسطة

 يف العناية مع التطوير التكنولوجي هلذه املؤسساتالبحث و  لتشجيع املالية اهلادفة اإلعانات تطوير -

االستهداف، من خالل إلزام املؤسسات البحثية واهليئات واملؤسسات اليت تدعمها احلكومة بتخصيص أجزاء 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، على غرار نظام  التطوير التكنولوجيث و من ميزانيا�ا لدعم متويل البح

)KOSBIR( يف كوريا؛ 

اخلاص وهيئات العلوم والتكنولوجيا ومتويل البحث والتطوير، من خالل  القطاع بني املشرتك تشجيع التعاون -

ئات متويل البحث جملس وطين جيمع ممثلي املؤسسات الصناعية واجلامعات واملؤسسات البحثية وهيإنشاء 

 يف تركيا؛ )TUBİTAK( جملس البحوث العلمية والتكنولوجيةوالتطوير، على غرار 

زيادة التعاون والرتابط بني الصناعات الصغرية واجلامعات ومعاهد البحوث، من خالل إنشاء احتادات  -

)Consortia(  احتادات على غرار)يف كوريا؛) حبوث- جامعة- صناعة 

من خالل تقدمي حوافز ضريبية  ،واملؤسسات األكادميية اخلاص القطاع بني كاملشرت  تشجيع التعاون -

 للمؤسسات اليت تشارك يف برامج لتدريب الطالب أو تتعاون بأي صورة مع املؤسسات األكادميية؛

يف ترقية البحث والتطوير يف جمال  واملتوسطة الصغرية ؤسساتاململساعد إنشاء هيئة حكومية متخصصة  -

 واملتوسطة الصغرية مؤسساتللالوكالة الكورية لرتقية تكنولوجيا اإلعالم ، على غرار اإلعالم تكنولوجيات

)TIPA(؛ 

 ؛التطوير التكنولوجيبالبحث و اليت تقوم  واملتوسطة الصغرية تقدمي حوافز ضريبية للمؤسسات -

، على التطوير التكنولوجيو  االستفادة من برامج التعاون الدويل يف ظل الشراكة األورومتوسطية لرتقية االبتكار -

 ؛)Europe INNOVA(و  )PRO-INNO Europe(غرار برناجمي 

 املخاطر يف اجلزائر؛ املال رأس وصناعةالتكنولوجي  والتطوير البحث أنشطة بني التعاون توثيق -
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م بالنسبة لقدر� التطوير التكنولوجيالبحث و  بأمهيةلدى أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة نشر الوعي  -

  .مؤسسا�م تطويرو  التنافسية
  دعم الحصول على التكنولوجيا وبناء القدرات: ثانيا

يف اجلزائر انطالقا  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلصول على التكنولوجيا وبناء القدرات دعملتفعيل 

   :، جيب العمل علىالا�هذا واستنادا إىل التجارب الدولية الرائدة يف من واقع املشاكل التنافسية هلذه املؤسسات 

صندوق ، على غرار للمؤسسات الصغرية واملتوسطةإنشاء صناديق متخصصة لدعم متويل اقتناء التكنولوجيا  -

 ؛)TTGV( ارتكيل تطوير التكنولوجيال

صندوق ال، مثل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةإنشاء صناديق متخصصة لضمان قروض اقتناء التكنولوجيا  -

 ؛)KOTEC( وض تطوير التكنولوجياالكوري لضمان قر 

 برنامج على غرار ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاقتناء التكنولوجيا استحداث برامج متخصصة لـتأمني  -

)INNO-BIZ( يف كوريا؛ 

-IRC( مركز نقل التكنولوجيا، على غرار للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مراكز لنقل التكنولوجياإنشاء  -

EGE( يف تركيا؛ 

، من خالل التوسع يف إنشاء حاضنات للمؤسسات الصغرية واملتوسطةخدمات املرافقة التقنية تطوير  -

 األعمال التقنية كما هو احلال يف ماليزيا؛

 كما هو احلال يف كوريا؛  ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملإنشاء ودعم مناطق الصناعات التقنية لصاحل  -

املبتكرة، ؤسسات املهذه ألفضل  ة واملتوسطةللمؤسسات الصغري استحداث برامج للدعم املتخصص  -

برنامج الدعم إلحداث منافسة بني هذه املؤسسات املبتكرة للحصول على الدعم املتخصص، على غرار 

 يف كوريا؛ )World-Class 300( املتخصص

راج استخ ،ضريبية والتسهيالت اجلمركية �االت حتديث التكنولوجيا أو احلصول عليهاال احلوافز تقدمي -

 .اخلدمات االستشاريةكذا الرتاخيص و 
  للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةتنمية�املقاوالتية�وامل�ارات�ال�سي��ية�: الفرع�الثالث

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إىل الدور القدرة التنافسية  التجارب الدولية الرائدة يف جمال ترقيةتشري 

من وانطالقا  .ذه املؤسساتهلالتسيريية  والقدرات ة املقاوالتية واملهاراتلعبته األجهزة احلكومية يف تنمي اهلام الذي

  :التجارب الدولية الرائدة جيب العمل علىهذه استنادا إىل و  يف اجلزائر واقع املشاكل التنافسية هلذه املؤسسات

 التوسع يف إنشاء حاضنات األعمال مبا يتماشى مع اجتاهات السوق؛ -

 امعات ومراكز البحث والتطوير؛ربط حاضنات األعمال باجل -

املعهد الكوري ، على غرار ؤسسات الصغرية واملتوسطةإنشاء معاهد متخصصة يف تطوير املقاوالتية للم -

 ؛)IKED(لتطوير املقاوالتية 
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املخاطرة،  ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم البتكاريةالقدرات التسيريية واإنشاء هيئات متخصصة يف تنمية  -

 ؛)Kova(لكورية لإلعمال املخاطرة اجلمعية ا مثل

 ترقية مسامهة املؤسسات الكبرية يف إنشاء معاهد التدريب الفين والتقين؛ -

 ومشاتل على مستوى اجلامعات بالتنسيق مع هيئات الدعم، كما هو احلال يف تركيا؛ إنشاء حاضنات أعمال -

مركز اإلحالة املوحد لى غرار إنشاء هيئة حكومية لتنسيق نشاط حاضنات األعمال وبرامج املرافقة، ع -

)ORC( يف ماليزيا؛ 
برنامج ، على غرار لتطوير املقاوالتية االستفادة من برامج التعاون الدويل يف ظل الشراكة األورومتوسطية -

)Erasmus( للتكوين املقاواليت؛ 

 األورويباد يف دول االحت 2020خمطط عمل املقاوالتية  مثلشاملة لتنمية املقاوالتية  إسرتاتيجيةوضع  -

 وإسرتاتيجية املقاوالتية لرتكيا؛

 تشجيع رأس املال االجتماعي يف دعم ثقافة املقاوالتية يف ا�تمع؛ -

  .مراجعة النظام التعليمي احلايل -

  إ����سواق�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�دعم�وصول : الفرع�الرا�ع

يظهر لنا بوضوح أمهية  ،التنافسية هلذه املؤسسات القدرة استنادا إىل التجارب الدولية الرائدة يف جمال ترقية

واملتوسطة إىل األسواق احمللية  الصغرية ؤسساتاملوصول  دعم الدور املساند الذي لعبته األجهزة احلكومية يف

تفعيل دعم  يف يساعد دليال استحداث العديد من اإلجراءات والربامج اليت ميكن أن تشكل من خاللواخلارجية، 

  :وذلك من خالل ،ى يف اجلزائرهذا املسع

 ؛واملتوسطة الصغرية مؤسساتللتبسيط متطلبات وإجراءات التصدير  -

جديدة، وكذا الرتويج للتجارة  إجياد أسواقالناشئة يف  واملتوسطة الصغرية ؤسساتاململساعد استحداث برامج  -

 يف كوريا؛ )Gobiz-Korea( لكرتونية هلذه املؤسسات، على غرار برنامجاإل

 يف ماليزيا؛ )GoEX(، مثل برنامج واملتوسطة الصغرية ؤسساتاملاء برامج لدعم تدويل نشاط إنش -
 ؛واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل توسيع جمال منح االمتياز يف قطاع اخلدمات العمومية لفائدة -
 ؛واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل لصاحلوضع سياسة حمددة للصفقات العمومية  -

 صدرين؛توسيع إنشاء احتادات امل -

لدعم استفادة  )EEN(شبكة مؤسسة أوروبا األورومتوسطية، على غرار االستفادة من برامج الشبكات  -

 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة من فرص سوق االحتاد األورويب

العمل على تشجيع اإلنتاج احمللي من خالل سياسة شاملة للحد من استرياد املنتجات اليت ميكن إنتاجها من  -

 الوطنية؛ؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبل 

والنشاطات غري الرمسية من العمل بشكل  املشروعات املنزلية ألصحابإنشاء أسواق جديدة متطورة تسمح  -

 سبقت هذه اخلطوة إعفاءات ضريبية مؤقتة؛إذا رمسي، خاصة 



 واقع�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�وسبل�ترقي��ا: الفصـل�ا��امس�

317 
 

العمل وفق ختصيص أسواق عمل مؤقتة حتت إشراف ورقابة السلطات احمللية لتشجيع صغار التجار على  -

  .آليات السوق املنظم

  مع�املؤسسات�الكب��ةوال�ش�يك�ترقية�ال��ابط��:الفرع�ا��امس

، إىل الدور للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالقدرة التنافسية  التجارب الدولية الرائدة يف جمال ترقيةتشري 

من وانطالقا  .ات مع املؤسسات الكبريةذه املؤسسهللعبته األجهزة احلكومية يف ترقية الرتابط والتشبيك  اهلام الذي

  :التجارب الدولية الرائدة جيب العمل علىهذه استنادا إىل و  ،يف اجلزائر واقع املشاكل التنافسية هلذه املؤسسات

 ؛تطوير املناولة لرفع معدالت اإلدماج يف خمتلف فروع النشاطات -

 لة؛ترقية نشاطات املناولة والشراكة من خالل دعم بورصات املناو  -

 الوطنية؛ ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل إلزام الشركات األجنبية على التعاقد من الباطن مع -

املعاملة التفضيلية ضمن دفاتر شروط الصفقات العمومية للمتعهدين الذين يلجؤون للمناولة املقدمة من  -

 ؛ؤسسات الصغرية واملتوسطةملاطرف 

 ادات معايري اجلودة والتقييس لتكون شريكا موثق به؛ملؤسسات الصغرية واملتوسطة على شهادعم حصول  -

للمؤسسات  الباطن من للتعاقد منتجات واعتبارها التحويلية الصناعة قطاعات بعض منتجات ختصيص -

 الصغرية ؤسساتالباطن مع امل من قانون التعاقد، على غرار الكبرية الشركات مع واملتوسطة الصغرية

 يف كوريا؛ واملتوسطة

واملتوسطة للشركات الكبرية اليت تبحث عن موردين هلا من  الصغرية ؤسساتة بيانات عن املنشاء قاعدإ -

 الباطن؛

ضريبية للمؤسسات الكبرية بالتناسب مع ما ختصصه هذه املؤسسات من تعاقدات من  إعفاءاتتقدمي  -

 ؛واملتوسطة، على غرار برنامج الرتابط الصناعي يف ماليزيا الصغرية ؤسساتالباطن مع امل

 ؤسساتامللصاحل  )Externalisation( التخريجمنح حوافز ضريبية للمؤسسات الكبرية اليت متارس أنشطة   -

 ؛واملتوسطة الصغرية

 ؛متكاملة لتنمية العناقيد الصناعية إسرتاتيجيةوضع  -

رافق من خالل توفري العقار وامل ،إىل العناقيد الصناعية نتقالاالواملتوسطة على  الصغرية ؤسساتتشجيع امل -

 بأسعار مناسبة وإقامة حاضنات األعمال يف هذه املناطق؛

 بني األنشطة بطاالرت مبا يضمن واملتوسطة الصغرية ؤسساتاملبني املؤسسات الكبرية و  نالتعاو حتقيق -

 ؛تسويق موحدة مجابر وأ سلسلة توزيع، وأ انتاج، عرب سلسلة والصناعات

اليت �دف إىل تنمية  )ANIMA(شبكة على غرار  األورومتوسطية،االستفادة من برامج الشبكات  -

 .يف منطقة البحر األبيض املتوسطالصناعية االستثمارات والعناقيد 
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  للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الب�ئة�القانونية�والتنظيميةتطو�ر��:الفرع�السادس

مؤسسات لل تنافسيةلتطوير القدرة ال عقبة أساسية ،القانوين والضوابط التنظيمية تعقد اإلطاريشكل 

 تطويرو  ذه املؤسساتاليت تواجهها هالتنافسية والتحديات املشاكل  لتجاوزو ، (*)الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

  :جيب العمل على ،استنادا إىل التجارب الدولية الرائدةو  ،القانونية والتنظيمية تهابيئ

ملنع االزدواج وإساءة استغالل  واملتوسطة ؤسسات الصغريةامل إنشاء هيئة حكومية رئيسية لتنمية وتطوير -

 غرارالربامج ولتتوىل دور املنسق املركزي وتضمن تنفيذ سياسات ترقية القدرة التنافسية هلذه املؤسسات، على 

يف كوريا، منظمة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  )SMBA( املؤسسات الصغرية واملتوسطة هيئة إدارة

)KOSGEB( املؤسسات الصغرية واملتوسطة ماليزيامنظمة ذا كو  ،يف تركيا )SME Corp. Malaysia(  يف

 ماليزيا؛

إنشاء جملس وطين يتكون من ممثلي الوزارات واهليئات احلكومية املعنية بإنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية  -

وذلك لتحقيق واملتوسطة من جهة، واجلمعيات واملنظمات املمثلة هلذه الفئة من املؤسسات من جهة أخرى، 

هذه املؤسسات، وكذا حتديد النقائص واقرتاح احللول للنهوض التنسيق يف جمال وضع وتقييم سياسات دعم 

 يف ماليزيا؛ )NSDC( املؤسسات الصغرية واملتوسطةالوطين لتطوير  ا�لس بقدر�ا التنافسية، على غرار

 التنظيمية والقانونية؛ يل أعباء الضوابطاحلايل لتأسيس املؤسسات وتشغيلها من خالل تقل اإلطارتبسيط  -

، مع ضرورة توفري معاملة خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطةوضع قوانني تأخذ بعني االعتبار خصوصية  -

لدعم املؤسسات املتوسطة من خالل سياسات تفضيلية ضريبية ومتويلية، وذلك �دف تصحيح اختالل 

 اهليكل احلجمي هلذا القطاع؛

 ؛العاملية التطورات يساير وجعله احلايل الضرييب النظام إصالح -
ترقية قانون ، على غرار املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  شامل لدعم االبتكار التكنولوجي إطار قانوينإنشاء  -

 يف كوريا؛ واملتوسطة الصغرية مؤسساتلل االبتكار التكنولوجي

يف حصوهلا  واملتوسطة الصغرية مؤسساتللمساعدة  حقوق امللكية الفكرية وإنشاء هيئاتتفعيل قوانني محاية  -

 )IPR-helpdesk(املكتب املساعد حلقوق امللكية الفكرية حقوق امللكية الفكرية ومحايتها، على غرار  على

  يف دول االحتاد األورويب؛

 من خالل تطوير هياكل احلكومة املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلدارية اإلجراءاتحتديث  -

 كما هو احلال يف تركيا؛  ،واخلدمات االلكرتونية (e-Government) لكرتونيةاإل

شبكة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب  نظام مركزي للتسجيل لتسهيل تسجيل وتأسيساستحداث  -

 يف تركيا؛ (MERSIS) التسجيل االنرتنت، على غرار نظام

                                                           
 . 2017تقرير سنة الدولة مشلها  190من أصل  ممارسة أنشطة األعمالتقرير عامليا ضمن  156ة احتلت اجلزائر املرتب (*)
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أصحاب الستثمار وجتاوز العقبات اإلدارية اليت يواجهها اناخ املتعلقة مب األنظمةرتشيد ل إنشاء هيئة حكومية -

التنسيقي لتحسني املناخ  ا�لس، على غرار املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مجيع مراحل املشروع

 يف تركيا؛ (YOIKK)االستثماري 

 ،القطاعات باجلزائر يف خمتلف تقييم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةلإنشاء هيئة حكومية  -

نقاط الضعف والقوى هلذه املؤسسات من أجل حتديد التدابري الالزمة لتطوير قدر�ا  تشخيص�دف 

 يف ماليزيا؛ )SCORA( ؤسسات الصغرية واملتوسطةالتنافسية، على غرار هيئة تقييم القدرة التنافسية للم

بالنسبة للمؤسسات الصغرية ذات  القانونية اإلجراءاتوختفيف حدة وكثافة  ،اإلدارية اإلجراءاتتسهيل  -

، وكذا توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل العديد من الناشطني يف االقتصاد املالية احملدودة اإلمكانيات

 غري الرمسي والعمال املنزليني للمسامهة يف دمج أنشطة االقتصاد غري الرمسي؛

   .وحماربة الفساد اإلداريواملساءلة تفعيل احلكم الراشد  -
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  ��امسالفصل�ا�خالصة

  

أن اجلزائر سعت جاهدة للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من لنا يتبني  ،ما سبقمن خالل 

 على تدعيم خاصة بصفة اإلجراءات واستحداث العديد من اآلليات الداعمة، وركزت من جمموعة اختاذ خالل

 من جمموعة تسطري خالل من ذلك املنافسة، وكان حدة ظل تزايد يف ريتهاواستمرا بقائها لضمانة تنافسيال قدر�ا

 ال اآلن حلد النتائج احملققة نإف ،كل هذا ولكن بالرغم من .وبرامج الدعم واملساعدة وهيئات املرافقة التأهيل برامج

درة التنافسية فسياسات وبرامج ترقية الق .اإلطار هذا يف املبذولة واجلهود االستثمارات حجم مع تتوافق

ركزت يف ترقية تنافسية هذه املؤسسات على  الشمولية، حبيث إىل تفتقدللمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 

 بعضباإلضافة إىل  اإلنتاج، وتقنيات اإلدارية وحتسني الكفاءات تنمية ،أساسي وبشكل ،برامج التأهيل اليت تدعم

 إمهال مع .هلذه املؤسسات اجلزائر يف االقتصادي من النشاط نسبة منح إىل �دف اليت والتشريعات القوانني

  .  كما تفتقد إىل التنسيق ووضوح األهداف والغايات،  احملددة للقدرة التنافسيةاألخرى  العوامل خمتلف

يتطلب عمال دؤبا ومستمرا وشامال،  ،إذ أن ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

اإلطراف الفاعلة يف النشاط لذلك على . وإسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل واألهدافاملة وسياسات متك

والتطوير  االبتكارجتاوز نقاط الضعف يف جماالت  اختاذ التدابري اجلادة للدفع يف اجتاه ،االقتصادي يف اجلزائر

وتنمية املقاوالتية، وترقية القدرات  التكنولوجي، ومتتني الروابط والتشبيك مع املؤسسات الكبرية وحتسني التكوين

حتقيق التكامل الوثيق بني سياسات تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والسياسات الصناعية، كذا التصديرية، و 

  .العلمية، التكنولوجية والتعليمية
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  :ا��اتمة�العامة

  

املؤسسات منه من إعطاء نظرة عامة حول الفصل األول  حسب العرض الذي طرح به البحث؛ مكن

واملتوسطة  الصغرية للمؤسساتفبالرغم من أنه ال يوجد تعريف واضح ودقيق خاص  .الصغرية واملتوسطة وأمهيتها

والتباين يف النمو االقتصادي والعديد من  فهاتعري يف بسبب اختالف املعايري املعتمدة ،ينطبق على مجيع الدول

العوامل األخرى؛ إال أن هذا ال مينع من أن يكون هلا خصائص مشرتكة فيما بينها متيزها عن باقي املؤسسات 

  .واليت تؤهلها ألن حتتل مكانة هامة يف مجيع سياسات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعيةاألخرى، 

 االقتصادية عملية التنمية يف اهلامة التنموية وارداأل ملة منجب اتاملؤسسهذه  تضطلعحيث 

تكوين و  يف توفري فرص العملمن خالل مسامهتها الفعالة واالجتماعية، يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، 

واملتوسطة العديد تواجه املؤسسات الصغرية  ،ومع ذلك. وتنمية الصادراتالقيمة املضافة والناتج احمللي اإلمجايل 

من املشاكل والقيود اليت تعرتض نشأ�ا ومنوها، و�دد بقائها وتقلل من مسامهتها يف التنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية

اسرتاتيجيات و  القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةفقد خصص لدراسة  ،الفصل الثانيأما 

أساسيا إسرتاتيجيا هدفا تطويرها  يعدوالذي  ،التنافسية للمؤسسةمفهوم القدرة استعراض  ؛ من خاللترقيتها

  .تسعي لتحقيقه املؤسسات من أجل البقاء والنمو

 واليت تستمد أساسا من ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف سرتاتيجيالتسيري اإل ةخصوصي كما مت توضيح

 التعامل بيئة مسرييها وكذا خصوصية بدور منها يتعلق ما خاصة ،من املؤسسات النوع هذا وخصوصية طبيعة

العوامل الذاتية  اتتأثري وكذا  بيئتها متغريات تفاعلها مع لنمط وفقا اإلسرتاتيجي هاسلوك يتحددحيث ؛ �ا اخلاصة

  .للمسري

واملتوسطة لرتقية  الصغرية املؤسسات املنتهجة من طرف اإلسرتاتيجيات كما مت التعرض يف هذا الفصل إىل

أما اهليمنة بالتكاليف، التمييز والرتكيز، سرتاتيجيات إ املؤسساتهذه تتبع  ،فضمن منطق التنازع ،سيةقدر�ا التناف

   .سرتاتيجيات التحالفات اإلسرتاتيجية واالندماج يف العناقيدإتتبع فمن منطق التعاون 

سات تحليل الدور احلكومي الداعم للقدرة التنافسية للمؤسلالفصل الثالث مت ختصيص  ،يف حني

تتجسد أبعاد السياسات احلكومية الداعمة للقدرة حيث واملتوسطة يف ظل التجارب الدولية الرائدة،  الصغرية

التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق أربعة مستويات، حيث �تم يف املستوى اجلزئي بتشجيع املنافسة بني 

تشبيكها مع املؤسسات  ترقيةمورديها وعمالئها وكذا وتعزيز روابطها مع  ذه املؤسسات ودعم حتسني منتجا�اه

يف املستوى الوسطي على تنمية البنية التحتية وكذا توفري الدعم املؤسسي الالزم هلذه يف حني تركز الكبرية؛ 

أما على املستوى  ؛بينما تسعى على املستوى الكلي لتوفري إطار سياسي واقتصادي وقانوين مستقر ؛املؤسسات

كز على توسع الدعم ا�تمعي لألعمال الصغرية واملتوسطة بطريقة مرتبطة مبنظومة القيم ا�تمعية الشمويل فرت 

  .والثقافة الوطنية ورأس املال االجتماعي
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وفقا لتباين اقتصاديات الدول وتفاوت هياكلها واختالف الظروف،  ،السياساتهذه كما تتعدد مناذج 

يف حني تستهدف  ؛خ األعمال لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةبعض هذه السياسات يركز على حتسني منا ف

سعى بعضها يكما   ؛إضافة إىل تعزيز التشبيك ،سياسات أخرى مباشرة حتسني التوجه السوقي هلذه املؤسسات

  .األخر لتعزيز العالقات بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة واهليئات الداعمة

 لعبته الذي اهلام الدور نلمس ،الهذا ا�يف ولية الرائدة الد التجاربومن خالل دراستنا لبعض 

 لتفعيل طبقت اليت واآلليات ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةلقطاع املقدرة التنافسية الترقية  السياسات احلكومية يف

  .طفرة تنموية هلذا القطاع إحداث إىل الوصول من املعنية الدول ومتكني الدور هذا

دور ومكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدراسة الفصل الرابع مت ختصيص  ،قةوتدعيما للفصول الساب

يف اجلزائر حتوالت جذرية  الصغرية واملتوسطةشهد قطاع املؤسسات  حيث ،يف االقتصاد اجلزائري ومعوقات تطورها

 املؤسسات لقطاع كبريا اهتماما تويل تكن ملفهذه األخرية  .ترافقت مع التحوالت االقتصادية اليت عاشتها اجلزائر

 منذ أنه إال ،والسبعينات والثمانينات الستينات عقود يف بديل كخيار مدرجا يكن مل كونه واملتوسطة، الصغرية

 االهتمام إىل احلاجة برزت ،واسعة هيكلي حتول عملية يف اجلزائري االقتصاد دخل أين ،التسعينات سنوات

 االقتصاد يف الدولة لدور تزامنا مع التقليص اجلزئي واملتوسطة غريةالص املؤسسات تشجيع وضرورة اخلاص بالقطاع

   .الوطين

يف  وتوزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعداد شهد القطاع،هذا  دعمجهود املبذولة يف إطار لل يجةكنتو 

سات الصغرية املؤس التوجيهي لرتقية بصدور القانون اقرتن ، والذي2001سنة  من ابتداء ملحوظا تطورااجلزائر 

 مسامهتها تطور االهتمام كذلك على هذا انعكس كما .القطاع هذا مسار نقطة حتول يف يعترب حيثواملتوسطة، 

 الرغم وعلى .والتشغيل والقيمة املضافة اإلمجايلالناتج الداخلي  من خالل مسامهتها الفعالة يف يف االقتصاد الوطين

والتحديات اليت تعرتض العديد من املعوقات ما زالت تواجه ملؤسسات الواقع يبني أن هذه ا فإن ،التطور هذا من

   . وحتول دون تطورها وإسهامها الفعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائرنشأ�ا ومنوها، و�دد بقائها 

ة يف اجلزائر واقع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطلدراسة  خامسالفصل المت ختصيص  كما     

بشكل أساسي و اقتصاد يعتمد  ياألداء التنافسي أل باعتبار أن ،حتليل األداء التنافسي للجزائرفبعد  وسبل ترقيتها،

 ميقدر�ا على تقد، و ذه القطاعاتهالعاملة يف  املؤسساتتنافسية و  املختلفة،االقتصادية  هعلى أداء قطاعات

 العاملي؛االقتصاد  هاات السريعة اليت يشهدري االستمرار يف ظل التغو  املنافسةمن متكنها  خدمات بصورةو منتجات 

حيث  ،سياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرمت حتليل وتقييم 

 بالرغم من لكن. لرتقية القدرة التنافسية هلذه املؤسساتاآلليات الداعمة و اجلزائر العديد من اإلجراءات  تاستحدث

لذلك  ،اإلطار هذا يف املبذولة واجلهود االستثمارات مع حجم تتوافق ال اآلن حلد النتائج احملققة نإف ،كل هذا

 وتوجيهها ترشيدها إلعادة اهل عميق تقييموإجراء  والربامج السياسات ذهه يف النظر إعادة الضروري منيكون 

انطالقا  القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرمنوذج لرتقية لذلك مت اقرتاح . الصحيح بالشكل
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اليت  الهذا ا�واستنادا إىل التجارب الدولية الرائدة يف  ،من واقع املشاكل التنافسية اليت تواجهها هذه املؤسسات

 . ةالدراسهذه  هاتناولت

  :كما متكنا من اختبار صحة الفرضيات املقدمة وتبني لنا ما يلي    

الصغرية واملتوسطة منفذا خصبا لتدعيم اقتصاديات الدول، وأداة أساسية  تشكل املؤسسات :األولى الفرضية

  .لتحقيق اإلقالع االقتصادي

يف الدول اهلامة  التنموية وارداأل ملة منجب املؤسسات الصغرية واملتوسطة تضطلع إذ صحيحة، فرضية  

توفر حوايل  حيث التشغيل،ذه املؤسسات وبشكل فعال يف النامية واملتقدمة على حد سواء، حيث تساهم ه

من إمجايل العمالة الرمسية يف % 85و% 35من فرص العمل بدول االحتاد األورويب وتستقطب ما بني % 70

تساهم بشكل معترب يف  وكذا .من العمالة كمتوسط يف الدول العربية% 60تشغل حوايل كما   ،منطقة شرق آسيا

كما  .(OCDE)يف أغلب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية % 50تتجاوز بنسب  فةتكوين القيمة املضا

ففي الدول مرتفعة الدخل،  ،تؤكد مسامهة هذه املؤسسات يف إمجايل الناتج احمللي األمهية االقتصادية هلذا القطاع

يف الدول % 39و% 16ما بني من الناتج احمللي، وبنسب ترتاوح % 51تساهم هذه املؤسسات بأكثر من 

تساهم هذه كذلك  .متوسطة ومنخفضة الدخل نتيجة هيمنة القطاع غري الرمسي يف اقتصاديات هذه الدول

من الصادرات العاملية للمواد % 35إىل  %25املؤسسات بشكل كبري يف تنمية الصادرات، حيث تساهم بنحو 

 يف الصني% 69عالية جدا، إذ بلغت وتشكل مسامهتها يف صادرات بعض الدول اآلسيوية معدالت  ،املصنعة

كما تعترب أيضا وسيلة لدعم التنمية اإلقليمية، وهلا مسامهة فعالة يف حتقيق التوازن واالستقرار  .يف تايوان %65و

فتنتج املؤسسات الصغرية مثال يف اليابان  ، وكذا دعم املؤسسات الكبرية من خالل التعاقد من الباطن،االجتماعي

خاصة يف  البتكار، باإلضافة إىل دورها املتميز يف جمال ا)Toyota( من خمرجات شركة تويوتا %80ما يزيد عن 

  .الدول املتقدمة

الصغرية واملتوسطة  املعتمدة، إال أن ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات ببالرغم من تباين األسالي :انيةالث الفرضية

كاملة وواضحة املعامل واألهداف، وذلك يف إطار شبكة إال من خالل برامج وسياسات مت ا،يتحقق مفعوهل ال

 .واآلليات املتخصصة اهليئاتمن واسعة 

املعتمدة لرتقية القدرة  باألساليتباين  من الرغم على هألن، صحيحة الفرضية هذهميكن القول أن   

وماليزيا، إال أ�ا تستند يف حتاد األورويب، كوريا، تركيا يف كل من دول اال الصغرية واملتوسطة التنافسية للمؤسسات

  :جناحها  على العديد من اجلوانب أمهها

ملنع االزدواج وإساءة استغالل  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل إنشاء هيئة حكومية رئيسية لتنمية وتطوير - 

 لتتوىل دور املنسق املركزي وتضمن تنفيذ سياسات ترقية القدرة التنافسية هلذه املؤسسات؛ ،الربامج

ترقية والربامج واملبادرات املتصلة بسياسات  اخلدمات ينسق بني كل مرجعي وإطار أساسي توجه وضع -

اإلطار األمشل للسياسة االقتصادية  ضمنؤسسات الصغرية واملتوسطة، ووضعه للمالقدرة التنافسية 

 ات هذه الدول؛كومحل
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 اعمة؛حزمة متكاملة ومرتابطة من السياسات واإلجراءات املساندة والدتنفيذ  -
شبكة  ارتكز على هذه الدول يف ؤسسات الصغرية واملتوسطةللمالقدرة التنافسية  دعم سياسة جتسيد - 

 ةياحلكومالتعاون املشرتك بني اهليئات التنسيق و كما استند على   واآلليات املتخصصة، اهليئاتواسعة من 

   .تبطة بهاملنظمات املر كافة وكذا   ؤسسات الصغرية واملتوسطةم قطاعو  ،هلذه الدول

، إال أنه مازال هشا يعاين العديد الصغرية واملتوسطة املؤسساتمتتلك اجلزائر نسيجا معتربا من  :لثةلثاا الفرضية

  .يف االقتصاد الوطيناليت حتد من نشاطه وحتول دون تطوره وإسهامه الفعال من املشاكل والصعوبات 

من % 98شكل حنو يت الصغرية واملتوسطة املؤسسافعلى الرغم من أن قطاع  صحيحة، الفرضية هذه    

ال تزال حمتشمة ال ترق  يف االقتصاد الوطين ، إال أن مسامهة هذا القطاعإمجايل عدد املؤسسات الناشطة يف اجلزائر

 %23لألهداف املسطرة واملنشودة من هذا القطاع احليوي، سواء من حيث قدرته على التشغيل اليت ال تتجاوز 

أو من حيث اإلسهام الضعيف يف الناتج الداخلي اخلام والقيمة املضافة، عاملة املشتغلة باجلزائر، اليد ال من إمجايل

من ناحية أخرى، يواجه هذا . أو من حيث املسامهة اجلد متواضعة يف ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات

، منها ما يرتبط طه وحتول دون تطورهحتد من نشاو  اليت تعرتض منوه، من املشاكل والصعوباتبدوره العديد  القطاع

وأدائه  تركيبته بسبب وذلك ،القطاع نفسههذا  داخل من ينبعباملناخ االستثماري بصفة عامة، ومنها ما 

   .وخصائص مؤسساته

 لربوز كافية غري ،ياالستثمار  املناخ لتحسني اآلن اجلزائرية حلد احلكومة من املبذولة اجلهود تعترب: ةرابعلا الفرضية

  .احمللية والدولية املنافسة ومواجهةالصمود  على قادرة ومتوسطة صغرية مؤسسات

باالستثمار والتنافسية،  املتعلقة الدولية التقارير خمتلف أثبتته ما وهو ،كافية غري تزال ال اجلهود هذه فعال

 حتتل حيث، العربية االقتصادات تنافسية تقريرو  ألعمال،اأنشطة  ممارسة تقارير العاملية، التنافسية تقارير رارغ على

 ارتفاع إىل مضمو�ا يفهذه التقارير  أشارت حيثواملغرب،  تونسك اجلوار بدول مقارنة مراتب متدنية زائراجل فيها

 واالستثمار اإلنتاج تكاليف الرتفاع رااخلاص، نظ للقطاع اإلنتاجية راتالقد واخنفاض باألعمال، القيام تكاليف

 وثقل راطيةاإلداري والبريوق الفساد درجة ارتفاع إىل إضافة .القروض على والفوائد رائبالض معدالت ارتفاع بسبب

 ،التكنولوجيا االبتكار وتوطني وضعف البشري، املال سأر  ضعف وكذا املستثمرين، أمام اإلدارية راءاتاإلج

يف  حجم االقتصاد غري الرمسيتنامي  جانب إىل والتطوير، البحث على اإلنفاق واخنفاض العلمي اإلنتاج وتواضع

 اجلزائرية ومتوسطة صغرية ؤسساتء امل�دد بقا أن حقيقية من شأ�ا حتديات جمتمعة تشكل العوائقهذه  .اجلزائر

 .صحيحة تعترب الفرضية هذهفإن  ومنه .ر وترقية قدر�ا التنافسيةتطويوحتول دون 

واملتوسطة املدخل األنسب لتطوير وترقية القدرة الصغرية  املؤسساتتعترب برامج تأهيل  :خامسةال الفرضية

  .التنافسية هلذه املؤسسات يف اجلزائر

ؤسسات للملرتقية القدرة التنافسية  هالوحد يةكاف غري تأهيلال برامج أن مبعىن صحيحة، غري الفرضية هذه  

 وتقنيات اإلدارية كفاءاتوحتسني ال تنمية أساسي وبشكلهذه الربامج  تدعميف اجلزائر، حيث  واملتوسطة الصغرية
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وتنمية  الكبرية املؤسسات مع، ومتتني الروابط والتشبيك البتكاراكدعم  األخرى العوامل خمتلف إمهال مع اإلنتاج،

  .البيئة القانونية والتنظيميةوتطوير  ودعم الوصول إىل األسواق املقاوالتية،

اختبار صحة الفرضيات و طبيقي، وبعد االنتهاء من عرض ملخص هذا البحث ببعديه النظري والت

، واليت علي أساسها هذه الدراسةجيدر بنا أن نعرض ملخصا ألهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل  ،املقدمة

نقدم مجلة من االقرتاحات، مث نضع آفاق الدراسة مقرتحني بذلك مواضيع لبحوث مستقبلية من أجل استمرارية 

  .الدراسة واتصال البحث

  لنتائجا: أوال�
  :مكنتنا هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي من استخالص النتائج التالية         

 حظيال الواحدة لةو الد داخل حىتو  ،عرب كافة الدولللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  موحد تعريفال يوجد   -1

 اليت اجلزائر غرار على لدولا بعض يف رمسية هلا تعاريف جودو  إىل اإلشارة كنمي تعاريف، كما عدة جودو أحيانا 

 نفس على اعتمد والذي ،ؤسسات الصغرية واملتوسطةرتقية املل التوجيهي نالقانو  هلا مبوجب ضعت تعريفاو 

تطوير ل التوجيهي نالقانو من خالل  2017، ليتم مراجعته سنة األورويباملعايري املعتمدة من قبل االحتاد 

 ختالفال نظرا معقدا،و  صعبا أمراتعريف دقيق وحمدد  إىلالوصول ؛ كما يعترب ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل

 والظروف اإلمكانات تباينو  تعريفها يف واختالف املعايري املعتمدة التكنولوجي مالتقد درجةو  النمو مراحل

  .بني الدول االجتماعيةو  االقتصادية

 وهي معايري كمية وأخرى نوعية، هذه املؤسسات، تعريفيف حتديد  املعايري من بني نوعيني التمييزميكن   -2

حيث �تم املعايري الكمية بتصنيف املؤسسات اعتمادا على جمموعة من السمات الكمية اليت تربز الفروق بني 

املختلفة للمؤسسات وتعترب األكثر استخداما، يف حني �تم املعايري النوعية بتصنيفها حسب طبيعة  األحجام

يعترب من أفضل  )معيار العمالة ورأس املال(وعلى الرغم من أن املعيار الثنائي  ؛والتنظيم املشاركة يف اإلدارة

املعايري املستخدمة، إال أن معيار العمالة هو األكثر استخداما يف غالبية دول العامل، بالنظر لتوفر البيانات 

  .املتعلقة بعدد العمال فيها

، تتمثل يف كو�ا ال تتطلب استثمارات اخلصائص والسماتمجلة من  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  -3

والتكامل  البتكاررأمسالية كبرية وتتميز مبرونة اإلدارة والتنظيم وسهولة التأسيس والتكوين والقدرة على التكييف وا

ؤسسات الصغرية امل اخلصائص هذهوقد تساعد  ؛مع املؤسسات الكبرية، وتلبية حاجيات ومتطلبات الزبائن

   .وازدهارها تطورها مأما عائقاكما قد متثل هلا واالنتشار،   النمو على واملتوسطة

يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء،  التنموية وارداأل ملة منجب املؤسسات الصغرية واملتوسطة تضطلع  -4

يف توفري فرص العمل على حنو يتجاوز بكثري مسامهة املؤسسات  ،وبشكل فعال ،حيث تساهم هذه املؤسسات

كما تساهم بشكل معترب يف تكوين القيمة املضافة والناتج احمللي اإلمجايل، كما تعترب أيضا وسيلة لدعم   ؛ةالكبري 

ودعم املؤسسات  التنمية اإلقليمية وتنمية الصادرات، وهلا مسامهة فعالة يف حتقيق التوازن واالستقرار االجتماعي

  .خاصة يف الدول املتقدمة البتكارا املتميز يف جمال االكبرية من خالل التعاقد من الباطن، باإلضافة إىل دوره
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والقيود اليت تعرتض نشأ�ا ومنوها، و�دد بقائها العديد من املشاكل  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتواجه   -5

منها ما يرتبط فوحتول دون تطورها وإسهامها الفعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة يف الدول النامية، 

  .خاصةاملناخ االستثماري بصفة عامة، ومنها ما يتعلق خبصائص هذا النوع من املؤسسات بصفة ب

در�ا التنافسية تبعا لسلوكها واملتوسطة لرتقية ق الصغرية املؤسسات املنتهجة من طرف اإلسرتاتيجياتختتلف   -6

فضمن منطق التنازع تتبع املؤسسات  ؛ومنط تفاعلها مع املتغريات البيئية نشاطها وطبيعة سرتاتيجي وإمكانا�ااإل

اهليمنة بالتكاليف، التمييز والرتكيز، وتعترب إسرتاتيجية الرتكيز من خالل اسرتاتيجيات الصغرية واملتوسطة 

سرتاتيجيات نظرا للخصوصيات اليت تتميز �ا هذه ذه اإلمن هاستهداف الفجوات السوقية اخليار األنسب 

سرتاتيجيات التحالفات اإلسرتاتيجية إواملتوسطة تتبع  الصغرية فاملؤسسات ،أما من منطق التعاون ؛املؤسسات

 تعكس اخليارات، كما تلك تعترب إسرتاتيجية العناقيد الصناعية إطارا متكامل لتفعيلكما واالندماج يف العناقيد،  

ية هذه املؤسسات اجلهود على املستوى الكلي واجلزئي، واهلادفة إىل تعزيز تنافس تكامل اإلسرتاتيجية هذه

  .واستدامتها

خاصة  ،حجمها يف صغر أمهها كمني تنافسيةالعديد من املشكالت ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات واجهت  -7

 قدر�ا على من ينقص مما ،القيمة سلسلة مراحل من مرحلة أية يف رئيسيا عامال اقتصاديات احلجم عندما تكون

  .احلكومية حتيز السياساتعوامل اإلنتاج و  سوق وبيش الذي اخللل، باإلضافة إىل املنافسة

تتجسد أبعاد السياسات احلكومية الداعمة للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق أربعة   -8

مستويات، حيث �تم يف املستوى اجلزئي بتشجيع املنافسة بني هذه املؤسسات ودعم حتسني منتجا�ا وتعزيز 

يف املستوى الوسطي تشبيكها مع املؤسسات الكبرية؛ يف حني تركز  ترقيةوكذا  ،مالئهاروابطها مع مورديها وع

؛ بينما تسعى على املستوى الكلي وكذا توفري الدعم املؤسسي الالزم هلذه املؤسسات ،على تنمية البنية التحتية

توسع الدعم ا�تمعي  فرتكز على ،أما على املستوى الشمويل ؛لتوفري إطار سياسي واقتصادي وقانوين مستقر

  .لألعمال الصغرية واملتوسطة بطريقة مرتبطة مبنظومة القيم ا�تمعية والثقافة الوطنية ورأس املال االجتماعي

 من جمموعة اختاذ سعت اجلزائر جاهدة للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل  -9

 من خالل زيادة هاتطور  االهتمام على هذا انعكس داإلجراءات واستحداث العديد من اآلليات الداعمة، وق

% 98شكل حنو ت ،مؤسسة 1.022.621حنو  2016سنة أخرى، حيث بلغ عددها �اية  إىل سنة من عددها

 التجارةالبناء واألشغال العمومية و  قطاعيلكن اغلبها متمركز يف  ،من إمجايل عدد املؤسسات الناشطة يف اجلزائر

  .والتوزيع

يف اجلزائر، إال أنه يطغى على هذا النمو  املؤسسات الصغرية واملتوسطةالنمو املتسارع لتعداد  بالرغم من  -10

، وهذا ما يؤثر سلبا يف إحداث مؤسسات القطاعإمجايل من % 97نسبتها عن اليت تزيد  املؤسسات املصغرة

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الكبرية بط بني قطاعارت الو  التكامل

 كثافةالهذه يف اجلزائر من ضعف كثافة مؤسساته، إذ أن معدل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاععاين ي  -11

 .45ساكن، وهو معدل ضعيف جدا مقارنة باملعدل العاملي املقدر بــ  1000مؤسسة لكل  17يقارب 
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اليد  من إمجايل 23,43%بنسب ال تتجاوز يف التشغيل اجلزائرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم   -12

  .رنت بالدول األخرىو منخفضة إذا ما قوهي مسامهة  ،العاملة املشتغلة

 البعد كل بعيدة وتبقى الصادرات، يف ضعيفة جد ةمهمسااجلزائرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم   -13

  .يبسيطة من حيث املكون التكنولوج منتجات ، ويغلب عليها تصديرمثيلتها يف الدول الناهضة عن

، وضعف رائبالض معدالت ارتفاعو  ،وصعوبة احلصول على التمويل ،متثل بريوقراطية اإلدارة املبالغ فيها  -14

املؤسسات  نشاط القيود اليت تعيقأهم  ،توسع حجم االقتصاد غري الرمسي واستفحال الفسادكذا و  املوارد،

 .يف اجلزائر الصغرية واملتوسطة

االستثمار، إال أن األداء التنافسي لالقتصاد اجلزائري مل يتحسن وظل رغم اجلهود املبذولة لتحسني مناخ   -15

  .يراوح مكانه يف مراتب متأخرة ضمن تقارير التنافسية العاملية

لرتقية القدرة التنافسية  وبرامج الدعم واملساعدة وهيئات املرافقة التأهيل برامج منالعديد  اجلزائر تاستحدث  -16

 مع حجم تتوافق ال اآلن حلد النتائج احملققة نإف ،كل هذا لكن بالرغم من ،الصغرية واملتوسطة اؤسسا�مل

  .اإلطار هذا يف املبذولة واجلهود االستثمارات

 إىل بفقدا�اسياسات وبرامج ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تتسم   -17

 تنمية ،أساسي وبشكل، على برامج التأهيل اليت تدعم ركزت يف ترقية تنافسية هذه املؤسسات الشمولية، حبيث

 نسبة منح إىل �دف اليت والتشريعات القوانني بعضباإلضافة إىل  اإلنتاج، وتقنيات اإلدارية وحتسني الكفاءات

،  احملددة للقدرة التنافسيةاألخرى  العوامل خمتلف إمهال مع هلذه املؤسسات، اجلزائر يف االقتصادي من النشاط

  .تفتقد إىل التنسيق ووضوح األهداف والغايات كما

ال جيب أن يقتصر على  ،القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر االهتمام برتقية إن  -18

توفري إىل من خالل توفري اهليئات املشرفة على هذا النوع من املؤسسات فقط، بل حيتاج أيضا  ،اجلانب التنظيمي

وذلك من خالل توفري منظومة متكاملة من الناحية القانونية والتنظيمية  ،هلذه املؤسساتاملناخ املناسب 

 وينبغي أن تكون هذه املنظومة مبنية على أساس دراسات دقيقة وعميقة للعوامل الفردية واالقتصاديةوالتمويلية، 

  .املؤثرة يف حتسني القدرة التنافسية هلذه املؤسسات واالجتماعية والثقافية

  �ق��احات: انيا�ث
 :ما تقدم من نتائج، ميكننا صياغة االقرتاحات التالية  ىبناء عل         

ترقية القدرة والربامج واملبادرات املتصلة بسياسات  اخلدمات ينسق بني كل مرجعي وإطار أساسي توجه وضع -1

 للسياسة االقتصادية للحكومة ، ووضعها يف اإلطار األمشليف اجلزائر ؤسسات الصغرية واملتوسطةللمالتنافسية 

 .بناء اقتصاد منتج وتنافسي يف كافة القطاعاتحنو  اجلزائرية

 احلكومة، على حكرا ؤسسات الصغرية واملتوسطةللمالقدرة التنافسية  دعم سياسة جتسيد يكون أال جيب -2

 .إجناحها يف ساعدةللم االقتصاديني الفاعلنيكافة  حتفيز جيب ولكن



  ا��اتمـة�العـامــة

329 
 

ملنع االزدواج وإساءة استغالل  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل رئيسية لتنمية وتطويرإنشاء هيئة حكومية  -3

، مبا يضمن حتقيق تنفيذ سياسات ترقية القدرة التنافسية هلذه املؤسسات يفالربامج ولتتوىل دور املنسق املركزي 

 .الرتشيد املأمول لإلنفاق على برامج الدعم

 ،باجلزائر يف خمتلف القطاعات تنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةتقييم القدرة اللإنشاء هيئة حكومية  -4

�دف حتديد نقاط الضعف والقوى هلذه املؤسسات من أجل حتديد التدابري الالزمة لتطوير قدر�ا التنافسية 

  .ذه املؤسساتذات الصلة �خمتلف اهليئات احلكومية  بالتنسيق مع

يف اختاذ القرار، وأن يتم تشجيع هذه  ؤسسات الصغرية واملتوسطةضرورة زيادة فعالية متثيل ومشاركة امل -5

املؤسسات على تشكيل منظمات لتمثيلها وأن يراعي صانعوا السياسات االقتصادية إدراج هذه اهليئات التمثيلية 

 .وصاخصؤسسات هلذه املة االقتصادية عموما، ويف تلك املتصلة برتقية القدرة التنافسية سياسيف عملية صياغة ال

ضعيفة وغري قادرة على املنافسة، إىل كو�ا قادرة على  ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملالتحول من مفهوم أن  -6

املنافسة حمليا ودوليا؛ ومضمون ذلك من الناحية التطبيق يف بيئة األعمال اجلزائرية هو عدم التوسع يف أشكال 

 .ين الغري مدروسالدعم اليت تشوه آلية عمل السوق، كتقدمي التمويل ا�ا

 ذات الصلة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةضرورة دعم التشاور والتنسيق بني خمتلف اهليئات احلكومية  -7

  ..)..غرف جتارة، احتادات( للمؤسسات الصغرية واملتوسطةواهليئات املمثلة 

الصناعي وخدمات  من خالل زيادة دعم أنشطة القطاع ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملإعادة هيكلة قطاع  -8

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربجميات، حيث تتميز هذه األنشطة بارتفاع القيمة املضافة؛ وكذا حجب 

 .الدعم عن القطاعات اليت زادت مشروعا�ا بشكل مبالغ فيه عن احتياجات السوق

ضريبية ومتويلية، وذلك ضرورة توفري معاملة خاصة لدعم املؤسسات املتوسطة من خالل سياسات تفضيلية  -9

 .ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل �دف تصحيح اختالل اهليكل احلجمي لقطاع

  .ذات إمكانيات النمو العالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاستحداث برامج للدعم املتخصص  -10

يف آليات  ياجلهو  التوازن وحتقيق االقتصادي النشاط على املشجعة التوزيع وقنوات التحتية البنية توفري -11

 .واملستدامة يف التنمية الشاملة الوطن مجيع مناطق يفؤسسات الصغرية واملتوسطة املفعيل مسامهة لت ،الدعم

 وتفعيل واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويلمتخصصة يف  وكبن وإنشاء ،اجلزائري املصريف النظام إصالح -12

  .البنوك اإلسالميةنشاط 

  .يف اجلزائرتشجيع صناعة رأس املال املخاطر  -13

  .العاملية التطورات يساير وجعله احلايل الضرييب النظام إصالح -14

تطوير هياكل استحداث و املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل  اإلدارية اإلجراءاتحتديث  -15

  .كرتونيةلاحلكومة اإل

أصحاب اإلدارية اليت يواجهها االستثمار وجتاوز العقبات ناخ املتعلقة مب األنظمةرتشيد ل إنشاء هيئة حكومية -16

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مجيع مراحل املشروع
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 اإلدارية، العراقيل خاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وجه يف تقف اليت العراقيل حدة من التخفيف حماولة -17

 وحماربة الراشداحلكم  تفعيلكذا و  املؤسسات، هذه خصوصية االعتبار بعني تأخذ واضحة قوانني بوضع وذلك

 .اإلداري الفساد

 وأواملتوسطة،  الصغرية املؤسسات يف التكنولوجيوالتطوير  البتكارا لدعم طنيةو  صناديقو  مراكز إنشاء -18

واملشاتل للتكفل  التسهيل مراكزواملتوسطة و  للمؤسسات الصغرية القروض نضما نطاق عمل صندوق توسيع

 .تكرةواملتوسطة املب الصغرية املؤسسات ةمساعدو  التكنولوجيوالتطوير  البحث بنشاطات

 تصميم يف اجلامعة وإطارات واخلرباء اخلاص والقطاع احلكومية وغري احلكومية اجلهات كل مشاركة -19

  .املقاوالتية جمال يف للتعليم والتدريب شاملة إسرتاتيجية

  .التقنية عمالحاضنات األ ، وتفعيل نشاطربط حاضنات األعمال باجلامعات ومراكز البحث والتطوير -20

  .إنشاء هيئة حكومية لتنسيق نشاط حاضنات األعمال وبرامج املرافقة -21

  .يف اجلزائر وضع إسرتاتيجية متكاملة لتنمية العناقيد الصناعية -22

  .ترقية نشاطات املناولة والشراكة من خالل دعم بورصات املناولة -23

  .واملتوسطة الصغرية سساتؤ امل توسيع جمال منح االمتياز يف قطاع اخلدمات العمومية لفائدة -24

 .واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل لصاحلوضع سياسة حمددة للصفقات العمومية  -25

 اد املنتجات اليت ميكن إنتاجهاالعمل على تشجيع اإلنتاج احمللي من خالل سياسة شاملة للحد من استري  -26

 . الوطنيةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة قبل 

ألصحاب املشروعات املنزلية والنشاطات غري الرمسية من العمل بشكل إنشاء أسواق جديدة متطورة تسمح  -27

 .رمسي، خاصة إذا سبقت هذه اخلطوة إعفاءات ضريبية مؤقتة

توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل العديد من الناشطني يف االقتصاد غري الرمسي والعمال املنزليني  -28

  .للمسامهة يف دمج أنشطة االقتصاد غري الرمسي

  .تفادة من برامج التعاون الدويل يف ظل الشراكة األورومتوسطيةاالس -29

  .تشجيع رأس املال االجتماعي يف دعم ثقافة املقاوالتية يف ا�تمع اجلزائري -30

سرتاتيجي  توسطة مع إرساء مظاهر التسيري اإلاملؤسسات الصغرية وامل يف االهتمام بتحسني جوانب التسيري -31

  .، وإجياد النماذج النظرية اليت تالئم خصوصية السوق اجلزائريةكثقافة وممارسة يف هذه املؤسسات

 التكنولوجية،و  العلمية، املتغريات واملستجدات رصدو  تابعةمب ذلكرتاتيجية، و إس يقظة إحداث على العمل -32

  .ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملواالقتصادية، من خالل إقامة خلية هلا على مستوى 

الداخلية  إمكانيا�ا معسرتاتيجيات تنافسية تتناسب إواملتوسطة انتهاج  الصغرية املؤسساتينبغي على  -33

 اليفكالت ضبط وظروفها اخلارجية، واالستفادة من فرص الرتابط والتكامل مع املؤسسات الكبرية، وكذا العمل على

جوانب للتكلفة خاصة يف جماالت التوريد، التخزين، العمليات اإلنتاجية، واليت قد تنطوي على  فقاتنال ترشيدو 

  .اخلفية ذات التأثري السليب على األداء التنافسي هلذه املؤسسات
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 .ضرورة العودة إىل املبادئ السامية والقيم الرفيعة للدين اإلسالمي يف العمل والتسيري -34

  آفاق�الدراسة�: ثالثا
فإننا يف األخري نقرتح بالنظر إىل حمددات الدراسة اليت دفعتنا إىل الرتكيز على بعض جوانب املوضوع،       

  :؛ أمههاالدراسة هل خمتلف زوايا هذاليت ميكن أن تكون حماور لبحوث مستقبلية تكم ،بعض املواضيع

  ؛اجلزائريف  لرتقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالبعد الثقايف  - 

  ؛لصغرية واملتوسطة يف اجلزائرفعالية األقطاب التنافسية يف حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات ا - 

  ؛أمهية النظام الوطين لإلبداع يف ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة استشرافية - 

  تقييم مسامهة املرافقة املقاوالتية يف تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؛ - 

  .التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرحنو سياسة متكاملة لرتقية القدرة  - 
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 التطور لمراحل الموافقة الدخل وعتبة الفرعية للمؤشرات النسبية األهمية): 1(رقم  ملحقال
 

  
    Source: World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2015 -2016, Geneva, 2015, P 38. 
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التنافسية العالمية  يرير اتقالمحاور والمؤشرات الفرعية لالجزائر ضمن  ترتيب مقارنة): 2(رقم  ملحقال

  )2017- 2016(و )2016- 2015(

  والفرعية المجموعات والمؤشرات الرئيسية

  

  )2016-2015( تقرير

 دولة 140من أصل 

  )2017-2016(تقرير 

 دولة 138من أصل 

التغير في 

 بين الترتيب ما

 المؤشر  الترتيب المؤشر  الترتيب  2016و 2015

  6- 4.3 88 4.4 82  األساسية المتطلبات مجموعة: أوال

  0  3.5  99  3.5  99  المؤسسات محور-1

 9-  3.6  117 3.7  106  امللكية حقوق1--1

 3-  3.4  108 3.3  105  الفكرية امللكية حقوق محاية2- -1

 5+  3.3  81 3.0  86  العامة األموال تسرب3--1

 8-  2.8  83 2.9  75  السياسيني يف العامة الثقة4--1

 9+  3.3  101 3.1  110  والرشوة املوثقة غري التدفقات5--1

 1+  3.4  94 3.3  95  القضاء استقاللية6--1

 2+  3.0  70 3.1  72  احلكومية القرارات اختاذ يف تفضيل منح7--1

 1+  3.1  75 3.1  76  العمومي اإلنفاق يف تبذير وجود8--1

 3-  3.2  86 3.3  83  احلكومية اإلجراءات ءعب9--1

 18+  3.6  67 3.4  85  النزاعات حل يف القضاء فعالية- 1-10

 10+  3.4  75 3.3  85  احلكومية اإلجراءات لقانونية التصدي يف القضاء فعالية11--1

 5-  3.2  127 3.4  122  احلكومية السياسات رسم شفافية12--1

 19-  4.5  102 4.3  83  االقتصادية سساتاملؤ  على اإلرهاب مواجهة تكلفة13--1

 املؤسسات على املنظمة واجلرمية العنف مواجهة تكلفة14--1

  االقتصادية
122  4.2 71  4.6  +51 

 9+  4.6  80 4.5  89  االقتصادية املؤسسات على كعبء املنظمة اجلرمية15--1

 13+  4.7  60 4.1  73  القانون لتطبيق الشرطة خدمات على االعتماد إمكانية16--1

 5-  3.4  107 3.6  102  االقتصادية املؤسسات أخالقيات17--1

 0  3.1  135 3.2  135  املالية التقارير وإعداد الداخلي التدقيق معايري صرامة18--1

 3+  3.4  136 3.5  139  اإلدارة جمالس فعالية19--1

 2-  3.7  100 3.7  98  األقليات ملكية محاية20--1

 23-  3.3  133 4.5  110  املستثمرين محاية21--1

  5+ 3.3 100 3.1 105  التحتية البنية محور -2

 0  3.3  101 3.4 101  التحتية البنية جودة-2-1

 9+  3.2  96 3.2 105  الطرقات جودة-2-2

 8+  3.0  57 2.7 65  احلديدية السكك جودة-2-3

 6+  3.2  105 3.0 111  املوانئ جودة-2-4

 6+  3.2  117 3.0 123  اجلوي للنقل التحتية البنية جودة-2-5
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 3+  3.2  64 3.6 67  اجلوي للنقل مقاعد توفر مدى-2-6

 2-  4.0  92 4.0 90  بالكهرباء التزويد خدمات جودة-2-7

 29+  113  77 93.3 106  شخص /100 اخللوي اهلاتف اشرتاكات-2-8

 7+  8  89 7.7 96  شخص /100الثابت اهلاتف خطوط-2-9

  25- 4.8 63 5.3 38  الكلي االقتصاد استقرار محور -3

 10-  15.3-  135 6.2- 125  ) اإلمجايل احمللي الناتج من ٪ ( العامة املوازنة-3-1

 3-  34.6  10 40.2 7  ) اإلمجايل احمللي الناتج من ٪ (ر الوطيناالدخا-3-2

  55-  4.8  99 2.9 44  )٪(  التضخم-3-3

  1+  8.7  4 8.8 5  ) اإلمجايل احمللي الناتج من ٪ ( احلكومي الدين-3-4

  1-  -  70 50.8 69  للدولة االئتماين التصنيف-3-5

  8+ 5.7 73 5.6 81  األساسي والتعليم الصحة محور -4

  1-  0.1  11 0.2 10  باملالريا اإلصابة حاالت-4-1

  2+  4.5  45 4.5 47  األعمال بيئة على املالريا انتشار أثر-4-2

  3-  86  86 81 84  السل مبرض اإلصابة حاالت-4-3

  2+  4.0  125 4.0 127  األعمال بيئة على السل انتشار أثر-4-4

  0  0.1  1 0.1 1  اإليدز مبرض اإلصابة حاالت-4-5

  2+  4.3  113 4.3 115  األعمال بيئة على اإليدز انتشار أثر-4-6

  4-  21.9  93 21.6 89  الرضع وفيات-4-7

  25+  74.8  65 71.0 90  بالسنوات احلياة توقع-4-8

  13+  3.3  102 2.9 115  اسياألس التعليم جودة-4-9

  4-  97.3  40 97.3 36  األساسي بالتعليم االلتحاق نسبة-4-10

  7+ 3.6 110 3.4 117  محفزات الكفاءة مجموعة : ثانيا

  3+ 3.9 96 3.7 99   والتدريب العالي التعليم محور -5

  0  99.9  46 97.6 46  الثانوي بالتعليم االلتحاق نسبة-5-1

  2-  34.6  78 31.5 76  العايل لتعليمبا االلتحاق نسبة-5-2

  6+  3.4  85 3.3 91  التعليمي النظام جودة-5-3

  6+  3.5  99 3.3 105  والرياضيات العلوم تعليم جودة-5-4

  10-  3.3  127 3.4 117  األعمال إدارة كليات جودة-5-5

  4+  3.1  124 2.8 128  باإلنرتنت املدارس ربط-5-6

  4+  3.6  120 3.2 124  املتخصص التدريب خدمات توفر-5-7

املؤسسات  يف العاملني تدريب يف االستثمار درجة-5-8

  االقتصادية
127 3.3 131  3.1  -4  

  1+  3.5  133  3.5  134  السلع سوق كفاءة محور -6

  2+  3.8  136 3.7 138  احمللية املنافسة شدة-6-1

  22+  3.4  87 3.3 109  السوق على اهليمنة درجة-6-2
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  3-  3.1  113 3.3 110  االحتكار منع سياسات كفاءة-6-3

  3+  3.4  92 3.4 95  االستثمار حتفيز على وأثرها الضرائب نسب-6-4

  1+  72.7  135 72.7 136  ) األرباح من (الكلية الضرائب نسبة-6-5

  8+  12  126 13 134  املشاريع لبدء املطلوبة اإلجراءات عدد-6-6

  1-  20  103 22 102  ) باأليام (املشاريع لبدء الالزم الوقت-6-7

  4+  3.2  112 3.2 116  الزراعية السياسة كلفة-6-8

  4+  3.6  125 3.5 129  ) اجلمركية غري (التجاري التبادل معوقات انتشار-6-9

  3+  13.8  127 13.8 130  التجاري التبادل على الرسوم-6-10

  1-  3.1  132 3.3 131  األجنبية امللكية انتشار-6-11

 املؤسسات على األجنيب باالستثمار لقةاملتع القوانني أثر-6-12

  االقتصادية
130 3.3 135  3.0  -5  

  4+  3.4  114 3.2 118  اجلمركية اإلجراءات عبء-6-13

  19+  36  85 32.5 104  اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة االسترياد-6-14

  8-  3.7  130 3.8 122  العمالء الجتاهات االستجابة درجة-6-15

  10+  3.7  90 3.1 100  ينشرت امل ووعي تطور-6-16

  3+ 3.2 132 3.2 135  العمل سوق كفاءة محور -7

  13+  3.8  115 3.6 128  العمل وأرباب العاملني بني التعاونية العالقات-7-1

  7-  4.3  113 4.4 106  األجور حتديد يف املرونة-7-2

  8-  3.3  111 3.4 103  العمل يف الصرامة-7-3

  3+  17.3  74 17.3 77  الفائضة العمالة تكاليف-7-4

  7+  3.7  89 3.5 96  العمل على التحفيز على الضرائب أثر-7-5

  0  3.3  122 3.3 122  واإلنتاجية األجور-7-6

  1-  3.0  135 2.9 134   االعتماد على اإلدارة املؤهلة-7-7

  9+  2.7  116 2.5 125  بالكفاءات االحتفاظ على البلد قدرة-7-8

  3+  2.2  125 2.4 128  فاءاتالك جذب على البلد قدرة-7-9

  4+  24  136 21 140  العمل سوق يف املرأة مشاركة-7-10

  3+ 2.9 132 2.8 135  املالية األسواق كفاءة حمور -8

  2+  3.1  131 3.0 133  املالية اخلدمات توافر-8-1

  39+  3.5  95 3.1 134  املالية اخلدمات تكاليف حتمل على القدرة-8-2

  0  2.5  124 2.5 124  احمللي املال رأس وقس خالل من التمويل-8-3

  49-  2.9  122 2.8 73  االقرتاض سهولة-8-4

  6-  2.6  85 2.6 79  االستثماري املال رأس توافر-8-5

  5+  3.6  123 3.4 128  البنوك تأثري مدى-8-6

  1+  3.0  129 2.8 130  البنكية العمليات سالمة-8-7

  2-  2.0  108 2.0 106  واملقرتضني للمقرضني القانونية احلقوق -8-8

  18+ 3.1 108 2.6 126   التكنولوجية الجاهزية محور -9
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  4+  3.7  125 3.6 129  التكنولوجية التقنيات أحدث توفري-9-1

  9+  3.6  128 3.4 137  املؤسسات مستوى على التكنولوجيا استيعاب-9-2

  5-  3.6  121 3.8 116  التكنولوجيا ونقل املباشر األجنيب االستثمار-9-3

  11+  38.2  95 18.1 106  )٪ (اإلنرتنت مستخدمي-9-4

            شخص 100 لكل اإلنرتنت اشرتاكات-9-5
(fixed-Broadband)  

89 4 84  5.6  +5  

  14+  30.1  80 12.5 94  للمستخدم )KB/s( اإلنرتنت تدفق-9-6

          شخص 100 لكل اإلنرتنت اشرتاكات-9-7
)mobile-Broadband(  

98 20.8 85  40.1  +13  

  1+ 4.7 36 4.7 37  السوق حجم حمور -10

  0  4.6  33 4.6 33  احمللي السوق حجم -10-1

  1+  5.1  43 5.2 44  األجنيب السوق حجم -10-2

  0  578.7  33 551.8 33  اإلمجايل احمللي الناتجحجم -10-3

  10-  24  102 31 92  اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة الصادرات-10-4

  5+ 3.1 119 3.0 124  والتطوير اإلبداع عوامل وعةمجم :ثالثا

  7+ 3.3 121 3.3 128  األعمال بيئة تطور محور -11

  0  4.0  108 4.0 108  احملليني املوردين عدد-11-1

  1+  3.4  130 3.3 131  احملليني املوردينجودة -11-2

  7-  3.1  115 3.2 108  القطاعات بني والرتابط العناقيد تطور-11-3

  8+  3.1  93 3.0 101  التنافسية امليزة يعةطب-11-4

  10+  3.4  109 3.3 119  القيمة سلسلة اتساع-11-5

  10-  3.0  112 3.4 102  الدويل التوزيع يف التحكم-11-6

  13+  3.2  108 3.0 121  اإلنتاج عمليات تطور-11-7

  7+  3.7  125 3.5 132  التسويق عمليات انتشار-11-8

  1+  3.1  124 3.1 125  السلطة لتفويض القابلية-11-9

  5+ 2.9 112 2.8 119  اإلبداع  محور -12

  14+  3.7  112 3.3  126  اإلبداع على القدرة-12-1

  13+  3.4  99 3.0  112  العلمي البحث مؤسسات جودة-12-2

  9+  2.8  113 2.6  122  العلمي البحث على االقتصادية املؤسسات إنفاق-12-3

 يف جمال الصناعية تواملؤسسا اجلامعات بني التعاون-12-4

  والتطوير البحث
136  2.3 120  2.7  +16  

  13-  2.9  105 3.1  92  احلديثة للتقنيات احلكومة امتالك-12-5

  7-  3.8  81 3.9  74  والعلماء املهندسني توافر-12-6

  2-  0.2  94 0.2  92  نسمة مليون لكل االخرتاع براءات-12-7

Source: World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2015 -2016, Geneva, 2015, P 95.       
         World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2016 -2017, Geneva, 2016, P 97. 
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  �ش�ال�واملالحق�رس�ا��ـداول ـف�

  ف�ـرس�ا��ـداول : أوال

  الصفحـة  عنــــــــــوان الجــــــــدول  رقم الجدول

1-1  
املعايري الكمية املستخدمة يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب دراسة البنك 

  الدويل
07  

  15  الصغرية واملتوسطةاالحتاد األورويب للمؤسسات تعريف   2-1

  16  الصغرية واملتوسطةالبنك الدويل للمؤسسات تعريف   3-1

4-1  
هيئة املؤسسات  حسب تعريف الواليات املتحدة األمريكية للمؤسسات الصغرية

  )SBA( الصغرية
18  

  19  الصغرية واملتوسطةاليابان للمؤسسات تعريف   5-1

  19  الصغرية واملتوسطةللمؤسسات  اململكة املتحدةتعريف   6-1

  20  الصغرية واملتوسطةللمؤسسات  كوريا اجلنوبيةريف  تع  7-1

  21  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصنيتعريف   8-1

  21  الصغرية واملتوسطةللمؤسسات  تركياتعريف   9-1

  22  الصغرية واملتوسطةللمؤسسات  اهلندتعريف   10-1

  22  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ماليزياتعريف   11-1

  23  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعض الدول العربيةتعريفات ا  12-1

13-1  
القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات حسب  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

  2001الصغرية واملتوسطة 
24  

14-1 
القانون التوجيهي لتطوير حسب  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

  2017ة واملتوسطة املؤسسات الصغري 
26  

  37  2009الصغرية واملتوسطة يف العمالة الرمسية لبعض الدول سنة املؤسسات  مسامهة  15-1

16-1  
منظمة التعاون االقتصادي لدول  القيمة املضافة الصغرية واملتوسطة يفاملؤسسات  مسامهة

  2009 سنة (OCDE) والتنمية
39  

  40  2009 لبعض الدول سنة يف إمجايل الصادرات الصغرية واملتوسطةاملؤسسات  مسامهة  17-1

  70  العربية االقتصاديات تنافسية الرئيسية ملؤشر القطاعات  1-2

  79  حسب وجهة نظر بعض الباحثني ركائز بناء املزايا التنافسية  2-2

  82   معايري إدارة اجلودة إيزوو أوجه االختالف بني إدارة اجلودة الشاملة   3-2

  101  جتاه تغريات البيئة سات الصغرية واملتوسطةاملؤس وضعية  4-2

  104  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل تصنيف سلوك املسريين يف  5-2
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  110  التمييز إسرتاتيجية أبعاد  6-2

  112  العامة سرتاتيجيات التنافسيةمتطلبات تنفيذ اإل  7-2

  113  العامة سرتاتيجيات التنافسيةخماطر اإل  8-2

  114  تيجيات التنافسية العامة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةسرتااإل أبعاد  9-2

  156  يف كوريا اجلنوبية واملتوسطة الصغرية ؤسساتاملهيئات دعم متويل   1-3

  165  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تركيا لدعم متويل )KOSGEB( برامج  2-3

3-3  
 خمططيف ماليزيا يف ظل  ةواملتوسطللمؤسسات الصغرية برامج دعم القدرة التنافسية 
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22/08/2001.  

، الصادرة 46اجلريدة الرمسية، العدد  ق برتقية االستثمار،املتعل، 2016أوت  03املؤرخ يف  09- 16القانون رقم  .2
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، اجلريدة املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، 2003فرباير 25املؤرخ يف  78-03املرسوم التنفيذي رقم  .8

  .26/02/2003، الصادرة بتاريخ 13الرمسية، العدد 
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 احملدد لكيفيات وضع بنك معلومات للمؤسسات، 2009جانفي  04املؤرخ يف  09-05املرسوم التنفيذي رقم  .10

  .11/01/2009، الصادرة بتاريخ 02دد ، اجلريدة الرمسية، العواملتوسطة الصغرية

املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير للمؤسسات ، 2005ماي  3املؤرخ يف  165-05املرسوم التنفيذي رقم  .11
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  .09/07/2006الصادرة بتاريخ   45، اجلريدة الرمسية، العدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة

املتضمن ، 236-10 الرئاسي للمرسوم واملتمم املعدل 2012جانفي  18يف  املؤرخ 23-12الرئاسي رقم  املرسوم .13

  .26/01/2012، الصادرة بتاريخ 04الرمسية، العدد ، اجلريدة تنظيم الصفقات العمومية
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Abstract: 
           This study aims to analyze the status of small and medium enterprises (SMEs) in Algeria and 

identifying ways to enhance their competitiveness. This sector is considered an essential axis and an 

effective economic engine in the national economy, especially with the challenges facing the 

national economy in recent years, as a result of  the decline in oil prices and lack of financial 

resources, in addition establish a free trade zone with European markets by 2020, and the subsequent 

liberalization of trade exchanges ruled by free competition. 

           We have found through the study that Algerian SMEs suffer from many obstacles and 

problems that make them unable to compete, despite the Programs and policies adopted by Algeria 

to raise the competitiveness of this sector. Drawing on the experience of some leading countries, the 

study concludes that while a conducive business environment and private support mechanisms are 

necessary conditions for SMEs competitiveness promotion, they are not sufficient. Integration of 

these policies and industrial, Technological, Educational, Financial policies are needed to promote 

SMEs competitiveness. It also stress that the success of such policies should be based on a full 

cooperation and coordination of all stakeholders in a way that promote SMEs competitiveness And 

enables it to be drivers of comprehensive development. 

 

  .املقاوالتية، اإلسرتاتيجيات التنافسية، التأهيل برامج ،القدرة التنافسية واملتوسطة، الصغرية املؤسسات  :املفتاحية ال�لمات

 

 :م��ص

 هذا باعتبار اجلزائر وحتديد سبل ترقية قدر�ا التنافسية، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حتليل واقع إىل الدراسة هذه دف�           

 خالل الوطيناالقتصاد يف ظل التحديات والتطورات اليت يشهدها  خاصة ،وحمركا اقتصاديا فعاال يف االقتصاد الوطينأساسيا  حمورا القطاع

سنة حبلول  األوروبية األسواق مع حرة منطقة جتارة فضال عن إنشاء، وشح املوارد املالية بفعل تراجع أسعار النفط األخرية، السنوات

  ...املنافسة منطق حيكمها اليت التجارية للمبادالت حترير من أيضا ذلك يتبع وما ،2020

 واليت جتعلها واملشاكل املعوقات من العديد واملتوسطة اجلزائرية تعاين الصغرية أن املؤسسات إىل الدراسة خالل من توصلنا وقد           

إىل بعض جتارب الدول  واستنادا .القطاع هذا تنافسية من للرفع اجلزائر تبنتها الربامج والسياسات اليت من بالرغم املنافسة، على قادرة غري

يعدان من الشروط الضرورية  ذه املؤسساتهلالرائدة، تنتهي الدراسة إىل أنه وإن كان توافر مناخ مشجع لألعمال وآليات خاصة ملساندة 

والسياسات هذه السياسات  الوثيق بني تكاملحتقيق الوعليه توصي الدراسة بضرورة . إال أ�ا غري كافية ،لرتقية تنافسية هذه املؤسسات

 نديست جيب أن هذه السياسات جتسيدكما تؤكد الدراسة يف األخري على أن  .احهاالصناعية، التكنولوجية، التعليمية، املالية لضمان جن

وجيعلها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، القدرة التنافسية ترقية  يدعمعلى حنو  االقتصاديني كافة الفاعلني على التنسيق والتعاون املشرتك بني

  .طرفا فاعال يف التنمية الشاملة


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	ch 1.pdf
	ثانيا: تعريف البنك الدولي 
	خامسا: تعريف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ((ESCWA 
	المبحث الثالث: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها 
	لم تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفاقا حول معايير تعريفها وتصنيفها، إلا أن هناك اتفاق على أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تساهم هذه المؤسسات، وبشكل فعال، في توفير فرص العمل وتكوين الفائض الصناعي والمساهمة المعتبرة في القيمة المضافة والناتج المحلي الإجمالي، كما تعتبر أيضا وسيلة لدعم وتنمية الصادرات، ولها مساهمة فعالة في تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل والتحديات التي تعترض نشأتها ونموها وتحد من دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي، سوف نستعرض بتفصيل أعمق أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا أهم المشاكل التي تواجهها. 
	المطلب الأول: الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
	المطلب الثاني: الأهمية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
	المطلب الثالث: المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 


	ch 2.pdf
	يصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) مؤشرات لتقييم التنافسية العالمية وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي عن التنافسية في العالم ((WCY: World Competitiveness Yearbook، والذي بدأ إصداره منذ سنة 1989، يشمل هذا التقرير 63 دولة (لا يشمل الجزائر)، كما يستند هذا التقرير في تقييمه للقدرة التنافسية للدول على 342 مؤشرا، تندرج تحت أربعة مجموعات رئيسية هي: 

	ch 3.pdf
	تستحق تجربة تركيا في مجال ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قدرا كبيرا من الاهتمام لخصوبتها وثرائها ولما حققته من نتائج باهرة، والمثير في التجربة التركية ليس فقط النجاح الاقتصادي الذي فاق كل التوقعات ولكن أيضا وبصورة خاصة، قدرة الحكومة التركية على تجاوز المعوقات الاقتصادية والتشوهات الهيكلية التي طبعت اقتصادها من خلال الاستثمار في تطوير تنافسية هذه المؤسسات. 
	Source : SME Corporation Malaysia : About SME MASTERPLAN (2012 – 2020). Disponible sur: 
	http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-16-12/about-sme-masterplan. consulté le: 22/02/2017. 

	ch 4.pdf
	Source :Amarouche Ahcène : Libéralisation économique et problème de la transition en Algérie, Thèse de Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université Lumière Lyon 2, 2004, p 201. Disponible sur : theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=655&action=pdf. consulté le: 18/05/2016. 

	ch 5.pdf
	ch 6.pdf
	الملاحق 1.pdf
	الملاحق 2.pdf
	فهرس الجداول.pdf
	ملحق 3.pdf
	ملحق 4.pdf
	ملحق 5.pdf
	ملحق 6.pdf
	ملحق 7.pdf
	ملحق 8.pdf
	ملحق 9.pdf
	ملحق 10.pdf
	3. KOSGEB : Enhancing The Competitiveness Of SMEs In Turkey, the 28th Session of the : The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC), Istanbul, Turkey, 8-11 October 2012. 
	16. SME Corporation Malaysia : About SME MASTERPLAN (2012 – 2020). Disponible sur: http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-16-12/about-sme-masterplan. 


	ملحق 11.pdf



