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 رؤيـة استشـرافية
 ألثر منظمة التجارة العالمية صلى أداء المنشآت الصغيرة

 في الوطن العربي
 بسمان فيصل محجوب د.أ. 

 دارة واالقتصادعمٌد كلٌة اإل
 العراق ،جامعة الموصل

 :لخصم
هدؾ البحث إلى تسلٌط الضوء على ٌ

كٌفٌة أداء المنشآت الصؽٌرة فً ظل 
( WTOاستحقاقات منظمة التجارة الدولٌة )

ومحاولة الوصول إلى استنتاجات من  أوال،
 درجة استجابة إدارات تلك الوحدات الصؽٌرة
وفق معاٌٌر األداء اإلستراتٌجً ثانٌا. ثم أخٌرا 
تحدٌد رإٌة إستراتٌجٌة لعمل هذه المنشآت 
وبالتحدٌد العربٌة فً ظل تكتل إقلٌمً عربً 
معالمه منطقة التجارة العربٌة الحرة التً 
تسعى جامعة الدول العربٌة على تؤسٌسها 

 ثالثا.
اعتمد البحث على التحلٌل اإلستراتٌجً 

ى تشخٌص نقاط القوة والضعؾ أوال القابم عل
وتحلٌل الفرص والتهدٌدات ثانٌا، ثم صٌاؼة 
الخٌارات اإلستراتٌجٌة للمنشآت الصؽٌرة فً 
بٌبات األعمال العربٌة، والقابمة على كٌفٌة 
التعامل مع المعطٌات الجدٌدة وعلى القدرة فً 
الفعل المإثر ولٌس الوقوع فً منطقة ردود 

معطٌات المنظمة  الفعل عند التعامل مع
وتؤثٌراتها العالمٌة، ولهذا قسم البحث إلى 
ثالث أجزاء تناول األول منها منظمة التجارة 
العالمٌة: المبادئ واالستحقاقات وركز الثانً 
على منشآت األعمال العربٌة الصؽٌرة 
وإستراتٌجٌاتها، فٌما تناول الثالث تقدٌم رإٌة 

و استشرافٌة كنتابج واستنتاجات لسٌنارٌ
استجابة منشآت األعمال العربٌة الصؽٌرة فً 

 .عصر العولمة ومنظمة التجارة العالمٌة

Resَume:َ 

The research loncentrates its attention 

on the study of the effect of the world 

Trade Organization (WTO) of the 

performance of the small companies in 

their new settings. 

Accordingly the research attempts to 

come up with conclusions and findings to 

determine whether the reaction of the small 

companies to their new working 

environment is based on strategic per-

formance criterion or it is a randomized 

reaction.In other words the study attempts 

to out line a strategic vision for the 

operation of the small companies in the 

face of the Arab regional economic blocks 

such as the “Arab Free Trading Area” 

which has been recently established. 

The research adopts a strategic 

approach by concentrating on the analysis 

of the strength and weaknesses of the small 

companies and opportunities and threats 

imposed by their working environment. 

Indeed  it sets out the formalization of 

strategic options which can be advocated 

by the small companies to face the new 

challenges of the (WTO) and Arab 

Regional Economic blocks, without being 

reactionary in their responses. In the light 

of the analysis and findings the small Arab 

companies to deal with the givings of the 

new circumstances.   
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 المقدمة

 General Agreement on Trades andتعد االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرفة  

Tariffs   والمتعارؾ علٌها بالجاتGATT  األساس الذي انطلقت منه الحقا منظمة
، وبٌن التوقٌع على WTOومختصرها   World  Trade  Organizationالتجارة العالمٌة 

، شهد 7447وانبثاق منظمة التجارة العالمٌة  فً سنة  7472اتفاقٌة الجات فً سنة 
 7432العالم العدٌد من جوالت المباحثات كان آخرها جولة أوروؼواي والتً بدأت سنة 

، وكان من توصٌاتها انبثاق بالتوقٌع على اتفاقٌة التجارة الدولٌة 7447وانتهت فً 

منظمة التجارة العالمٌة، وٌكاد ٌكون انبثاقها بمثابة التنفٌذ العملً والفعلً لما كان قد بدأه 
العالم عبر مإسساته الدولٌة طٌلة النصؾ الثانً من القرن العشرٌن لهدؾ مفاده تحرٌر 

 االقتصادٌة. تجارة السلع والخدمات من القٌود واإلجراءات ودعم النمو والتنمٌة

إن تقٌٌماً علمٌاً وموضوعٌاً لما تم خالل أكثر من نصؾ قرن وبعد الحرب 
العالمٌة الثانٌة من اتفاقٌات وجوالت مباحثات كانت الدول النامٌة طرفا فٌه ٌعد مطلبا 
مهما للوقوؾ على معطٌات ما حصل وسٌحصل من ترتٌبات اقتصادٌة تعٌد هٌكلة 

ألمر بمإسسات دولٌة، اكتملت أضالعها الثالثة ومثلها الخرٌطة العالمٌة، وتنٌط  ا
صندوق النقد الدولً والبنك الدولً ومنظمة التجارة العالمٌة، تقوم على أدابها  الدول 
المتقدمة وتضع لها الحقوق وتفرض على الدول النامٌة الواجبات وااللتزامات، وما بٌن 

تراتٌجٌات والسٌاسات وتبنى هذا وذاك ٌحاك نسٌج التجارة العالمٌة وتصاغ االس
 التحالفات والشراكات والتكتالت.

لقد أولت األدبٌات االقتصادٌة واإلدارٌة والمالٌة هذا الموضوع اهتماما متزاٌداً، 
وأدلى كل بدلوه وال زال، وكانت من زواٌا مختلفة ووجهات نظر متباٌنة، وفً خضم 

ٌن مإٌد ومتقاطع فً السٌاسة والهدؾ هذا الكم الكبٌر من تلك األدبٌات التقوٌمٌة وما ب
والنتٌجة، تبرز تباعا المشاكل تلو المشاكل، وما بٌن تعظٌم حجم التعامالت التجارٌة، 
وفرص االندماج باالقتصـاد العالمً، وبروز التكتالت الدولٌة واإلقلٌمٌة فً اإلنتاج 

بل ؼٌر والتجارة وحركة رأس المال، تقؾ الدول النامٌة على مفترق طرق ومستق
واضح األبعاد والمعالم، ومتزامن مع تناقص فً القدرات  االقتصادٌة  الوطنٌة، وفرص 
ضبٌلة فً االنضمام إلى تكتالت عالمٌة أرست دعابمها وأركانها، وآثار سلبٌة متتابعة 

 مضمونها أن الوزن النسبً للمكاسب ٌتحدد وفق الوزن النسبً لقوة أطراؾ االتفاق.

دة اقتصادٌة ال بد لها أن تعمل ضمن االقتصاد الكلً، وال إن حركة الجزء كوح
ٌمكن فصل الكل عن متضمناته المتمثلة باقتصادٌات أجزابه، والتً ال ٌمكنها الحركة 
والعمل خارج األطر الكلٌة، ووفق ما ٌعتمد من سٌاسات تقود اتجاهاته العامة، وأن 

متضمناتها  منظمة التجارة العالمٌة االقتصاد الكلً أٌضا ٌعمل فً بٌبة عالمٌة تتحكم فً 
والتحالفات االقتصادٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة، ومن هنا ٌبدو أن الجزء أٌا كان كوحدة 
اقتصادٌة ال بد له من أن ٌعمل فً ظل معطٌات هذه البٌبة الجدٌدة، وإذا كان السإال 
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رات الدولٌة لماذا؟ قد تمت معالجته عبر عقود من الزمن وعبر مجمل التحوالت والتطو
والعالمٌة التً تلت الحرب العالمٌة الثانٌة وانتهت بنظام جدٌد له مقوماته ومعطٌاته 

 وأطره، هنا ٌبرز السإال كٌؾ ٌمكن للجزء أن ٌعمل فً ظل كل تلك المستجدات؟ 

ٌهدؾ البحث إلى تسلٌط الضوء على كٌفٌة أداء المنشآت الصؽٌرة فً تلك 
مصدرها رد الفعل أو درجة  الوصول إلى استنتاجات، البٌبة الجدٌدة أوال، ومحاولة

استجابة إدارات تلك الوحدات الصؽٌرة وفق معاٌٌر األداء اإلستراتٌجً ثانٌا، ثم أخٌرا 
تحدٌد رإٌة إستراتٌجٌة لعمل هذه المنشآت وبالتحدٌد العربٌة فً ظل تكتل إقلٌمً عربً 

 تؤسٌسها ثالثا.إلى عة الدول العربٌة معالمه منطقة التجارة العربٌة الحرة التً تسعى جام

تعتمد منهجٌة البحث على آلٌة التنسٌق ثالثٌة األبعاد القابمة على المعطٌات 
العالمٌة والسٌاسات االقتصادٌة الكلٌة وإستراتٌجٌة الجزء، وبالتالً فإن السإال الذي ال 

تتضمنه اتفاقٌة بد من طرحه عن تؤثٌرات تطبٌق بنود منظمة التجارة العالمٌة، وكل ما 
التجارة الدولٌة على الدول األعضاء فً المنظمة، من منظور الوحدة االقتصادٌة الجزء 
فً ظل سٌاسات كلٌة تؤخذ فً االعتبار كل معطٌات منظمة التجارة العالمٌة وأٌضا كل 

 االتفاقات الثنابٌة واإلقلٌمٌة فً الدول النامٌة بشكل عام والدول المتقدمة بشكل خاص.

مد البحث على التحلٌل اإلستراتٌجً القابم على تشخٌص نقاط القوة اعت
والضعؾ أوال وتحلٌل الفرص والتهدٌدات ثانٌا، ثم صٌاؼة الخٌارات اإلستراتٌجٌة 
للمنشآت الصؽٌرة فً بٌبات األعمال العربٌة، والقابمة على كٌفٌة التعامل مع المعطٌات 

الوقوع فً منطقة ردود الفعل عند التعامل  الجدٌدة وعلى القدرة فً الفعل المإثر ولٌس
مع معطٌات المنظمة وتؤثٌراتها العالمٌة، ولهذا قسم البحث إلى ثالث أجزاء تناول األول 
منها منظمة التجارة العالمٌة: المبادئ واالستحقاقات وركز الثانً على منشآت األعمال 

م رإٌة استشرافٌة كنتابج العربٌة الصؽٌرة وإستراتٌجٌاتها، فٌما تناول الثالث تقدٌ
واستنتاجات لسٌنارٌو استجابة منشآت األعمال العربٌة الصؽٌرة فً عصر العولمة 

 ومنظمة التجارة العالمٌة.
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 منظمة التجارة العالمٌة: المبادئ واالستحقاقات

 أوال: المبادئ واألسس 

ات تتسم األهداؾ العامة لمنظمة التجارة العالمٌة باالتساع فً الدالالت ذ
المضامٌن المتفابلة فً أشكالها، فهً تشٌر إلى هدؾ سامً ورفٌع ٌتمثل فً رفع 
مستوٌات المعٌشة وتحقٌق التشؽٌل الكامل بما ٌكفل تحقٌق النمو فً الناتج المحلً 
اإلجمالً من جانب العرض والقوة الشرابٌة من جانب الطلب من خالل  االستخدام 

ماٌة البٌبٌة والمحافظة علٌها ودعم الوسابل الكفٌلة األمثل للموارد، فضال عن توفٌر الح
بتوفٌر احتٌاجات التنمٌة االقتصادٌة، وبالتالً فإن ما تقدم ٌرتبط بالمبادئ التً أطرت 
المنظمة فلسفتها بنشوبها ووجودها واستمرارها، وكذلك االتفاقٌات ذات الصلة والتً 

ٌة السلعٌة والخدمٌة، ومن هذا تتمحور حول الهدؾ الربٌسً وهو حرٌة التجارة الدول
المنطلق ال بد من وقفة متؤملة لمناقشة المبادئ التً تقوم علٌها المنظمة فً إطار 

 . (7)تعامالتها ومن ثم تحدٌد االلتزامات واالستحقاقات التً تترتب على تلك المبادئ

: عدم التمٌٌز بٌن الدول األعضاء والذي ٌعنً القبول ؼٌر المبدأ األول

، وقد استمد Most Favored Nation Principleوط لمبدأ الدولة األولى بالرعاٌة  المشر
هذا المبدأ من بنود اتفاقٌة الجات، وٌقصد به أن كل دولة بصفتها عضوا فً المنظمة 

 تحصل على المزاٌا التً ٌتم االتفاق علٌها بٌن باقً األعضاء ثنابٌاً.

ة، ومضمونه قٌام الدول األعضاء فً : مبدأ شرط المعاملة الوطنٌالمبدأ الثانً

المنظمة بمعاملة المنتجات المستوردة فً الدول األعضاء وفق ما مطبق وسابد على 
 المنتجات الوطنٌة المماثلة قدر تعلق األمر بالرسوم والجوانب التنظٌمٌة.

مركٌة: وٌستهدؾ هذا ج: مبدأ الخفض العام والمتتالً للرسوم الالمبدأ الثالث

مركٌة من خالل االتفاقٌات التً تقوم جقٌق تخفٌضات مهمة فً التعرٌفات الالمبدأ تح
على أساس المعاملة بالمثل بٌن الدول األعضاء فً المنظمة، حٌث أتٌحت بموجبها 
للدول النامٌة شروط مٌسرة لمدد زمنٌة لبعض القطاعات ومنها الزراعٌة ولكنها فً 

 .الؽالب بنهاٌات محددة قارب معظمها النهاٌة

: مبدأ إلؽاء القٌود الجمركٌة، وٌهدؾ  إلؽاء القٌود الجمركٌة  المبدأ الرابع

الكمٌة التً تشكل حواجز تجارٌة بٌن الدول األعضاء فً المنظمة، وبما ٌكفل تسهٌل 
التجارة بٌنهما، وٌسري هذا المبدأ على كل الصادرات واالستٌرادات التً ضمنتها 

مع مالحظة أن التخفٌض النسبً والمتوالً اعتمد  7447فقرات وبنود اتفاقٌة مراكش 

 طرٌق اإللؽاء النهابً.
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: مبدأ الشفافٌة، وٌقصد به ضرورة اعتراؾ أعضاء المنظمة المبدأ الخامس

بؤعمال الكشؾ واإلفصاح عن القرارات الحكومٌة ذات الصلة بالتجارة وبقدر تعلق 
 عدد األطراؾ.األمر باقتصادٌات الدول األعضاء أو النظام التجاري مت

وبعد فإذا كانت هذه المبادئ هً التً تحكم الدول األعضاء فً المنظمة فال بد 
من الوقوؾ على ما استجد منذ انبثاق المنظمة ومن ثم الوقوؾ على طبٌعة التؽٌر الذي 
حصل فً البناء وهٌكل العالقات التً تحكم نمط التجارة  بٌن الدول األعضاء فً 

ل هذا أن لٌس من السهل االنضمام والحصول على عضوٌة المنظمة، واألهم من ك
المنظمة، دون مجموعة من اإلجراءات والتكٌٌفات االقتصادٌة التً تطالب بها المنظمة 

دولة إلى المنظمة المذكورة بعد  772لكسب سمة العضوٌة، وفعال فقد انضمت أكثر من 

 تلبٌة كافة الشروط والحصول على الموافقة باالنضمام.

 من الجوانب المهمة التً ٌجب الوقوؾ عندها ما ٌلً: إن 

لها مواردها ومقومات وجودها  امإسسٌ اأ.  أن المنظمة بدت منذ انبثاقها كٌان
 القانونً والمنظمً ولها أهدافها التً تسعى إلى تحقٌقها وفق آلٌات وإجراءات محددة.

 ن قواعد.ب. تضم قواعد منظمة التجارة العالمٌة كل ما ورد فً الجات م

ج. إن منظمة التجارة العالمٌة مثلها مثل الجات فً عدم إلزام الدول األعضاء 
 بؤي شًء، وأن حل النزاعات ٌسمح بالتعامل بالمثل بٌن الدول األعضاء.

ن من الدول األعضاء الجات التً ود.  إن منظمة التجارة العالمٌة لها ممثل
 ة الرفض فً المجتمع الدولً.تحكمها الدول الصناعٌة المتقدمة وتتمتع بقو

بحكم منظمة التجارة  7440لقد أصبحت الجات ومنذ الٌوم األول من سنة 

اعتماد قواعد الجات، وفً نهاٌة  ىالعالمٌة بعد أن صادقت جولة مباحثات أوروؼواي عل
دولة تنتظر  22، دولة وأن هناك 701كان عدد الدول األعضاء فً المنظمة  7442سنة 

را فقد انضمت الصٌن إلى منظمة  التجارة العالمٌة لتصبح المنظمة شاملة العضوٌة وأخٌ
 ألكثر من ثالثة أرباع دول العالم.

 ثانٌا: الفرص والتحدٌات واالستجابة 

إذا كان الكالم عاما عن مجموعة من الدول فهذا أمر ال بؤس به، ولكن األمر 
ول فقٌرة ودول ؼنٌة، وبٌن ٌثٌر العدٌد من التساإالت أهمها كٌؾ ٌمكن الجمع بٌن د

% من التجارة 42دول صناعٌة وأخرى ؼٌر صناعٌة، دول تستحوذ على أكثر من 

العالمٌة وبٌن دول ال بؤس لها فً التجارة، أمام هذا ال بد من الفصل بٌن مجموعتٌن من 
الدول المتقدمة واألخرى نامٌة، وإذا كان هذا األمر ما درجت علٌه األدبٌات االقتصادٌة 

هناك أمر آخر وهو ما ٌظهر بٌانه واضحاً فً األفق  وهو أن الدول النامٌة لم تعد كما ف
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كان الحدٌث عنها  قبل أكثر من عقد  من الزمن، فقد ظهرت للوجود ثالث تكتالت 
اقتصادٌة، تشكل األقطاب االقتصادٌة الربٌسة فً العالم، األول ومركزه الوالٌات 

من األطراؾ ما ٌصل إلى دول الخلٌج العـربً، والثانً  المتحدة وتوابعه دول نافتا وله
االتحاد األوربً ومركزه دول االتحاد األوربً وتوابعه كافة دول أوربا وحوض 

المتـوسط، أما القطب الثالث وهو اآلسٌوي ومركزه الٌابان وتوابعه دول االتحاد  
ا التصنٌؾ ماذا اآلسٌوي )آسٌان(  وأطرافه تشمل معظم  دول شرق آسٌا، وفً ظل هذ

 ٌبقى من العالم؟      

ات وقواعدها جإن جوهر المشكلة التً ٌطرحها البحث تكمن فً أن تؤثٌرات ال
تمتد لتؽطً االستٌراد والتصدٌر للدولة العضو، أما اآلن وعلى مستوى منظمة التجارة 

زن العالمٌة واتفاقٌة التجارة الدولٌة فإن األمر اتسع كثٌرا جدا وشمل نمط التوا
االقتصادي للدولة ولٌس االستٌراد والتصدٌر! لقد ؼطى الموضوع كافة النشاطات 
االقتصادٌة للدولة، وطال أٌضا العملٌة التنموٌة والتطورات التكنولوجٌة والقطاع المالً 
بكل مإسساته فضال عن تدفقات األموال من  الدولة وإلٌها والبنٌة التحتٌة بما فٌها 

، وتكنولوجٌا المعلومات والتجارة اإللكترونٌة، وهنا ال بد من المواصالت واالتصاالت
 التساإل عن ماذا بقى للدول النامٌة؟

ن الدول النامٌة كانت ومنذ عقد األربعٌنات من القرن إوهنا ال بد من القول 
ات التً كانت قد بدأت بٌن برٌطانٌا والوالٌات جالسابق قد انضمت إلى مباحثات ال

إال أن بداٌة التحدٌات  ة، وفعال انضمت بعضها لالتفاقٌة منذ البداٌة.المتحدة األمرٌكٌ
التً بدأت تواجهها الدول النامٌة كانت بعد انبثاق منظمة التجارة العالمٌة، وعندما 
برزت فرصا اقتنصتها الدول المتقدمة وتحدٌات بدأت تواجهها الدول النامٌة، فاستطاعت 

أهداؾ، وهذا هو الذي دعا الدول المتقدمة لشمول  الدول المتقدمة تحقٌق ما رسمته من
ات ومنظمة التجارة العالمٌة للعدٌد من المجاالت التً سبق ذكرها والتً وردت فً جال

 جولة أورؼواي.

ولكن وبعد مرور سنوات على انبثاق المنظمة وانضمام معظم الدول المتقدمة 
سوقٌة التنافسٌة والذي أبدى والنامٌة فإن ما حصل ٌرتبط بتحد خطٌر وهو األنماط ال

كفاءة وفاعلٌة فً الدول المتقدمة، وتشوها فً بنٌة اقتصاد الدول النامٌة! وعودة إلى 
طبٌعة الخلل الذي برز فً هذا االتجاه هو طبٌعة ونمط المفاوضات المعقدة والتً لم 

ٌة، والذي تتهٌؤ لها الدول النامٌة، وأٌضا دور الدول النامٌة فً منظمة التجارة العالم
تؽٌر جوهرٌا عما كان، والتنسٌق المتواصل بٌن الدول المتقدمة وؼٌاب التنسٌق بٌن 

، وهنا ال بد من الوقوؾ على النتٌجة التً خرجت األسبابؼٌر تلك  إلىالدول النامٌة، 
 بها الدول النامٌة بعد هذا الشوط الطوٌل؟

واحد ٌعد ؼٌر  الدول النامٌة بعد كل هذا بمنظار تحلٌلً إلىإن النظر 
موضوعً  فً عملٌة التقٌٌم والتصنٌؾ، إذ ال بد من تصنٌؾ الدول النامٌة إلى صنفٌن 
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األول الدول النامٌة التً دخلت ضمن التكتالت الثالثة األقطاب وضمن صٌػ واتفاقات 
ثنابٌة أو شراكات، والثانً الدول النامٌة التً ال زالت منفردة ضعٌفة والتحدٌات أمامها 

وأٌا كان الصنؾ الذي تنتمً إلٌه الدولة النامٌة وأٌا كان مستوى اقتصادها ال بد  .كبٌرة
من أن تعٌد النظر  ،أي الدولة النامٌة فً ظل هذه التكتالت والتحالفات والشراكات ،لها

فً سٌاساتها االقتصادٌة الكلٌة أوال، وإستراتٌجٌات قطاعات أعمالها ثانٌا وأٌضا ٌتحتم 
 ؼة إستراتٌجٌاتها فً ضوء ذلك. على منشآتها صٌا

 ثالثا: نقاط الضعف فً الدول النامٌة

 ٌعد ضعؾ الدول النامٌة ضعفا مركبا، وذلك ٌعود إلى عدة أسباب منها: 

أ.  أن الدول النامٌة ال ٌتم التعامل معها بشكل متكافًء، إنما ٌكون التعامل 
وحتى فً إطار الدول النامٌة  األول للدول المتقدمة والثانً للدول النامٌة، :بمكٌالٌن

فهناك العدٌد من المكاٌٌل التً تعتمد بحسب طبٌعة الدولة وسماتها السٌاسٌة واالقتصادٌة 
 واالجتماعٌة.   

ب. أن هناك امتٌازات ذات أهمٌة كبٌرة للدول المتقدمة منحت من دون عابد 
 ٌذكر.

ة لم تنفذ وبقٌت ج.  لقد كانت هناك الكثٌر من األمور الخاصة بالدول النامٌ
 حبرا على ورق.

د.   تبنً العدٌد من التفسٌرات والتسوٌات والمعالجات المختلفة وخاصة فً 
 مسؤلتٌن هما اإلنتاج والتصدٌر.

لقد بدت هناك فجوات كبٌرة فً العدٌد من الجوانب الخاصة بالجات  ،وبعد
لخدمات والزراعة ومنظمة التجارة العالمٌة فٌما ٌخص الدول النامٌة ومنها ما ٌخص ا

والصناعة والتجارة وأخرى ؼٌرها، فً ظل ؼٌاب التكافإ االقتصادي بٌن الدول 
المتقدمة والنامٌة من حٌث بنٌة االقتصاد والموارد والقدرات الكامنة واالستخدام 
التكنولوجً، ولم تعد المسؤلة رهٌنة بدولة أو إقلٌم إنما فجوات تتعمق وتتسع بٌن الدول 

 .(0)ها من جانب  وبٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة من جانب آخرالنامٌة وبعض

 رابعاً: محددات بٌئة األعمال ومعطٌات منظمة التجارة العالمٌة 

ن إإن قراءة معمقة ومتؤنٌة لنصوص اتفاقٌة مراكش ومالحقها تمكن من القول 
رتب على ذلك المستقبل سٌشهد تؽٌرات جوهرٌة بالؽة التؤثٌر فً بٌبة األعمال، وسٌت

إعادة هٌكلة جذرٌة على مستوى النظم االقتصادٌة وآلٌاتها وعملٌاتها وإجراءاتها وعلى 
المستوٌٌن الكلً والجزبً، وستؤخذ مهام إعادة الهٌكلة خصابص تنظٌمٌة لها القدرة على 
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تؤثٌرات القرارات بالتحول إلى متضمنات اقتصادٌة تنوء فً المدى المتوسط والبعٌد 
 مهما كانت الرؼبة والشعور كبٌرا بالحاجة إلٌها. اإلدارٌة

إن الدول النامٌة ومنها الدول العربٌة التً وقعت على اتفاقٌة التجارة الدولٌة 
ودخلت فً عضوٌة منظمة التجارة العالمٌة، وبؽض النظر عن أسباب ودواعً قرارها 

لم تكن مإهلة  ستواجه فً الؽالب مشكالت  منها مزمنة وستخرج بنتٌجة مفادها أنها
 الستحقاقات قد ٌصعب أو ربما ٌستحٌل تنفٌذها والتً تتبلور فً أربعة محاور هً: 

 المحور األول: مواجهة اإلغراق

تتضمن القاعدة العامة ذات الصلة المباشرة بالهدؾ من إنشاء منظمة التجارة 
والقٌود العالمٌة تحقٌق حرٌة التجارة وتؤمٌن انسٌابٌتها من خالل إزالة الحواجز 

والعوابق والسٌطرة على أٌة استثناءات لكً تكون مفٌدة بنطاق محدد، ومضمون فلسفة 
، والهدؾ من وراء ذلك Specializationهذه القاعدة وجوهرها األساس هو التخصص 

أن تمارس كل دولة عضو فً المنظمة األنشطة األكثر قدرة وكفاءة نسبٌة فً القٌام بها، 
ٌتضح مما تقدم أن  نتاج سلعة واحدة أو ربما خدمة واحدة.حتى وإن كان ذلك فً إ

ن المنتجٌن من خالل المزاٌا التنافسٌة النسبٌة وتحظر فً المقابل ٌالمنظمة تقر التنافس ب
أي ممارسة لإلؼراق والذي ٌتمثل فً جعل سعر السلعة المصدرة أقل فً قٌمتها من 

لتحقٌق أهداؾ معٌنة، وبالتالً فإن  المعتاد عند التصدٌر والبٌع بسعر أقل من التكلفة
المواجهة التقلٌدٌة لإلؼراق ٌتطلب قٌام الدولة المستوردة بفرض رسوم على السلع 
والمنتجات ذات الوضع ؼٌر الحقٌقً بهدؾ امتصاص نتابجه ؼٌر المرؼوبة  على 
 منشآتها االقتصادٌة، وفق هذا األساس ال بد من االقتصادات النامٌة )العربٌة( تؤشٌر
الضرر الذي ٌمكن أن تتعرض له، وفٌما إذا كان مدبرا أم ؼٌر ذلك، واللجوء إلى بنود 
االتفاقٌات فً فرض اإلجراءات الدفاعٌة دون اإلضرار بالتزاماتها، وبالتالً ال بد من 

 آلٌات لحركة الدول للمناورة فً اتخاذ المسار الصحٌح ومنها:

ٌتطلب امتالك األجهزة االقتصادٌة  أ.  اإلثبات القانونً لحدوث اإلؼراق، وهذا
والخبرات اإلدارٌة والقانونٌة لتتمكن من تكٌٌؾ الممارسات اإلؼراقٌة وفق  ءةالكؾ

 نصوص االتفاقٌة.

ب. الشروع باتخاذ التدابٌر االقتصادٌة والقانونٌة المناسبة، ٌتقدم ذلك بذل 
عة أسعارهم أو المجهودات الالزمة للحصول على تعهدات سعرٌة من المصدرٌن لمراج

رؼم عدم إلزامٌة مثل هذه التعهدات فإنها تشكل  هحثهم على وقؾ صادراتهم، إال أن
 خطوة ضرورٌة لالنتقال إلى إجراءات عملٌة حاسمة الحقة.

ج. دراسة األضرار الناجمة عن ممارسة اإلؼراق حسب السلع، وتحدٌد 
طٌة تلك الهوامش هوامش اإلؼراق لكً تكون مإشرا لفرض رسوم مإقتة ٌمكنها تؽ

 وتتخذ اإلجراءات سمة رسم مكافحة اإلؼراق.
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د. الشروع باتخاذ تدابٌر أكثر فاعلٌة ممثلة بالرسوم فً مواجهة اإلؼراق من 
قبل الدولة المستوردة مع مالحظة القٌود الحاكمة العتماد مثل هذه التدابٌر من 

من هامش اإلؼراق ضرورات سرٌانها على كل أراضً الدولة، فضالً عن كونها أقل 
عندما ٌكون كافٌا إلزالة آثار اإلؼراق، ومضمون ذلك العودة إلى الوضع الطبٌعً وهو 

ن التاسعة والعاشرة من االتفاق المتعلق بشؤن تطبٌق المادة ٌما نظمته أحكام المادت
 .(2)مع بٌان األحكام التفصٌلٌة المطلوب مراعاتها 7447السادسة من جات 

فال بد من إثباته  ،وهذا ما هو متوقع وحاصل ،ؼراق ظاهرةوبعد، فإذا بات اإل
وتحدٌد مقدار أضراره، والضرر بموجب مفهوم االتفاقٌة ٌجب أن ٌثبت من خالل تحقٌق 
موضوعً ٌستند على حجم واردات اإلؼراق وأثرها على األسعار فً السوق المحلٌة 

نتجٌن المحلٌٌن لمثل هذه للمنتجات المماثلة، واألثر الالحق لهذه الواردات على الم
. عموما فإن آلٌات احتساب آثار اإلؼراق وقبل ذلك إثباته تخضع لسلسلة (7)المنتجات

بالؽة التعقٌد من حٌث إجراءاتها وطرق احتسابها، األمر الذي تناولته االتفاقٌة بالتفصٌل، 
شٌر إلى إال أن ما وجدناه موضع اهتمامنا المباشر هو تعبٌر الصناعة المحلٌة الذي ٌ

المنتجٌن المحلٌٌن للمنتجات المماثلة فً مجموعهم، أو الذٌن ٌشكل مجموع ناتجهم من 
كبٌرا قٌاسا بإجمالً اإلنتاج المحلً منها، مع األخذ فً حجما المنتجات من السلعة 

االعتبار أن ال ٌكون المنتجون مرتبطٌن بطرٌقة أو بؤخرى بالمصدرٌن أو المستوردٌن 
اإلؼراق، فضال عن ضرورة كون الطلب فً أي جزء من أجزاء للمنتج الموصوؾ ب

سوق الدولة ال ٌؽطٌه منتجو المنتج المقصود من الموجودٌن فً مكان آخر من الدولة 
 نفسها.

لقد أشارت المادة )أ( من االتفاقٌة إلى ضرورة قٌام الدول المتقدمة األعضاء 
لب بحث إجراءات مكافحة بإٌالء أوضاع الدول النامٌة األعضاء االهتمام عند ط

اإلؼراق، ومضمون ذلك بحث وسابل المعالجة البناءة والمنصوص علٌها قبل تطبٌق 
كذلك وفً  رسوم المكافحة، وبما ٌكفل المحافظة على المصالح األساسٌة لألخٌرة.

الؽالب األعم فإن مفهوم تسوٌة المنازعات باعتماد المشاورات بمقتضى االتفاقٌة ٌشكل 
ام لرإٌة التعامل مع اإلؼراق قبل مرحلة التحقٌق، واعتماد اإلجراءات اإلطار الع

المنصوص علٌها، األمر الذي ال ٌجعل الزمن لصالح األطراؾ المتضررة رؼم سرٌان 
 األضرار وربما تفاقمها.
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 المحور الثانً: نظام الحماٌة

افسة ٌنصرؾ مفهوم الحماٌة إلى مجموعة تدابٌر وقابٌة للصناعة المحلٌة من من
الواردات التً  ٌمكن أن تكون سببا فً إحداث أضرار بها، ولكن مثل هذه التدابٌر فً 
ظل مفهوم االتفاقٌة وجوهرها قد تظهر أنها فً حالة تقاطع تام مع مبدأ حرٌة التجارة 
الدولٌة، ورؼم التعارض بٌن فكرتً الحماٌة والحرٌة، إال أن االتفاقٌة حاولت إٌجاد 

تطبٌقات كلتا الفكرتٌن والحرص على سرٌان مبدأ حرٌة التجارة صٌػ توفٌقٌة بٌن 
الدولٌة من جهة أولى، ومراعاة الدول التً تواجه أوضاعا تتطلب الحماٌة من جهة 

 ثانٌة.

لقد أجازت المادة التاسعة عشر من االتفاقٌة ألعضابها فرض إجراءات الحماٌة 
، ومفادها فرض قٌود اختٌارٌة أو إال أنها منعت ما ٌسمى بإجراءات المنطقة الرمادٌة

ترتٌبات خاصة بنظم التسوٌق أو أٌة إجراءات مقٌدة أخرى للصادرات أو الواردات، 
ها فً مدة أقصاها ثمان سنوات من تارٌخ بداٌة تطبٌقها أو خمس ءحٌث أوجبت إلؽا

كذلك فإن إجراءات الوقاٌة ذات طبٌعة  سنوات من تارٌخ إنشاء المنظمة أٌهما أطول.
تثنابٌة ترتبط بتوفر ما ٌشٌر إلى الضرورة القصوى، وخاصة تلك التً تعتمد القٌود اس

الكمٌة حٌث وضعت شروطا دقٌقة وصارمة لسرٌان وقبول مثل هذا النوع من 
 اإلجراءات وتتضمن هذه الشروط ما ٌلً:

أ.  تزاٌد عملٌات االستٌراد من منتج معٌن مقارنة باإلنتاج المحلً بما ٌإدي 
 اق ضرر أكبر باألخٌر.إلى إلح

ب. توقع حدوث ضرر خطٌر ٌصٌب الصناعة المحلٌة فٌإدي إلى إضعافها 
 موثقا بالوقابع واألدلة القاطعة.

ج. اعتماد المعلومات ذات الطابع الموضوعً فً تقدٌر حدوث الضرر 
 وحجمه، وأن ٌكون ذلك قابال للقٌاس.

اردات والضرر أو احتمال د.  البرهنة على وجود عالقة سببٌة بٌن ازدٌاد  الو
 وقوعه.

هـ. اعتماد الشفافٌة فً إعالن تفصٌلً للعالقة بٌن الضرر ومقداره وعوامل 
 حدوثه المقترنة بالواردات.

ٌتضح مما سبق أن نصوص االتفاقٌة ذات الصلة بإجراءات الحماٌة تتسم بذات 
إجراءات مكافحته، التعقٌد الخاص بإثبات اإلؼراق وتقدٌر أضراره ومن ثم آلٌات اعتماد 

إذ قد ٌفهم أن االتجاه العام ٌستهدؾ فً النهاٌة التخلً نهابٌا عن أفكار الحماٌة مع األخذ 
فً االعتبار أن األمر ال ٌمكن أن ٌجري بنفس سرعة توقٌع االتفاقٌة، فالتدرٌج 

ل والمرحلٌة االنتقالٌة من نظم الحماٌة إلى ما بعدها عبر إجراءات تكٌٌفٌة، ولتجد الدو
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النامٌة، ومنها الدول العربٌة نفسها مضطرة للبحث عن آلٌاتها وهً تمنً النفس 
 بالمكاسب دون حساب لألضرار والتً إن حسبت فهً كالقربان من أجل الجنة.

ورؼم كل ما تظهره االتفاقٌة من الحرص على مصالح الدول النامٌة األعضاء 
% 2اشترطت أن ال تمثل أكثر من  عندما أعفت منتجاتها من إجراءات الحماٌة، ولكنها

ستٌرادات الدول األعضاء وللدولة الواحدة ولجمٌع الدول النامٌة من المنتج نفسه امن 
% ) الحظ النفط والمنتجات البتروكٌمٌاوٌة (، كما أجازت االتفاقٌة  4وبما ال ٌزٌد عن 

إضافة للمدة القصوى  ،األعضاءتمدٌد فترة التدابٌر الوقابٌة لسنتٌن بالنسبة للدول النامٌة 
 المنصوص علٌها فً االتفاقٌة.

وحري بنا اإلشارة إلى أن كل إجراءات الحماٌة الوطنٌة تقع تحت سٌطرة 
منظمة التجارة العالمٌة، والدول ملزمة باإلفصاح الشامل عن إجراءاتها وأفكارها وعلٌها 

لرقابة، وأي تعدٌالت أن تحٌط المنظمة بالقوانٌن واألنظمة اإلدارٌة المتصلة بتدابٌر ا
تطرأ علٌها، إال أن التحرٌر النهابً ٌبقى الهدؾ النهابً الذي علٌها أن تإكده بإقامة 
أدلتها على تكٌٌؾ صناعتها الوطنٌة لذلك الهدؾ مهما كان المدى الزمنً الذي ٌمكن أن 

ت ٌتاح لها دون أدنى فرصة للتمادي فً تجاوز  ما تراه المنظمة نهاٌة مإكدة إلجراءا
 الحماٌة.

 المحور الثالث: نظام االستثمارات 

ٌشٌر الواقع فً الؽالب األعم إلى اضمحالل معظم الهوامش التً ٌمكن للدول 
األعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة أن تتحرك فً إطارها عبر تشرٌعات وطنٌة خاصة 

عاملة، بها دون أن ٌحصل تماس ؼٌر مسموح به مع مبادئ حرٌة التجارة ومالحقها ال
األمر الذي تجد فٌه المنظمة تقاطعا ٌإثر على سرٌان عملٌاتها وتوجهاتها، وٌبدو أن 
القطاع األكثر تحسساً وفق ما تقدم تمثله التشرٌعات والتنظٌمات الوطنٌة لالستثمار والتً 
تظهر بصٌػ مختلفة منها إجراءات الحماٌة والدعم المباشر والرسوم الجمركٌة، 

عنوان حوافز االستثمار التً ٌمكن أن تقدم تشجٌعا لإلنتاج ؼٌر وجمٌعها تقع تحت 
المتكافا حتى ٌنطبق علٌها وصؾ المخالفة للجات، األمر الذي قاد إلى التوجه نحو إبرام 
اتفاق إجراءات االستثمار ذات الصلة بالتجارة لمعالجة وتنظٌم التصرفات الخاصة بها 

ال ٌتجزأ من اتفاقٌة  اكذلك بوصفها جزء. و(0)وفق مبادئ متفق على آلٌات تفعٌلها

مراكش، والتً تؽطً جمٌع جوانب التجارة الدولٌة من سلع وخدمات وحقوق ملكٌة 
 فكرٌة.

أٌضا فإنه لٌس بالضرورة  وقوع كافة التدابٌر الوطنٌة الخاصة باالستثمار فً 
وهة منطقة التحرٌم، إذ تقتصر فً الؽالب على تلك التً تحدث أثارا مقٌدة أو مش

للتجارة، وبالتالً فإن المبادئ األساسٌة للجات فً مجال االستثمار والمتعلقة بمبادئ 
المعاملة الوطنٌة، وحظر القٌود الجمركٌة، ومراعاة أوضاع بعض الدول بإقرار 
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استثناءات محددة، ومن ثم مبدأ الشفافٌة، كانت موضع اهتمام اتفاق إجراءات االستثمار 
هدفة إنشاء نظام فعال ٌحدد طبٌعة االلتزامات  الواقعة على عاتق المرتبطة بالتجارة مست

وأفضل مثال على ذلك منح  الدولة المعنٌة من حٌث نطاق االلتزام ومحله واستثناءاته.
ن األجانب معاملة مواطنً تلك الدولة على حد سواء فضال عن تحرٌم فرض ٌالمستثمر

 قٌود كمٌة على االستثمارات األجنبٌة.

ا تقدم أن الشركات الوطنٌة ومهما كان حجمها ستجد نفسها على قدم ٌتضح مم
المساواة مع المنشآت األجنبٌة فً ما قد ٌمنح لها من تسهٌالت وفرص ال بل وأن فرض 
أي قٌود على األخٌرة ٌعد محظورا، وعلى سبٌل المثال فإن تقٌٌد الشركة األجنبٌة 

لحجم أمرا ؼٌر متاح شؤنه شؤن القٌود باستخدام منتجات محددة المصدر أو القٌمة أو ا
ن شمولٌة الحظر تفسره إورات بل ظالكمٌة التً تنسحب لٌس على قابمة محددة من المح

فكرة النهً المطلق عن اللجوء إلى تدابٌر تصدر عن السلطات الوطنٌة وبؤي صٌؽة 
ما ب 7447رى من اتفاقٌة جات خكانت، إذ ما وجد أنها تمس الحقوق وااللتزامات األ

 على الهدؾ األساس من تلك االتفاقٌة. لاللتفاؾٌضمن سد أٌة ثؽرة أو فرصة 

ورؼم صرامة ما ذهبت إلٌه االتفاقٌة فً مجال االستثمار، نجد هناك استثناءات 
بعضها شامل لكل الدول واآلخر محدود لبعضها ولكن كل ذلك تحت مظلة االتفاقٌة 

ألقطار العربٌة كونها األولى برعاٌة كتلك ذاتها،  ونظرا ألهمٌة موضوع االستثناءات ل
التً تتٌحها االستثناءات، نجد مناسبا استثمارها من قبل الدول العربٌة األعضاء فً 
المنظمة )حالة األردن مثال( كما أن على الدول العربٌة األخرى التً بدأت تستجمع 

ناءات لتخفٌؾ شجاعتها لقبول استحقاقات االنتماء والعضوٌة دراسة مثل تلك االستث
الصدمات األولى للعضوٌة وكسب عنصر الزمن لتكٌٌؾ أوضاعها مع الحالة الجدٌدة 

 التً ترتبها العضوٌة.

ا ترتبه مالمهم هنا اإلشارة إلى أن االستثناءات مهما كانت فهً مإقتة فضال ع
العضوٌة من استحقاقات ترتبط باإلجراءات التجارٌة المتخذة ألؼراض مٌزان 

العربٌة ٌمكنها الخروج ) مإقتا (  األقطاروبالتالً ومع توافر ما تقدم فإن  المدفوعات.
ورؼم ذلك فإن الرقابة  .(1)ٌة المعاملة الوطنٌة وتحرٌم فرض القٌود الجمركٌةبعن مبد

الصارمة تبقى سٌفا مسلطا على الدول النامٌة التً علٌها فً ضوء عضوٌتها اإللؽاء 
ة للتجارة فضال عن قٌامها بإحاطة مجلس تجارة السلع المطلق لكافة اإلجراءات المعوق

بخطوات إنجاز مبدأ إنهاء التقٌٌد القابم لإلجراءات المتصلة بالتجارة وخالل فترة تسعٌن 
ٌوما من بدء سرٌان االتفاقٌة، أما االستثناء لمثل هذا اإلطالق فقد  أشره مبدأ التدرج فً 

التً علٌها أن تنجزه خالل عامٌن، أما الدول إنهاء التقٌٌد بتصنٌؾ الدول إلى متقدمة و
 ،النامٌة فقد منحتها االتفاقٌة خمس سنوات إال أن الدول األعضاء األقل تقدما علٌها

أن تضع االتفاقٌة موضع السرٌان التام والكامل وبالرؼم من هذا  ،وخالل سبع سنوات
ن تتمتع بفترة التمدٌد فهناك فرص للدول النامٌة وفً حالة وجود صعوبات خاصة أ
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إضافٌة ولكن تحت رقابة صارمة من مجلس تجارة السلع دون أن ٌسمح بؤي تحاٌل أو 
انفراد فً اإلجراءات باللجوء إلى قٌود معٌنة قبل العضوٌة والتً تخضع ألحكام 

إن قرار مبدأ حسن النٌة وما ٌترتب علٌه من تصرفات  وشروط الفترة االنتقالٌة الحقا.
فافٌة ٌعمالن معا لتوفٌر فرص إضافٌة لسرٌان مبدأ مراعاة الطبٌعة إلى جانب مبدأ الش

 ل بها.خالإاالقتصادٌة للتنظٌم وفق أحكام اتفاقات الجات ودون أي 

 المحور الرابع: نظام التكتالت االقتصادٌة 

تعد ظاهرة التكتالت االقتصادٌة ممثلة باالتحادات الجمركٌة ومناطق التجارة 
قتصادٌة الفاعلة فً العالقات الدولٌة، األمر الذي تعبر عنه حجم الحرة من الظواهر اال

التبادالت التجارٌة وقٌمتها فضال عن المضامٌن االقتصادٌة والجٌوبولٌتٌكٌة لتلك 
ولقد وجدت منظمة  التكتالت، وهذا ما انعكس بوضوح على معطٌات التجارة العالمٌة.

ورة وضع تصورات لموقفها من التجارة العالمٌة بموجب منهج اتفاقٌة الجات ضر
التجمعات اإلقلٌمٌة من حٌث مشروعٌتها وآلٌات التحقق من ذلك، إذ اتسمت هذه 
التصورات بواقعٌتها من خالل مراعاة مصالح أطراؾ تلك التجمعات فً تنشٌط التجارة 
بٌنها دون اإلخالل بمبادئ حرٌة التجارة الدولٌة، ولكن األمر بحاجة إلى إحكام للرقابة 

كً تضمن المنظمة منع تلك التكتالت من إلحاق أي ضرر بمساراتها من خالل تحدٌد ل
الصٌػ التً ٌشملها نظام الجات وهً كل من االتحاد الجمركً ومناطق التجارة الحرة، 

 : (2)لذا ٌبدو مفٌدا اإلشارة المنفصلة لكال النوعٌن وكما ٌلً

 أوال: االتحاد الجمركً  

أكثر تزال فٌما بٌنهما كافة الرسوم والقٌود األخرى وهو تكتل بٌن دولتٌن أو 
بمختلؾ أشكالها، وٌسمح داخلها بحرٌة حركة المشروعات ورأس المال والعمالة، 
وبالتالً فهو ٌستهدؾ توسٌع نطاق السوق وبالتالً ٌتٌح تكون المشروعات الكبٌرة التً 

سواق االتحاد الجمركً، تولً اهتمامها لالستفادة من اقتصادٌات الحجم التً توفرها  أ
فضال عن نزوع عموم االتحادات إلى توحٌد سٌاساتها التجارٌة تجاه االقتصاد العالمً 

 معبرة عن ذلك بإجراءات موحدة ٌتقدمها الضرابب والرسوم.

 ثانٌا: مناطق التجارة الحرة  

تعد السوق المشتركة الشكل الؽالب لمناطق التبادل الحر، وبالتالً فهً تعبٌر 
قعً عن االندماج االقتصادي حٌث ٌتم إزالة الحواجز المقٌدة والمانعة النتقال السلع وا

لقد أبدت اتفاقٌة الجات قبوال لوصؾ مناطق  ورأس المال والعمالة بٌن دول السوق.
للتكامل اإلقلٌمً ٌساهم فً توسٌع التجارة العالمٌة من  االتجارة الحرة من كونها اتفاق

ٌن اقتصادٌات أطرافه ودون ذلك فإن مثل هذه االتفاقٌات تعد خالل توثٌق التكامل ب
 .7447اتفاقٌة الجات  ئخروجا عن مباد
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أن لمثل هذه الصٌػ من التكتالت تؤثٌرات فاعلة  على إلى ر هنا ٌالمهم أن نش
مصالح الدول ؼٌر األعضاء فٌها، رؼم ربط قبول الجات بهذه التكتالت بعدم التؤثٌر 

جارة الدولٌة باشتراط عدم إقامة تلك التكتالت للحواجز أمام تجارة على أهداؾ حرٌة الت
الدول األخرى مع أعضابها بما ٌقود إلى إحداث تحوالت أو انحرافات واضحة عن 
األوضاع المعتادة فً العالقات التجارٌة الدولٌة فً ظل مبادئ الجات نفسها، وهذا ما 

هذا النوع من األنشطة فً االقتصاد دفع المنظمة إلى توكٌل مهمة الرقابة على مثل 
الدولً إلى مجلس التجارة فً السلع والمنبثق عن تنظٌماتها، كً ٌراقب تنفٌذ مجموعة 
من االشتراطات ذات الصلة ٌتقدمها االلتزام بشمول التجمع أو التكتل للمبادالت التجارٌة 

ٌن االلتزام بتقدٌم األساسٌة بٌن الدول األعضاء، فضال عن أعمال مبدأ الشفافٌة فً تؤم
وإعالن برنامج تؤسٌس التكتالت من حٌث نطاقها وأهدافها وكل ما من شؤنه خلق 

 وتوفٌر حالة االطمبنان بعدم إضرارها عبر تدابٌرها بؤي من شروط القبول بشرعٌتها.

ولعل من أدق وأهم تلك الشروط هو إعالن التكتل اللتزامه بعدم التؤثٌر السلبً 
المبادالت التجارٌة الدولٌة إلى جانب التزامه بعدم زٌادة العوابق أمام على مسار تدفقات 

الدول األخرى، وإن حصل العكس فٌعد ذلك أمرا مرؼوبا، وفً الؽالب فإن أعمال مبدأ 
حسن النٌة واللجوء إلى المفاوضات ٌؤخذان دورا مهما فً تكٌٌؾ التوجه إلقامة 

ورؼم أن الجدل  منظمة التجارة العالمٌة.التكتالت اإلقلٌمٌة مع توجهات وجوهر وجود 
فٌما تقدم من عرض عن التكتالت اإلقلٌمٌة ٌبدو فً ظاهره قانونٌا بتناوله فكرة 
مشروعٌة تلك التكتالت وآلٌات الرقابة علٌها وقبل ذلك شروط إقامتها، إال أننا نرى أن 

فً المحافظة األمر ٌعد أبعد من ذلك ففً الوقت الذي بدت فٌه المنظمة صارمة جدا 
على مبادبها ذات الصلة بالضمان المطلق لسرٌان حرٌة التجارة الدولٌة، إال أنها بدت 
مرنة وربما متساهلة نوعا ما فً إقامة الفرصة لتلك التكتالت للتحلل من أحد مبادئ 

 المنظمة األساسٌة وهو شرط الدولة األكثر رعاٌة.

ثر تؤثٌرا فً تكوٌن وإقرار وبموجب ما تقدم نرى أن الدول المتقدمة واألك
 إقامة التكتالت اإلقلٌمٌة  إلىسٌاسات منظمة التجارة العالمٌة وتوجهاتها هً السباقة 

)نافتا، آسٌان، االتحاد األوربً( وبالتالً وعلى سبٌل المثال فهً أرادت أن تعمل 
 كالمنشار كً ٌؤكل من طرفً حركته لٌذهب بؤقصى سرعة إلى مبتؽاه.

الموقعة  ًذا التصور أجد مناسبا أن أدعو الدول العربٌة الثمانولعلنً ووفق ه
على اتفاقٌة التجارة فً مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمٌة أن تعٌد قراءة دٌباجة 

( من االتفاقٌة، وترى مدى توافر حسن النٌة لدى من وضعت ٌدها فً أٌدٌهم 2الملحق )

عٌشة شعوبها وتحقٌق التشؽٌل الكامل مل نفسها بفرص واعدة لرفع مستوٌات مإوهً ت
تجار الواسع واستمرار نمو الدخل الحقٌقً والطلب الفعلً وزٌادة اإلنتاج المتواصلة واال

فً السلع والخدمات وؼٌـر ذلك كثٌر. بعبارة أخرى ٌمكن أن نعٌد صٌاؼة تساإلنا عن 
الستخدام األمثل مؽزى إقامة تلك التكتالت، إن الجمٌع قد اتفق للعمل معا على تحقٌق ا
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لموارد العالم! وكذلك لنا أن نتساءل عن سر نجاح الكبار فً  إقامة التكتالت وفشل 
اآلخرٌن فً تحقٌق ذلك دون مظلتهم ورؼبتهم، والتساإل األهم هنا ٌفرضه المنطق 

 عندما نوجهه ألقطارنا العربٌة عن رؼبتها أو سعٌها كً تكون تكتالً. 

 البداٌة والنشؤة  غٌرة )الخٌار وااللتزام(منشآت األعمال العربٌة الص

تعود البداٌات األولى لنشؤة المنشآت الصؽٌرة فً الدول العربٌة إلى العقود 
األولى من القرن العشرٌن، وخاصة فً مصر وسورٌا والعراق، وتكاد تكون التطور 

العثمانً الطبٌعً لالقتصادٌات الحرفٌة التً كانت سابدة فً الدول العربٌة إبان الحكم 
ولؽاٌة نهاٌة القرن التاسع عشر، إذ شهدت تطورا كبٌرا فً عقد العشرٌنات بعد أن 
حققت بعض الدول العربٌة استقاللها وبدأت مرحلة االقتصاد الحدٌث القابم على بنٌة 
منظمة تشرؾ علٌها وتنظمها الحكومة، وقد بدأت تشهد بعض االقتصادٌات العربٌة 

لمفهوم العصري المكون من مجموعة من الشركات الفردٌة والدة قطاعات األعمال با
والعابلٌة والمساهمة، وكانت تتسم بؤنها شركات صؽٌرة بكل المعاٌٌر المعتمدة سواء 

إلخ. وقد شهدت الفترة ما  قبل  …. معاٌٌر العمل أو رأس المال أو المبٌعات أو اإلنتاج 
األعمال  وبالتحدٌد مصر وسورٌا  الحرب العالمٌة الثانٌة تنامٌا مضطرداً فً قطاعات

والعراق واألردن ولبنان فزاد عدد الشركات ونمت موجوداتها ومبٌعاتها، إالّ أن الحرب 
العالمٌة الثانٌة كان لها تؤثٌرا سلبٌا على قطاعات األعمال العربٌة فتقلص عدد الشركات، 

 الثانٌة. وصفٌت المبات منها بحكم الخسابر المتالحقة التً ترافقت مع الحرب

وما أن انتهت الحرب وبدأت مرحلة إعادة التعمٌر وحالة الرواج االقتصادي 
التً شهدها العالم والتً كان لها أثر إٌجابً على قطاعات األعمال فً المنطقة العربٌة، 

بدأت معالم نهوض شامل فً الدول العربٌة وزادت الشركات، ونشطت وبدأت  حتى
قد الخمسٌنات، الذي شهد نشاطا فً الشركات والمشارٌع مرحلة النمو والتراكم فكان ع

الصؽٌرة بشكل كبٌر جدا وشهدت الدول العربٌة تؤسٌس مثل هذه الوحدات والتً 
تطورت حتى  فً عقد الستٌنات وما بعده حتى عقد السبعٌنات وما أن حل عقد 

ك تطورات الثمانٌنات إال والتوجهات الدولٌة نحو التحوالت للقطاع الخاص فكانت هنا
كبٌرة وخاصة فً مجموعة دول مجلس التعاون الخلٌجً  والعدٌد من الدول العربٌة 
التً بدأت عملٌات خصخصة كبٌرة مثل مصر والعراق وتال ذلك سورٌا وبقٌة الدول 

 العربٌة.

 الشركات الصغٌرة: الحجم واألهمٌة  

ة بٌن تختلؾ وجهات النظر عن الشركة الصؽٌرة أو منشؤة األعمال الصؽٌر
دولة وأخرى وبٌن مجتمع وآخر، وتختلؾ أٌضا المعاٌٌر المعتمدة فً القٌاس فهناك من 
أعتمد عدد العاملٌن أو حجم رأس المال أو مجموع موجودات الشركة أو حجم المبٌعات 

فما هو صؽٌر مثال فً الوالٌات  .تلك المإشراتمن  إلى ؼٌر… أو ربما حجم اإلنتاج 
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المعاٌٌر التً هو فً الصٌن وهكذا، إال أن المهم فً تحدٌد الحجم المتحدة قد ٌعد كبٌرا 
اعتمدت من قبل منظمات األمم المتحدة المتخصصة وهً تصنٌفات تعتمد بعض 
المإشرات منها حجم العاملٌن ورأس المال والمبٌعات، وتعتمد الوالٌات المتحدة 

ٌقل عدد العاملٌن فٌه عن األمرٌكٌة على سبٌل المثال معٌار العاملٌن، فالمشروع الذي 
 . (3( عامل ٌعد صؽٌرا، وهكذا األمر فً ألمانٌا إلى ؼٌر تلك التصنٌفات 022

رؼم كل تلك االختالفات إال أن الشركة الصؽٌرة فً وطننا العربً هً تلك 
الشركة الفردٌة أو العابلٌة التً تعمل بعدد محدود من العاملٌن وبحجم معٌن من رأس 

عموما تكتسب  ول العربٌة فً تصنٌفاتها وفق  قوانٌنها ومعطٌاتها.المال وتختلؾ الد
الشركات الصؽٌرة أهمٌة كبٌرة فً الوقت الحاضر بعد أن هٌمنت على العالم الشركات 
الكبٌرة والعمالقة، إذ أصبحت الشركات الصؽٌرة بمثابة خٌار إستراتٌجً تبنته العدٌد 

ٌة والحجة فً ذلك أن نسبة كبٌرة من دول من الدول النامٌة لتحقٌق أهدافها االقتصاد
العالم المتقدم والنامً قد حققت إنجازات كبٌرة على طرٌق تعظٌم صادراتها ودخلها 
القومً واألهم من كل هذا المٌزة التنافسٌة التً ٌمكن أن تحققها الدولة من خالل تبنً 

نسان نحو العمل هذا الخٌار إضافة إلى أن هذا الخٌار ٌمثل تطورا طبٌعٌا لسلوك اإل
وتعظٌم الثروة واإلبداع وكسب ثقة السوق وخلق الثروة وتحقٌق المٌزة التنافسٌة التً 

 ن واالقتصادٌون.وٌتحدث عنها اإلستراتٌجٌ

موضع  بحث ودراسة واهتمام ألكثر من هذا لقد كان خٌار الشركات الصؽٌرة 
م أن المشروع الفردي هو عقد من الزمن وكؤنما األمر ولٌد عقد التسعٌنات ونسً العال

التطور الطبٌعً لالقتصاد الحرفً وهو الذي ٌتناؼم كثٌرا مع اإلنسان ونزعاته ورؼباته 
فً تحقٌق المزٌد من األرباح وتجنب الخطر واالبتعاد عنه  أٌنما كان، ورؼم هذا وذاك 

فسة بدا األمر ظاهرة تثٌر االهتمام فً عصر العولمة انطالقا من تؤكٌد الذات والمنا
وتعظٌم الثروة واألهم من كل هذا أن الشركة الصؽٌرة ٌمكن أن تكون أداة ٌحقق 

 االقتصاد فٌها دعما ألدواته ومنها مٌزان المدفوعات.

إن أهم ما ٌمٌز الشركة الصؽٌرة أنها شركات ٌدٌرها مالكوها أفرادا أو عابالت 
حالة تكون الشركات أو ربما شركات فردٌة أو شخصٌة تضامنٌة وتكافلٌة، وفً هذه ال

هذه قد ابتعدت عن إشكالٌة اإلدارة القابمة على الفصل بٌن المالك واإلدارة، وبالتالً 
فإنها تصنؾ أعماال ٌمارس المالك المدٌر كل األدوات المتاحة له شرعا وقانونا من أجل 

 ؼٌر المنظورةوأن ٌحقق هدفه، وبالتالً فإن وفرا كبٌرا على كل المستوٌات المنظورة 
تكون الشركة قد حققته من خالل ذلك االستخدام، فٌكون المالك أدرى بإدارة شركته من 
أي فرد آخر رؼم أمٌته أو حتى عدم توفر التقنٌات اإلدارٌة لدٌه، فبوسابله البسٌطة ٌمكن 

 أن ٌحقق ما ٌعجز عن تحقٌقه اآلخرون وخاصة فً مجتمعاتنا العربٌة.
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 جً الشركة الصغٌرة: الخٌار اإلستراتٌ

إن التؽٌرات التً شهدها العالم وخاصة بعد انبثاق منظمة التجارة العالمٌة وما 
بدا واضحا من إفرازات وتؤثٌرات كبٌرة على اقتصادٌات الدول التً انضمت للمنظمة، 
وما متوقع أن ٌحصل الحقا بحكم االلتزام القانونً والدولً تجاهها، ال بد من أن ٌنصب 

ٌمكن أن تواجهه الشركات الصؽٌرة خاصة وهو المنافسة فً التحدي الكبٌر الذي 
الكبٌرة وذلك بفعل عملٌات اإلؼراق السلعً والخدمً من قبل الشركات األجنبٌة 

 وكفبةالمتحصنة وراء منظمة التجارة العالمٌة والجات، وأٌضا فً ؼٌاب نظم فاعلة 
واألهم من كل ذلك للحماٌة بفعل مشروطٌة منظمة التجارة العالمٌة والتزام الدولة، 

المناورات التً تقع الدولة العربٌة واالقتصاد العربً ضحٌة لها بفعل التكتالت 
والتحالفات الدولٌة واإلقلٌمٌة فً ظل بقاء الدول العربٌة على أطراؾ مراكز التحالؾ 
وتوابعه، والجانب األخٌر والذي ٌمثل التحدي األخطر والمتمثل بتدفق االستثمار 

اشر عبر صٌػ متعددة من قبل الشركات متعدٌة الجنسٌة لٌكون البدٌل األجنبً المب
 المناسب لالستثمارات الوطنٌة ولتنافس الشركات الوطنٌة فً عقر دارها.

أمام كل هذه التحدٌات الوطنٌة واالقتصادٌة التً ٌمكن أن تحاصر االقتصادٌات 
وتنمو وتتطور وتتخطى  العربٌة، ٌبقى الخٌار الشركة الصؽٌرة، التً علٌها أن تنافس

الحدود ومن هنا ٌبرز السإال كٌؾ ٌمكن إعداد بناء إستراتٌجً للشركة الصؽٌرة ٌحسن 
 أداءها وٌطور أهدافها وٌنمٌها فً ظل تؤثٌرات منظمة التجارة العالمٌة؟

سٌنارٌو اآلثار السلبٌة والخٌارات اإلستراتٌجٌة الشركة العربٌة 
 الصغٌرة

عضوٌة منظمة التجارة العالمٌة  تخضع لتقٌٌم ولقٌاس  لم تعد مسؤلة الدخول فً
للكلؾ والمنافع، وإنما بات أمرا ال بد منه كخٌار إستراتٌجً تتبناه الدولة فً الدخول فً 

ما قٌل من سلبٌات قد  هذه المنظمة العالمٌة التً تنظم التجارة فً عصر العولمة،  وكل
وا ٌعد صحٌحا ومتوقعا وتحصٌل حاصل، تلحق األذى بالدول  النامٌة والدول األقل نم

ولكن السإال المهم الذي ال بد للدول النامٌة من التفكٌر به ملٌا هو كٌفٌة العمل وفق 
مساحة المناورة التً ٌمكن للدول النامٌة أن  تعمل فٌها!، ال بل واألهم من كل هذا هو 

لٌاتها على أساس كٌفٌة توظٌؾ معطٌات منظمة التجارة العالمٌة وشروطها وبنودها وآ
كلً أوال وعلى أساس جزبً ثانٌا، وإذا كان الحدٌث عن دولنا العربٌة فهنا ٌبرز 

ن أوال: كٌؾ ٌمكن بناء سٌاسات اقتصادٌة كلٌة تساعد فً تحقٌق وتنفٌذ ان  اآلتٌالسإاال
 خٌار نجاح الشركة الصؽٌرة؟ وثانٌا ما هً اإلستراتٌجٌات المناسبة لمثل هذه الشركات؟ 

 الشركة الصغٌرة   نجاح

وٌقصد به قدرة الشركات الصؽٌرة على البقاء واالستمرار والنمو والتوسع فً 
، وٌمكن تحدٌد هذا النجاح بسهولة وٌسر باستخدام التحلٌل  المالً، وهذا ما (4)العمل
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(72)كانت قد أكدته العدٌد من الدراسات ومنذ بداٌة عقد الستٌنات وأعمال
 Beaver   

ن ولحد اآلن ومنها أعمال حدٌثة جدا نشرت فً بداٌة القرن الحادي ٌر، وآخAltmanو
. وقد اعتمدت أٌضا على مإشرات التحلٌل المالً فً تقٌٌم النجاح والفشل (77)والعشرٌن

ومنها، الحصة السوقٌة ونسبة نمو المبٌعات ونسب الربحٌة والتدفق النقدي، وقد 
بنجاح الشركة الصؽٌرة وتقٌٌمها، استخدمت كل مإشرات التحلٌل المالً للتعرٌؾ 

ومحور الكالم ما ٌتحقق من نمو فً حجم الشركة ممثال بحجم موجوداتها وحجم حقوق 
 ملكٌتها وحجم مبٌعاتها وأٌضا إنتاجها.

والسإال اآلن هو كٌؾ ٌمكن أن ٌتحقق النجاح للشركة الصؽٌرة؟ وهنا ال بد من 
تحقٌق ذلك، إذ لخصت بؤنها عوامل ن مجموعة من العوامل ٌمكن أن تسهم فً إالقول 

داخلٌة وأخرى خارجٌة، والعوامل الداخلٌة كثٌرة ومتعددة منها العوامل الشخصٌة واإلدارٌة 
والمنظمٌة والهٌكلٌة والتسوٌقٌة وؼٌرها كثٌر، وأٌضا تدخل العوامل الخارجٌة ومنها 

ٌة وتشرٌعٌة السوقٌة والبٌبٌة وهً باختصار شدٌد عوامل قانونٌة واقتصادٌة وسٌاس
واجتماعٌة وهذا ما درجت علٌه أدبٌات المشارٌع والشركات الصؽٌرة وعلى توضٌحه 
ومناقشته لعقود من الزمن ولكن الٌوم فقد تؽٌر األمر تؽٌرا كبٌرا، وأن ما تم عرضه من 

حقابق فً المبحث األول بمحاوره األربعة
(70)

، ٌكفً ألن تجعل المشروع الصؽٌر فً الدول 
العربٌة مشروعا فاشال وؼٌر قادر على االستمرار والبقاء والنمو فً ظل البٌبة النامٌة و

الجدٌدة، وبالتالً ال بد من أن تتبنى الشركات الصؽٌرة من اإلستراتٌجٌات ما ٌجعلها تقؾ 
أمام التحدٌات الكبٌرة ضمن المحاور األربعة اإلؼراق والحماٌة  واالستثمار والتكتل وتحت 

 معدة لهذا الؽرض فكٌؾ ٌمكن أن ٌتحقق هذا المطلب؟ مظلة سٌاسات كلٌة

 اللوحة األولى:  البعد القانونً للشركة الصغٌرة 

التعرٌؾ القانونً للشركة الصؽٌرة وأهمٌتها فً االقتصاد، وتحدٌد أنشطتها 
وقطاعات أعمالها مع تحدٌد واضح لرإٌة الحكومة للشركة الصؽٌرة كخٌار ال بد منه 

ادٌة واالجتماعٌة التً تسعى إلى تحقٌقها الدولة العربٌة، ومن هذا فً التنمٌة االقتص
الؽطاء القانونً الذي ٌسهم فً مساندة الشركة الصؽٌرة كؤحد منظومات االقتصاد التً 

 تدعم الدخل القومً بنسب قد تفوق ما تحققه الشركات الكبٌرة والمتوسطة.

 اللوحة الثانٌة: البعد المإسسً للشركة الصغٌرة 

ولى االتحادات الصناعٌة لؽرؾ التجارة والصناعة عملٌات التنسٌق البٌاناتً تت
والمعلوماتً واإلعالمً والشبكً الرقمً واالتصاالتً عبر تسهٌل عملٌات ومهام 
الشركات الصؽٌرة وأٌضا تزوٌدها بالخبرات الالزمة أمام تحدٌات األسواق وعبر 

مما  قلٌمٌة العربٌة وعبرها لألسواق العالمٌة.أسبقٌات تبدأ بالمحلٌة ومن ثم بالوطنٌة واإل
ٌطرح موضوع التعاون والتنسٌق بٌن ؼرؾ الصناعة العربٌة كؤحد المطالب فً اللوحة 

 الثانٌة.
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 اللوحة الثالثة: البعد التنظٌمً للشركة الصغٌرة 

 وتتضمن صٌؽتٌن تنظٌمٌتٌن الكتمال اللوحة:

به القطاع العام والشركات أ. تفعٌل العالقة بٌن العام والخاص وٌقصد  
الصؽٌرة فً القطاع الخاص، وإدراج صٌػ للتعاون والتنسٌق بٌن القطاعٌن، إذ ال بد من 
أن تتم عملٌات تكاملٌة أفقٌة وعمودٌة ضمن المنظومة الصناعٌة فً المنطقة أو اإلقلٌم 

 وهو ضمن إطار تفعٌل المنافسة والتحول للسوق ولكن ضمن فحوى تكاملً. 

ل العالقة بٌن الشركات الكبٌرة والمتوسطة من جهة والشركات ب. تفعٌ
الصؽٌرة من جهة ثانٌة، كنمط من األنماط التً ال بد من أن تتمٌز بها االقتصادٌات 
العربٌة واإلسالمٌة لما للمال العام ) الشركات العامة الحكومٌة والشركات المساهمة 

اتها االقتصادٌة  (  من دور مهم وهً كبٌرة فً حجمها وأٌضا الحكومة ممثلة بمإسس
 فً التركٌبة االجتماعٌة واالقتصادٌة  للدول النامٌة.

 اللوحة الرابعة: البعد التشغٌلً

التشؽٌل ٌعطً الخبرة والدراٌة وله مضامٌن كبٌرة وعدٌدة وهنا ال بد منه كؤحد 
لٌة المطالب لمواجهة التحدٌات، وربما ٌكون األفق الزمنً هو األقرب لصورة تشؽٌ

تخطط وتضع األهداؾ وتصٌػ السٌاسات واإلستراتٌجٌات وضمن مقومات بٌبٌة متمثلة 
 باألخطار التً ٌمكن أن تواجه الشركة.
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 الشركة الصغٌرة خٌار إستراتٌجً للحكومة العربٌة  

 مقومات العمل الكلً ) الحكومة (

 وفاعلةمإسسات مالٌة ومصرفٌة كفوءة ، نظام مالً     أوالً. النظام المالً

                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

تقٌٌم المشارٌع والفرص 
المربحة والمبتكرة  = 
وفق منظور إسالمً 

إلسالمٌةوعبر المصارف ا  
 

تقدٌم القروض واألئتمانات   = 
وفق منظور إسالمً عبر  

 المصارف اإلسالمٌة
 

تقٌٌم البٌئة بشكل مستمر 
ومتواصل وتغذٌة معلوماتٌة 

للمصارف اإلسالمٌة وبٌاناتٌة  
 

زٌادة القدرات 
 المالٌة

 

زٌادة القدرات 
 التنافسٌة
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 ثانٌاً. نظام التطوٌر والخبرة 

 مإسسات حكومٌة للبحث والتطوٌر واالبتكار )عامة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقٌٌم فنً تقٌٌم عملٌاتً  تقٌٌم بٌبً 

لكلفخفض ا  
 

 زٌادة القدرات التنافسٌة
 

 
تحدٌد موقع الشركة والقطاع فً الخرٌطة 

 الصناعٌة وطنٌا وقومٌاً وإقلٌمٌاً 

 تقٌٌم الفرص وتشجٌع االبتكار والتجدٌد  

تسهٌل تقدٌم هذه الخبرات للشركات الصغٌرة  
 المتفوقة 

دراسة الشركات غٌر الناجحة وتشخٌص  
   مشاكلها

 



 فيصل حمجوبرؤية استشرافية ألثر منظمة التجارة العاملية على أداء املنشآت الصغرية يف الوطه العريب ........................أ. بسمان 
 

 (  0222) 20العدد       جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري                                                                              

 

13 

 

 ثالثاً. نظام البٌئة والمسإولٌة االجتماعٌة

 مإسسات حكومٌة وؼٌر حكومٌة

                                                          

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً. نظام تكاملً اقتصادي عربً إسالمً عبر المإسسات العربٌة 
 واإلسالمٌة الدولٌة 

  اتفاقات ثنابٌة 

  مناطق حرة 

  تحالفات اقتصادٌة عربٌة وإسالمٌة 

�                                     

 

 

خمق أسواق جديدة  وفق  إعادة رسن الخريطت االقجصاديت والهاليت والججاريت العربيت 
)  واإلسالهيت خمق هىافع هشجركت وهجداخمت بيو هؤسسـاث الهججهع العـربي والهسمن

 جداخالث هىافع هشجركت ألفراد وهىظهاث الهججهع ( بعيدا عو الهؤسساث الحكوهيت

مإسسات المجتمع 
نًالمد  
 

 مإسسات حماٌة 

 البٌئة

  شركة لى مستوى ال المساهمة فً الكلف البٌئٌة ع
شركة  جاح ال ضافٌة لن فرص إ منح  خالل  من  صناعٌة  ال
 الصغٌرة، ودعمها بشكل غٌر مباشر.

  ًٌادة الفوعً الفوطن فض الكلفف التسفوٌقٌة وز خ
 والقومً والقٌمً والدٌنً تجاه المنتج العربً الُمسلم  

  

دعم المشارٌع 

 الصغٌرة بٌئٌا
نشر ثقافة المنتج الوطنً 
والقففففففومً وشففففففرعٌت  

  الدٌنٌة

زٌادة القدرات التنافسٌة 

  للشركة الصغٌرة
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 مقومات العمل الجزئً  )إستراتٌجٌة الشركة الصغٌرة (

أ.  تحدٌد موقع الشركة الصغٌرة فً الخرٌطة القطاعٌة الوطنٌة على أساس 
 )المنتج( أوال و )رأس المال(  ثانٌا  و )المبٌعات(  ثالثا و )األرباح( رابعاً.

  

 

 

 

 

 

الوطنٌة ومواطن إنتاجها  ب. تحدٌد المنتجات المنافسة المتاحة فً السوق
وأماكن تسوٌقها على أساس السعر والنوعٌة وتشخٌص الفجوة بٌن منتج الشركة 

 الصؽٌرة الوطنٌة والمنتجات المنافسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلٌل إستراتٌجً للشركة ٌعتمد مإشرات إنتاجٌة 
 ومالٌة وتسوٌقٌة وتحلٌل موارده البشرٌة

 
 تحدٌد عناصر القوة والضعف للشركة

 
 نتائج محددة ودقٌقة تحدد موقع الشركة فً قطاع

 الشركات الصغٌرة

ف التجارة والصناعة مصادر معلومات غر
مجانٌة للشركة الصغٌرة عن المنتجات 
المتاحة فً السوق ومواطن اإلنتاج 

 والتسوٌق )مصادر اإلغراق(

 نتائج دقٌقة

تحدٌففد الفجففوة بففٌن منففتج الشففركة 
سوٌقها  ومنتجات السوق ومصادر ت
 ومواطن إنتاجها.
 الفجوة السعرٌة والنوعٌة والكمٌة 
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 خٌارات الشركة الصؽٌرة:

 خفض الكلؾ

 تقلٌص هوامش الربحٌة
 زٌادة المبٌعات

 

 

ج. تحدٌد األسواق المحلٌة والقومٌة واإلقلٌمٌة المحٌطة بدولة الشركة 
 الصغٌرة واالستفادة من مزاٌا المناطق الحرة.

 

 

                

 

 

  

 

 

 

 د. الفجوة السعرٌة  

وٌقصد بها )الفرق( عندما تكون أسعار الشركة الصؽٌرة أعلى من أسعار 
 منتجات بنفس المواصفات التً تنتجها الشركة الصؽٌرة.

 

 

 

 

 . خفض الكلف: استخدامات تكنولوجٌة متطورة  1 

ٌدة ومتطورة        البدٌل المتحدي: استثمارات رأسمالٌة فً تكنولوجٌا جد
 خفض الكلؾ التشؽٌلٌة.  

     : خفض السعر بخفض الهامش الربحً. تقلٌص هوامش الربح0

البدٌل المتحدي: فتح أسواق جدٌدة واختراقها        زٌادة المبٌعات  مع   
 تحقٌق أرباح مستهدفة فً األجل المتوسط.  خفض الهامش      

 1 منطقة حرة 

2هىطقت حرة     

 3منطقة حرة  

 الشركت الصغيرة
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 هف. الفجوة النوعٌة 

ا التباٌن بٌن نوعٌة المنتج للشركة الصؽٌرة والمنتجات المنافسة وٌقصد به
 بافتراض ثبات العامل السعري.

 

 

 

 

بناء القدرات اإلستراتٌجٌة للشركة الصغٌرة فً ظل تحدٌات منظمة 
 التجارة العالمٌة 

 أ. القدرات المالٌة: وفورات خارج التزامات منظمة التجارة العالمٌة 
 ،علٌة من ابتمانات ممنوحة من مإسسات مالٌة وطنٌة. وفورات ف7        
 . وفورات فعلٌة من سٌاسات الدعم ؼٌر المباشر الحكومً مثل:0        

 ،تحمل الحكومة لكلؾ التعامل مع المخلفات البٌبٌة            
  تحمل الحكومة جزء من كلؾ الطاقة وخدمات البنٌة التحتٌة            
 ،أخرى            

. القدرات الموردٌة: وفورات موردٌة خارج التزامات منظمة التجارة ب
تحمل منشآت القطاع العام بعض الكلؾ من خالل نظم التكامل بٌن العام . العالمٌة

 والخاص.

 جف. القدرات البشرٌة: 

التحدي األهم: قبول االستثمار األجنبً المباشر وفق بنود منظمة التجارة 
 فً التعامل الحكومً بٌن االستثمار األجنبً والوطنً. العالمٌة ٌعنً المساواة

 االستجابة:  إستراتٌجٌة المنتج المسلم أوال وثانٌا وثالثا. 

المسلم أخو المسلم ال ٌظلمه )حدٌث نبوي شرٌؾ(، وأٌضا اآلٌة الكرٌمة 
 وأٌضاً، اآلٌة الكرٌمة  )وألمة مإمنة خٌر  0)وتعاونوا على البر والتقوى( المابدة آٌة 

 صدق هللا العظٌم. البقرة. 007من مشركة ولو أعجبتكم( آٌة 

 تحسٌن مستمر فً النوعٌة
 االنتماء لألٌزو

 تقلٌص الفجوة
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 الخالصفة 

بعد المباحث الثالثة التً طرحها البحث والتً تناولت أوال: منظمة التجارة 
العالمٌة: المبادئ واالستحقاقات، وثانٌا منشآت األعمال العربٌة الصؽٌرة الخٌار 

ٌارات اإلستراتٌجٌة الشركة العربٌة الصؽٌرة، وااللتزام، وثالثا سٌنارٌو اآلثار السلبٌة الخ
 التؤكٌد على بعض المقترحات ومنها:من ال بد 

 : تحدٌث الصناعة فً قطاع الشركات الخاصة وال بد من توفٌر ما ٌلً:أوالً 

آ. الدعم المالً بشكل ابتمانات وقروض ومساندة من مإسسات التموٌل  
رأسمالٌة وفق معطٌات التكنولوجٌا الحكومً والخاص ألؼراض تحدٌث الموجودات ال

 الحدٌثة.   
 ب. الدعم الفنً فً عملٌات التطوٌر والخبرة ألؼراض تسوٌقٌة وعملٌاتٌة.

 ج. الدعم المعلوماتً الوطنً والقومً واإلقلٌمً.

 : تجذٌب نظم الحماٌة الوطنٌة وذلك من خالل ثانٌاً 

لمخلفات الملوثة ضمن منظومات آ. المساندة البٌبة للشركة بالدعم الحكومً لمعالجات ا
 معالجة عامة.

 ب. هساىدت فىيث وعهمياحيث وحسويقيث هو خالل هؤسساج الحكوهث الحي حؤول لمقطاع العان.

 : الدعن الحصديري وال ةد هو حوفير ثالثًا 
أ.  تزوٌد الشركات الصؽٌرة بالخرٌطة التصدٌرٌة وتحدٌد األسواق الواعدة ذات 

 القدرات التنافسٌة. 
 . تسهٌل مهمات المناطق الحرة أمام الشركات الصؽٌرة كخٌار حكومً.ب

رابعاً: إعادة بناء الثقة بالمنتج اإلسالمً بوصفه خٌارا إسالمٌا ٌكون بمثابة 
 فرض عٌن على المسلم اعتماده.
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