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  :المقدمة 

همیة كبیرة في مختلف الدول المتقدمة والنامیة على إن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أ    

  ستراتیجةدي تلعبه هده المؤسسات في تفعیل إوهدا راجع الى الدور الكبیر ال, حد سواء 

نتاج وكدا تحسین في الجودة وتوفیر فرص التوظیف والمنافسة المؤدیة الى الزیادة في اإل

  .ومواجهة الفقر

ستمراریة سیة للمؤسسة تهدف الى البقاء واإلساوتعتبر إستراتیجیة النمو حاجة ضروریة وأ

ة سواق المحلیة وحتى الوطنیلة التنافس التى تشهدها مختلف األا من اجل مواجهة حاوكذ

ورغبتها في ,وفي ظل هذا الواقع الجدید وتنامي انشطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ,

ه المؤسسات مما ادى في ظل المنافسة المتزایدة بین هذ حتواء االسواق خاصة المحلیة منهاإ

ه وهذا ماجعل هذ. من اجل تلبیة رغبات زبائنها  الى الزیادة والرغبة في توسیع نموها

ح من الثابت ان فاصب,عدة مشاكل وصعوبات خاصة من الناحیة المالیة  المؤسسات تواجه

وعلى المؤسسة استغالل ,مؤسسة على عالقة وطیدة بامكانیتها المالیة  النمو الداخلي ألي

  .مواردها المتاحة باحس الطرق الممكنة لبلوغ االهداف المرجوة 

ضوع محاولین االجابة على لمو ا هدا االلمام بجوانب اوعلیه ومما سبق سنحاول خالل بحثن

  :ة التالیة االشكالی

  :اشكالیة البحث/1

النمو الداخلي في المیزة التنافسیة لدى المؤسسات الصغیرة  الى اي مدى یؤثر

  والمتوسطة؟

  :وتندرج تحت هدا االطار االشكالیات الفرعیة التالیة 

  ما المقصودة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟ -

  الصغیرة والمتوسطة اكتساب قدرة تنافسیة ؟ كیف یمكن للمؤسسات -

هل التحكم في النمو الداخلي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كفیل بالرفع من قدرتها  -

  التنافسیة؟

ا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من ناحیة ماهي المشاكل والعراقیل التي تعاني منه -

  المنافسة؟

  



  مقدمة

 

 

 ب 

  :فرضیات الدراسة 

 ذات السلع تحمل ألحسنتنافسیة في السوق من خالل توفیرها یمكن للمؤسسة اكتساب قدرة 

  .العالیة والسرع المنخفضالجودة 

  مر ضروري الكتساب قدرة تنافسیة للمؤسسة أ النمو الداخلي التحكم فيیعتبر 

تحكم المؤسسة في نموها الداخلي یعتبر كحل لفك الخناق عنها والمحافطة علیها من 

  .االفالس ومنحها قدرة تنافسیة

  ا كان النمو الداخلي للمؤسسة یحمل طابع سلبي فانه یؤثر سلبا على تنافسیتها اذ

هج امن خالل االطالع على الدراسات السابقة ظهر لنا ان المن:المناهج المتبعة / 3 

التعاریف  إلظهار مختلفالمنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب : ةللدراسة هيالمناسب

المنهج التحلیلي لكونه  و المنهج اآلخر هو ,المتعلقة بالمصطلحات االساسیة في البحث 

  .ید البحث و الدراسة منهج مساعد على التحلیل العمیق للمشكلة ق

  :ان من اهم اهدافنا من هدا البحث هو :اهداف الدراسة /4

  ـ محاولة تقدیم تعرف شامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  ابراز مدى العالقة بین النمو الداخلي والمیزة التنافسیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ـ 

  ـ ایجاد وتحدید اهمیة النمو الداخلي في المؤسسة 

ه الدراسة في انها ترتكز بشكل جوهري على الجانب المهني تكمن اهمیة هذ:اهمیة الدراسة

سسة في جلبها الكبر العمالء او الزبائن وقدرتها وتبیان الطریقة او النتیجة التي تحققها المؤ 

  .على التغلب على منافسیها في السوق 

  :حدود الدراسة 

اقتصرت حدود الدراسة على بعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على :الحدود المكانیة 

  .مستوى والیة ادرار

  . 30/06/2018الى 02/03/2018كانت الدراسة خالل الفترة من :الحدود الزمنیة

  :صعوبات البحث

  النمو الداخلي  نقص  و قلة المراجع حول ـ 

  صعوبة استرجاع بعض استمارات االستبیان ـ 

  صعوبة الحصول على المعلومات من بعض العمال في المؤسسات ص ومـ 



  مقدمة

 

 

 ج 

ان اختیارنا لموضوع النمو الداخلي واثره على المیزة التنافسیة ناتج : سباب اختیار الموضوعأ

  :عن عدة اسباب

  المیزة التنافسیة ,تلفة منها النمو الداخلي محاولة توضیح بعض المفاهیم المخ

  .على وجه الخصوصـ حداثة الموضوع واهمیته بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

سعي وراء طموحها للتفوق وال ومدى,النسبة للمؤسسات االقتصادیة ـ البراز اهمیة الموضوع ب

  ة التنافسیةتعزیز المیز 

سنتناول من خالل بحثنا هدا فصلین اساسین حسب منهجیة :هیكلة الدراسة

IMRADكمایلي:  

ا م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا الفصل الى مفهو في هذ یتم التعرج:الفصل االول 

  وكذلك االدبیات التطبیقیة والمتمثلة في الدراسات السابقة,المیزة التنافسیة والنمو الداخلي 

عینة الدراسة الى تحلیل ا الفصل الى الجانب التطبیقي من تطرقنا في هذ:الفصل الثاني 

  .ونتائجه االستبیان 
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  والمتوسطة والمیزة التنافسیةمدخل  نطري للمؤسسات الصغیرة :الفصل االول 

یرتكز االقتصاد العالمي على مدى قوة وتطورمؤسسات الدولة هده المؤسسات في 

االقتصاد الوطني اكال دولة مما یؤدي الى حدوث تغیرات عمیقة على الحیاة االقتصادیة 

خاصة ,كما نالحظ ان الدول المتقدمة تعطي اهمیة بالغة لمؤسساتها,واالجتماعیة لها

وهدا ما یطرح عدة تساؤالت حول اطارها القانوني ,ؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم الم

  .كیفیة انشائها ومدى مساهمتها في اقتصادیات الدول ,وطبیعة نشاطها وتسیرها ,

لهدا سنحاول ان نتطرق في بدیة هدا الفصل الى تعریف المؤسسات الصغیرة            

  والمتوسطة  ومدى اهمیتها 

  .ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمیزة التنافسیة:ث االولالمبح

  مختلف تعار یف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :المطلب االول

    :تمهید

مع توضیح من جهة معالمها ,ان محاولة تحدید مفهوم المؤسسات الصغیة والمتوسطة     

ومن جهة اخرى ).ت الكبیرة المؤسسات المنزلیة والحرفیة والمؤسسا(من التنظیمات االخرى 

تطرح نفیها كضرورة امام كل باحث یتناول هدا الموضوع بالدرایة ,مجاالت تدخلها 

وكدلك امام مقرري السیاسة التنمویة في مختلف الدول عند اعدادهم لبرامج انماء ,والتحلیل

  .ومساعدة هده المؤسسات 

  اشكالیة تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 1

في الحقیقة یصعب تحدید مفهوم المؤسسات تاصغیرة والمتوسطة خاصة ادا علمنا        

وفي ,بغیاب تعریف شامال لها ویحطىباالجماع من قبال الباحثین والمفكریین االقتصادیین 

مع ,دراستنا هده راینا من الضروري االنتهاء الى تعریف وتحدید ماهیة هده المؤسسات 

حتى یمكن الوقوف ,ینهما وبین باقي المؤسسات االخرىالفاصلة باطهار وتوضیح الخطوط 

  1طورهاتعلى مكانتها ووزنها االقتصادي وتحدید انواعها ومراحل 

  

  

                                                           
1Gilles Bressy , Economie d'entreprise , éd SIREY 1990 p 56 
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  :ـ اختالف درجة النمو1ـ1

اهمها البلدان المتقدمة  ,ان التفاوت في درجة النمو یقسم العالم الى مجموعات متباینة 

هدا التفاوت مستوى تطور التكنولوجیة المستعملة في كل  الصناعیة  والبلدان النامیة ویؤثر

  .یترجم دلك في اختالف النطرة الى هده المؤسسات والهیاكل من دولة الى اخرى ,بلد 

فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الیابان او الوالیات المتحدة االمریكیة او في اي بلد 

بسبب االختالف في ,والمغرب الجزائر أرها متوسطة او كبیرة في مصنع اخر یمكن اعتبا

والجزائر ,درجة النمو والتطور التكنولوجي بین الوالیات المتحدة االمریكیة والیابان من جهة 

وبنفس النطرة او الطریقة ینطبق االمر عند المقارنة بین مؤسسة ,والمغرب من جهة اخرى 

  ,الیاتعتبر كبیرة قي موریتانیا او مالي اد تعتبر صغیرة في ایط

فانطالقا من هده النطرة نصل الى نتیجة ان تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یختلف 

  1)1(وهو االمر الدي یفسر غیاب تعریف موحد له في جمیع الدول ,من بلد الى اخر 

  :اختالف النشاط االقتصادي 

  تصنف المؤسسات حسب طبیعتها الى ثالثة قطاعات رئیسیة                   

یضم مجموع المؤسسات التي تستخدم كعنصر اساسي احد عوامل الطبیعة :اع اولي قط

  كالزراعة والصید واستخراج الخامات 

  یشمل المؤسسات التي تعمل في میدان تحویل وانتاج السلع:قطاع ثان 

  یشمل قطاع الخدمات كالنقل والتوزیع والتامین :قطاع ثالث 

وباختالف النشاط االقتصادي یختلف التنظییم الداخلي والهیكلة المالیة          

فعند المقارنة بین المؤسسة التي تنتمي الى القطاع الصناعي واخرى تنتمي الى ,للمؤسسة

فبینما تحتاج المؤسسة الصناعیة الى استثمارات كبیرة ,تتضح االختالفات,القطاع التجاري 

الخ فان المؤسسة التجاریة تحتاج عكس ذلك الى .......ومعدات  في شكل مباني وهیاكل

  العناصر المتدولة من مخزونات وبضائع الن نشاطها یرتكز على عنصر االستغالل 

                                                           

1
و من . تخلص مختلف الهیئات الدولیة المهتمة بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى نفس النتیجة فیما یتعلق بوضع تعریف لهذا القطاع

  .OCDE, ONUDI, BIT : هذه الهیئات نجد
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الصغیرة والمتوسطة بحكم حجم استثمارها وعدد ,لهدا یمكن اعتبار المؤسسة الصناعیة 

اد من الصعب امام تنوع النشاط عمالها وتعقد تنظیمها مؤسسة كبیرة في قطاع التجارة 

  االقتصادي الوصول الى مفهوم واحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 بعض تعاریف للمؤسسات ص وم

تسمح عملیة تحدیدتعریف المؤسسات ص و م ارساء احدى قواعد التنمیة االقتصادیة في 

   البلد وهدا مایساعدالدولة على اعداد السیاسات وبرامج لدعم المستفیدین

نجد غیاب تعریف متفق علیه للمؤسسات ,ونطرا الختالف درجة النمو االقتصادي بین الدول 

ص و م فبعض الدول تعتمد على القانون في تعریفها كالوالیات م االمریكیة والیابان 

ومنطمات یمكن تعریفها اداریا مثل المانیا وهولندا باالضافة الى بعض التعاریف االخرى 

  قبل المجموعات الدولیة المتفق علیها من 

  هناك عدة تعاریف وسنحاول أن ذكر منها على سبیل المثال

  تعریف االتحاد االوروبي للمؤسسات ص وم - 1

فالمؤسسة المصغرة ,اجزاء 10یعرف االتحاد االوروبي المؤسسات المصغیرة تشغل اقل من   

جز رقم اعمال سنوي عامل وتن50وتشغل اقل من ,هي تلك التي توافق معاییر االستقاللیة 

  مالیین اورو)5(مالیین اورو او الیتعدى میزانیتها السنویة )7(الیتجاوزسیعة 

عامال 250ان المؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معاییر االستقاللیة وتشغل اقل من 

  1ملیون اورو سنویا27ملیون اورو اوالتتعدى میزانیتها 40وال یتجاوز رقم اعمالها السنوي 

  

  

 
 

  االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة یوضح تصنیف): 1(جدول

نوع 

  المؤسسات

عددالموظفین 

  األقصى

الحد األقصى لرقم 

  األعمال

الحد األقصى 

  للموازنة

                                                           
1

  185ص)2000(2دراسات اقتصادیة العدد,دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة دمدوم كما لـ 



  مدخل  نطري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمیزة التنافسیة:الفصل االول 

 

 

8 

  -  -  9  المصغرة 

  ملیون یورو 5  ملیون یورو 7  49 الصغیرة 

  ملیون یورو 27  ملیون یورو 40  249  المتوسطة 

 1996أفریل  3بتاریخ المفوضیة توصیات (جمیع االقتباسات مأخوذة من وثیقة : المصدر

،مكتب المطبوعات الرسمیة لالتحادات األوروبیة، )بشأن المؤسسات الصغیرةالمتوسطة

  لكسمبورج

  :التعریف المعتمد بالجزائر 

سة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني بانها مؤس  04عرفت المادة 

ملیار دینار جزائري او ال 2شخص والیتجاوز رقم اعمالها 250انتاج السلع والخدمات تشغل 

معاییر االستقاللیة  تستوفيوهي ,ملیون دینار جزائري 500یتعدى اجمالي حصیلتها السنویة 

.1  

  :ویقصد بهدا التعریف 

بمعنى عدد ,عدد االشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنویة :االشخاص المستخدمون 

اما العمل المؤقت والعمل الموسمي فیعتبران ,العاملین بصفة دائمة خالل سنة واحدة 

  اجزاءمن العمل السنوي والسنة التي یعتمد علیها تلك المتعلقة باخر نشاط حسابي مقفل 

  شهر 12هي تلك المتعلقة باخر نشاط مقفل مدة :الحدود المعتبرة لتحدید رقم االعمال 

ویكون رقم .شخصا 250الى 50سسة المتوسطة بانها مؤسسة تشغل مابین وتعرف المؤ 

لسنویة مابین ملیار دینار او یكون مجموع حصیلتها ا2ملیون و200اعمالها مابین 

  ملیون دینار500و100

عامال والیتجاوز رقم اعمالها  49الى 10اما المؤسسة الصغیرة فهي مؤسسة تشغل مابین 

 100ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة  ملیون دینار او 200السنوي 

  :ویمكن تلخیص التعریف في الجدول التالي

  ):02(الجدول رقم 

 السنویة الحصیلة رقم األعمال المستخدمون المؤسسة

                                                           
1
 26ص77العددالمتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 12/12/2001المؤرخ في01/18رقمالجریدة الرسمیة القانونـ
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 ملیون دینار 10إلى  1أقل من  ملیون دینار 20إلى  10أقل من  09إلى  01من  مصغرة

 ملیون دینار 100إلى  10من أقل ملیون دینار 200إلى  20من أقل  49إلى  10من  صغیرة

 ملیون دینار500إلى100من دینار ملیار 02إلى ملیون 200من  250إلى  50من  متوسطة

  .من القانون 07-06-05باإلعتماد على المواد رقم :من اعداد الطالبان

  تعریف اتحاد بلدان جنوب شرق آسیا .

في دراسة حدیثة حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قام بها اتحاد جنوب          

  :التصنیف اآلتي bratch  et himenzشرق آسیا استخدم فیها كل من برا تش وهیمنز

  مؤسسة عائلیة   عامل  ) 1-9(

  مؤسسة صغیرة  عامل) 10-49(

  مؤسسة متوسطة عامل ) 50-99(

 1مؤسسة كبیرة  عامل ) فأكثر 100(

 

عمال 10إلي  1من   مؤسسات عائلیة و حرفیة 

 مؤسسات صغیرة عامل 49إلي   10من

 مؤسسات متوسطة عامل 100إلي  49من 

 مؤسسات كبیرة عامل  100أكثر من 

BLED.F.financement des entreprises Source: LEFEBURE édition 

PARIS ,1992.p 793  

و قد اعتمد كذلك في هذا التعریف على المعاییر النوعیة لتمییز األنواع السابقة ففي 

المؤسسات العائلیة یكون المالك و المستخدمین أغلبهم من أفراد العائلة أما في المؤسسات 

عن وظیفة اإلنتاج لیهتم أكثر باإلدارة و التسییر أما في   المالكالصغیرة و المتوسطة یبتعد 

  ت الكبیرة یكون هناك تنظیم واضح للوظائفالمؤسسا

خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورهاواهمیتها في التنمیة : المطلب الثاني 

  :االقتصادیة والمشاكل التي تواجهها

  خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الفرع االول 

                                                           
1

اطروحة دكتورة جامعة الجزائر ,دراسة حالة الجزائر ,الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها واقع المؤسسات ,حلف عثمان ــ  

  17ص2003/2004
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تتمیز المؤسسات ص و م بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من         

المؤسسات االخرى وتجعلها قادرة عاى منافسة المؤسسات االخررى كما تجعلها خیار سیاسا 

  1جداب ویمكن حصرها في مایلي 

  :الملكیة المحلیة 1

یقیمون ضمن في كثیر من االحیان یكون مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اشخاص 

وهدا ما یؤكد زیادة الملكیة المحلیة بحیث یكون التحكم في القرارات ,المجتمع المحلي 

االقتصادیة تحت سلطة اشخاص وطنیین قاطنین في المجتمع المحلي مما یؤدي بدوره الى 

  زیادة استقرارالعمالة وحلق وطائف اكثر للمقیمین في تلك المنطقة 

  :لیة في التمویل االعتماد على الموارد الداخ

نطرلصغر حجم راس المال المستثمر النجد ان صاحب المؤسسة یعتمد على الموارد 

وهدا لشعوره بعدم االطمئنان ,الشخصیة في التمویل قبل اللجوء الى التمویل الخارجي 

بالمخاطرة باموال الغیر في اعماله   وهدا یعني ان االعتماد على التمویل البنكي یكوم 

  : ضعیف بسبب

  ـعدم قدرة اصحاب المشارع على تقدیم الملفات البنكیة الالزمة 

  ـعدم توفیر الضمانات البنكیة المطلوبة للحصول على القروض

  :تلبیة طلبات المستهلیكین 

خاصة دوي الدخل المنخفض في خین  تقوم المؤسسات ص و م بتلبیة طلبات المستهلیكین

نجد ان اغلب المؤسسات الكبیرة تمیل الى االنتاج بصفة رئیسیة من اجل تلبیة رغبات 

المستهلكین دوي الدخل العالي نسبیا مقارنة مع دوي الدخل الضعیف لهدا فان المؤسسات 

ة لدوي الخل ص و م تعمل على تقلیل من اوجه عدم المساواة وهدا بتوفیر الحاجات االساسی

  2الضعیف من جهة ومن جهة اخرى توفیر الخیار امام المستهلكین 

اهمیة ودور المؤسسات الصغیرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة :الفرع الثاني 

  االقتصادیة 

                                                           
1

  20ص2001ــ حالة الجزائرمعهد العلوم االقتصادیة جامعة الجزائر انشاء وتطویر المؤسسات  ص و م في الدول النامیة,ــ قویقعنادیة
2

  20مرجع سابق  ص, قویع نادیة
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  1اهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة / اوال

غة في االقتصاد العالمي بصفة تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اهمیة بال            

عامة واالقتصاد الوطني یصفة خاصة النها تشكل اهم عناصر ومكونات النشاط االقتصادي 

والتي توفر قاعدة صناعیة لتحقیق التنمیة االقتصادیة ومن بین االسباب التي ادت الي 

  :االهتمام بهده المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

  ة ـ  انهیار االوضاع االقتصادی1

  والتي جاءت ببرنامج التحویل الهیكلي مثل الخوصصة:ـ التحوالت االقتصادیة العالمیة 2

  :دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیة / ثانیا

نطر لالهمیة البالغة التي تحتلها هده المؤسسات في اقتصادیات الدول فان دورها یطهر 

  :فیمایلي بشكل جلي وواضح ویمكن حصره 

  یتجلى في النقاط التالیة: ـ الدور االقتصادي 1

  تثمین قوة العمل  -

  تعبئة الموارد المالیة  -

  رفع انتاجیة العمل  -

  خلق الناتج الداخلي الخام  -

 ترقیة التجارة الخارجیة -

 توفیر متطلبات السوق من السلع والخدمات  -

  

 

  :ـ الدور االجتماعي 2

تعمل هده المؤسسات على تحقیق التوازن الجهوي واحداث تطورات على المستوى        

  :االجتماعي ویمكن حصر الدور االجتماعي في النقاط التالیة 

  من خالل توفیر مناصب شغل :القضاء على البطالة 

  :الحد من طاهرة النزوح الریفي 

                                                           
1
 2005/2006مدكرة لسانس جامعة الجزائر ,افاق تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل االنفتاح االقتصادي,لدین نعیجي صالح ا 

  22ص



  مدخل  نطري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمیزة التنافسیة:الفصل االول 

 

 

12 

الریفیة وبالتالي تقریب مناصب الشغل ودلك من خالل انشاء بعض المشاریع في المناطق 

  .من سكان تلك المنطقة 

  هدا الصدد یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ان تحقق مایليوفي 

  القضاء على االفات االجتماعیة 

  تحسین مستوى االداء 

  االستغالل االمثل للطاقات المادیة والبشریة 

  االستغالل االمثل للموارد المحلیة  

  1:ي تواجهها تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المشاكل الت

تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدة صعوبات سواء كان دلك عند التاسیس            

  2:او اثناء مباشرة نشاطها ویمكن تلحیص اهم المشاكل في مایلي 

  ـ صعوبات االجراءات االداریة والتقنیة للحصول على قبول للمشروع وتنفیده1

ـ ارتفاع مساهمات ارباب العمیل في مجال دفع مصاریف التامین مما ادى باصحاب 2

  المشاریع باالمتناع على توطیف العمال او التقلیل من توطیفهم

  .االرباح ,الدخل ,ـ ارتفاع معدالت الضریبة على رقم االعمال 3

  

  

  

  

  :ـالمشكالت االداریة 4

ات التسییر فكثر من االشخاص یلجؤون الى والتي تتمثل في جهل او عدم التمكن من تقنی

مما یؤدي الى اختالط الدمة ,الخلط بین االعمال الخاصة بهم واالعمال الخاصة بالمشروع 

  المالیة 

  :ـ  المشكالت التسوقیة5

                                                           
1

، المدرسة )مذكرة لیسانس، غیر منشورة(، دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد الوطني، سرور بوعسیلة، سمیرة بن مدور

  35، ص 1999الجزائر، جوان العلیا للتجارة، 
2

    120ص ) دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في االقتصادیات النامیة ومعوقات تنمیتها وتطورها في العالم(, لرقط فریدة واخرون
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  یمكن حصرها في النقاط التالیة               

  الرتفاع تكالیفها نقص الخبرة في هدا المجال وعدم القیام بالبحوث التسوقیة نطرا . 

  طهور المنتجات البدیلة باستمرار وباقل التكالیف . 

  :ـ المشكالت التمویلیة 6

هناك العدید من المشكالت التمویلیة التى تعیق عمل المؤسسات المؤسسات الصغیرة 

  :والمتوسطة نذكر منها 

  اـ تعقد االجراءات الخاصة بالحصول علیها 

ب ـ وجود ضمانات تعجیزیة والتي تكون في بعض االحیان غیر متوفرة امام اصحاب 

  كاشتراط ضمانات عقاریة او عینیة , المشاریع 

  .ت ـ ارتفاع الفائدة 

  :مختلف تعاریف التنافسیة و المزة التنافسیة ومحدادتها :المطلب الثالث 

لسوقیة وجلب اكبر عدد في ظل اشتداد الصراع بین المؤسسات من اجل توسع حصصها ا

ممكن من المستهلكین القتناء منتجاتهم  فان كل مؤسسة تعمل على اطهار ایجابیاتها ونقاط 

ولهدا برر مفهوم المیزة التنافسیة كوسیلة ,قوتها والعناصر التي تتمییز بها عن بقیة بالمنافس 

  للتفوق والتمیز على المنافس 

  1فسیة نشاة وتعریف مفهوم المیزة التنا/1فرغ 

ان المیزة التنافسیة تنتج اساسا من القیمة االضافیة التى تستطیع المؤسسة توفیرها     

للزبائن واقناعهم بهاو لهدا فقد اصبح مفهوم المیزة التنافسیة یختل مكانة هامة في التفكیر 

هور فكرة المیزة ظویرجع ,االستراتیجي للمؤسسة خاصة في عصر العولمة االقتصادیة 

من خالل شركة ماكنیز لالستثمار اعتمادا على النجاح الدي ,أواخر السبعیناتالتنافسیة الى 

حققه الیابانیون عند غزو االسواق العالمیة على الرغم من التغیرات في الطروف البیئیة  

وكان ذلك بفعل قدرتهم على معرفة اختیار النتافسالتى تمكنهم من الدخول في معارك من 

  موقع قوتهم 

                                                           
1

  25ص,1997,االسكندریة ,ومطبعة االشعاع ,مكتبة ,التنافسیة وتغیر قواعد اللعبة , عبد السالم ابو قحف 
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ان حسن اختیار میادین التنافس یعتبر نت النقاط الهامة في تحقیق المیزة التنافسیة         

هدا الن فكرة المیزة التنافسیة تشیر الى ان العامل الرایسي في التنافس الناجح استراتیجیا هو ,

  :اختیار میادین التنافس  التي تستوفي معیارین وهما 

  عنها ازاء التغییر الحادث في الظروف البیئیة امكانیة وقایتها او الدفاع  -1

تحقیق موقع متمیزفي السوق یعتبر بمثابة درع حمایة ورقابة من المنافسة العالمیة الحادة  -2

  :فضالعن هدا یمكن تقسیم المیوةالنتافسیة الى نوعین اساسین هما,

  :المیزة التنافسیة الخارجیة / أ

یزة التنافسیة في تمیزها للمنتوج على عناصر تعطي في هدا النوع من الم المؤسسةوترتكز 

  :فیها اضافة للمشتري ودلك من خالل 

  تقلیل تكلفة االستعمال  

    رفع كفاءة االستعمال  

عل نستنتج ان المیزة التنافسیة الخارجیة تكسب  المؤسسة قوة للمساومة في السوق وتج

الذي اطهره هذا المنتوج مقارنة ر مرتفعة بفعل التمایز المستهلك یشتري المنتجات باسعا

اقتناع المستهلك بان هدا المنتوج احسن وافضل من جودة المنتجات ,بمنتجات المنافسین 

  ,المنافسة من كل االتجاهات والجوانب 

وبالتالي یمكن استنتاج بان المؤسسة في هده الحالة بامكانها تقدیم منتج متمیز وفرید وله 

  ستهلك قیمة مرتفعة من وجهة نطر الم

  :المیزة التنافسیة الداخلیة /ب 

في هده الحالة ترتكز المؤسسة في تفوقها على المنافسین من خالل تحكمها في            

والتي تضیف قیمة للمنتوج باعطائه سعر تكلفة ,تكالیف الصنع واالدارة او تسییر المنتج 

تیجیة السیطرة بالتكالیف حیث تلجأالمؤسسة الى انتهاج استرا,منحفض عن المنافس االول 

وتحسین االنتاجیة التى تسمح لها بتحقیق مردودیة احسن وبالتالي الوصول الى افضل قوة 

للمساومة حتى في حالة انخفاض االسعار او الدخول في حرب االسعار الن المؤسسة 

  .تتحكم في تكالیفها الى درجة كبیرة وبحوزتها معرفة تنظیمیة وتكنولوجیة عالیة 

وهناك مقاط اخرى تجدر االشارة الیها فیما یتعلق بالحكم على مدي مالئمة وجود        

  :المیزة التنافسیة التي یحوزة المؤسسة والتي تضم عناصر عدة ندكر منها 
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  1:مصادر المیزة التنافسیة  -

یجب معرفة مرتبة هده المیزة هل هي منخفضة اي سهلة التقلید من طرف             

شركات منافسة والمعتمدة اساسا على التكلفة االقل عكس المزایا التنافسیة دات المرتبة 

المرتفعة التى یصعب تقلیدها والمعتمدة على التكنولوجیة العلمیة والتي تتطلب مهارات في 

  ایصعب تقلیده على االقل في المدى القصیر وحتى المتوسط كل المجاالت وهو م

  :عدد مصادر المیزة التنافسیة التي تمتلكها المؤسسة -

وفي هده الحالة من مصلحة الشركة تنویع مصادر میزتها التنافسیة حتى                

میزة وعكس في حالة االعتماد على ,یصعب على المتنافس تقلید كل هده المزایا بسهولة 

  واحدة فانه یسهل جدا على المنافسة محاكاة هده المیزة والتغلب على اثارها 

  درجة التحسن والتطور والتجدید في المیزة  -

من المؤكد انه من مصلحة المؤسسة التغییر المستمر لمیزتها التنافسیة وعدم االقتصار  

الحفاطیصفة مستمرة ودائمة على المیزة الحالیة مع سرعة التغییر حتى تستطیع المؤسسة 

  على سیطرتها ومكانتها في السوق ووالء الزبائن لها 

II  : محددات المیزة التنافسیة:  

حیث من خاللهما ,ان المیزة التنافسیة للمؤسسة تتحدد وفقا لمعیاریین اساسیین           

امامهم والبقاء تتحدد مدى قوة امكانیة المیزة التنافسیة على مواجهة المنافس او الصمود 

  2محتكر لهده المیزة ألكبر فترة ممكنة والمتغیریین هما 

  حجم المیزة التنافسیة 1

  نطاق التنافس 2                      

  :ـ حجم المیزة التنافسیة 1

ان المیزة التنافسیة كلما كانت المؤسسة كبیرة سواء من ناحیة التكلفة او من ناحیة التمییز 

فهدا یفرض على الشركات المنافسة بدل مجهود معتبر وانفاق ببهم المستهلكین التابعین لها 

  والمحبین لمنتجاتها 

  :كما نجد بان لهده المیزة التنافسیة عدة مراحل تمر بها وهي 

                                                           
1

  11ص ,2002,جامعة الجزائر ,رسالة ماجستیر , ة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة عمار بوشناف المیز 
2

  19ص,2001,مدكرة لسانس جامعة وهران ,مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة ,محمد رجالن 
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  :حلة التقدم او النمو السریع مر  -أ  - 1

فالمؤسسة في هده المرحلة وبفعل المیزة التنافسیة التي استطاعت تحقیقها                

مقارنة بالمنافسین فانها منزل هده المیزة الى السوق وبفضل تقبلها من قبل المستهلكین 

وبالتالي ,فسین یتعرف نمو معتبر وسریع بسبب عدم وجود منافسة او تاخر رد فعل المنا

  تحقق مداخیل جیدة قبل الدخول في المرحلة الثانیة 

  :مرحلة التبني من قبل الشركات المنافسة  -ب  - 1

وتمثل بدایة تعرف المنافسون على المیزة التنافسیة للمؤسسة ومدى تاثیرها على       

لمیزة المستهلك وعلى حصصهم السوقیة فیحاولون بشتي الطرق العمل على تبني هده ا

التنافسیة او تحسینها وهنا تعرف المیزة نوعا من االستقرار والثبات والتشبع بفعل تزاید عدد 

  المنافسین 

  :مرحلة الركود  -ج  - 1

في هده المرحلة یتضح جلیا بان المنافسة تعمل بكل مالدیها من قوة امكانیات من         

ى تتمكن من جلب المستهلكین نحو اجل ابطال مفعول هده المیزة التنافسیة وتقلیدها حت

منتجاتها او بمعنى اخر فان هدا المرحلة تمثل الظهور الحقیقي والجلي لرد فعل المنافسین 

فتبدأ بذلك مرحلة الركود للمیزة االصلیة للمؤسسة االصلیة وبالتالي یتحتم علیها العمل على 

  ,اء واالستمرار تطویر میزتها التنافسیة السابقة وتحسینها حتى تتمكن من البق

  مرحلة الضرورة  -ج  - 1

في هده المرحلة یصبح ضروریا  وحتمیا بل ان المؤسسة مضطرة وفي حاجة ماسة        

الى تقدیم تكنولوجیا جدیدة من اجل تخفیض التكلفة النه في الحالة العكسیة فان مصیر 

یة وتطویر المیزة التنافسیة ولهدا نجد مایسمىبنتم,المیزة التنافسیة الحالیة االولى هو الزوال 

مما یؤدي الى انخفاض مردودیة المنتج ومبیعاته وهدا مایهددى المؤسسة ) المتواصلة(

  بالخضر والخسارة خاصة ادا كانت محفطة منتوجاتها غیر متنوعة 

  ):السوق المستهدف(نطاق التنافس  - 2

لتي قد تكسبها مزایا یتناول هدا العنصر درجة تنوع نشاطات وعملیات المؤسسة ا        

تنافسیة اضافیة حقیقیة وذلك حسب حجم نشاطاتها او االسواق التي تستهدف المؤسسة 
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ابعاد لنطاق التنافس یمكمها ان ) 04(ویمكن التوصل الى ان هناك ارعة ,الوصول الیها 

  :تؤثر على المیزة التنافسیة وهي 

  :نطاق القطاع السوقي / 1 - 2

وهنا یتم االختیار ,ات الشركة والعمالء الدین یتم خدمتهم ىیعكس مدى تنوع مخرج     

  مابین التركیز على قطاع معین من السوق او حدمة كل السوق 

  :النطاق الراسي / 2 - 2

باالعتماد على  اوخارجیاً ) قرار التصنیع(یعبر عن مدى اداء الشركة النشطتها داخلیاً       

فالتكامل الراس مالي المرتفع بالمقارنة مع المنافسین ) قرار الشراء (مصادر التورید المختلفة 

ومن جانب تخر یتیح التكامل درجة اقل من المرونة ,قد یحقق مزایا التكلفة االقل او التمییز 

  للشركة في تغییر مصادر التورید 

  :النطاق الجغرافي / 3 - 2

عدد المناطق الجغرافیة او الدول التي تنافس فیها الشركة ویسمح النطاق  یعكس       

الجغرافي للشركة بتحقیق مزایا تنافسیة من خالل المشاركة في تقدیم نوعیة واحدة من 

وتبرز اهمیة هده المیزة بالسبة للشركة ,االنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافیة مختلفة 

لمي اوكوني حیث تقدم منتوجاتها او خدماتها في كل ركن من التي تعمل حالیا في نطاق عا

  اركان العالم

  :نطاق الصناعة / 4 -2

یعبر عن مدى الترابط بین الصناعات التي تعمل في ظلها الشركة فوجود روابط بین        

االنشطة  المختلفة عبر عدة صناعات من سانه خلق فرص لتحقیق مزایا تنافسیة عدیدة فقد 

لمختلفة التى یمكن استخدام عدة تسهیالت او التكنولوجیة او الخبرات عبر الصناعات ا

  .ةتنتمي الیها الشرك

  

  

  النمو الداخلي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :المطلب الرابع

نمو الداخلي هو طریق النمو االكثر طبیعیا للمؤسسة ویقتضي ضمنیا االعتماد على یعتبر ال

مواردها الخاصة لضمان نموها وتحقیق اهدافها الموضوعیة ویوفر استقاللیة كبیرة تتطور 
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تدریجیا عن طریق االستثمارات المباشرة وخلق القیمة ویتبع النمو الداخلي خاصة عندما 

فیه المؤسسة یشهد نمو قوي والصراع التنافسي لیس شذیذ بمعنى یكون القطاع الدي تنشط 

ان طاقة السوق تسمح لكل مؤسسة حاضرة في القطاع ان تنمو بدون ضرورة اخد حصص 

  ,سوقیة من منافسین اخرین 

1:التعاریفالتیتناولتالنموالداخلي -  

علىغرارماذكرناسابقًاظهرتاختالفاتبینبعض الباحثین 

 :لي،حیثیمكنتقسیمهاإلىفئتینكاآلتيفیتعریفهمللنموالداخ

حسببعضمنالباحثینیتمیزالنموالداخلیعنالنموالخارجیبخصوصیةمصادرتمویلهما،أییتحددذلكبناءاًعلى

المـوار 

المستخدمةفیتمویلكلنمط،حیثیكونالنموداخلیًاإذاكانمصدرتمویلهداخلي،ویكونخارجیًاإذاكـانمصـدرتم

«  الذیعرفالنموالداخلیعلىأنهA. Jacquemin (1975( ویلـه خارجي،وهوماذهبإلیه

 استخدامالمؤسسةلمواردهاالخاصة

 ویعرفه»  لتنفیذسیاستهااالستثماریةوالتیتمول باألرباحغیرالموزعةأوباللجوءإلىالوسطاءالمالیین

)J.Houssiaux (1966كذلكعلىأنه  »

 .»وراتالسابقةنموالمؤسسةالمنجزبواسطةاللجوءإلىسوقالماألوباستخداماالحتیاطاتالمتراكمةمنذالد

 فقدقدماتعریفًاأكثردقةحیثعرفاالنموالداخلیبأنهA.B.Weber et F.Jennic (1975( أما

 .»نموالمؤسسةعنطریقالتمویاللذاتیأوجلبرؤوسأموالنقدیةدونالتوحدمعمؤسساتأخرى«

 R.Paturel( لكن

تمویلهمابماعترضعلىربطنمطالنموبمصدرالتمویل،ذلكألنكلمنالنموالداخلیوالنموالخارجییمكـن1978)

أوخارجیةوعلیهفالتوجدخصوصیةتمویلیةلكلمناإلستراتیجیتینفالنموالخارجییمكن/صادرتمویلداخلیةو

 هتمویلهبالتمویاللذاتي

 ،كماأنالنموالداخلییمكنأنیمولمثًالباللجوءإلىمصادرالتمویـاللخارجیـة)حالةنادرًالكنهاموجودة(

 . أوالحصولعلىقروضبنكیة/كإصدارأسهمو5

                                                           
1

اطروحة دكتورة غیر منشورة , ئردراسة حالة مؤسسات قطاع المحروقات بالجزا,المؤسسة امام خیار النمو الداخلي والخارجي , بن ساسي الیاس

  60ص2008جامعة الجزائر ,
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ویقتضي ضمنیا االعتماد على مواردها  األمثل للمؤسسة طریقالفالنمو الداخلي هو          

الخاصة لضمان نموها وتحقیق اهدافها الموضوعیة ویوفر استقاللیة كبیرة تتطور تدریجیا عن 

طریق االستثمارات المباشرة وخلق القیمة ویتبع النمو الداخلي خاصة عندما یكون القطاع 

فیه المؤسسة یشهد نمو قوي والصراع التنافسي لیس شذیذ بمعنى ان طاقة السوق  الدي تنشط

تسمح لكل مؤسسة حاضرة في القطاع ان تنمو بدون ضرورة اخد حصص سوقیة من 

  , منافسین اخرین 

 مزایا  وعیوب النمو الداخلي

1:مزایا النمو الداخلي  

بان التترك االموال في شكل سیولة وذلك :ـ االستعمال االمثل للموارد المالیة للمؤسسة - 1

  وانما یتم استغاللها لتحقیق النمو 

وذلك النهالیوجد تدخل خارجي من قبل المؤسسات :تقویة الثقافة التنظیمیة للمؤسسة  - 2

  االخرى مثلما هو علیه الحال في النمو الخارجي این تلجا المؤسسة الى التحالف مع غیرها 

  وبالتالي یمكن التحكم في النمو بصورة احسن :التمور یكون تدریجیا  -3

تثمین التجربة او الخبرة المكتسبة من طرف العاملین وكدا الكفاءات الموجودة في  - 4

  المؤسسة

  :عیوب النمو الداخلي 

  نمو بطيء الن النمو الداخلي یحتاج الى وقت طویل نوعا ما /1

  ف المنافسین قد یكون سریعا وحاداامكانیة حدوث رد فعل من طر /2

وذلك الن النمو ,قد یالقي النمو الداخلي عقبات وعراقیل بشریة وتنظیمیة داخل المؤسسة /3

قد یتطلب كفاءات ومهارات معینة قد التكون متوفرة على مستوى المؤسسة داتها خصوصا 

  ادا كانت صغیرة 

یحتاج النمو الداخلي الى تمویل كبیر الن المؤسسة في هدا النوع من النمو تعتمد /4

  . باالخص على مواردها المالیة الداتیة او تقوم باالقتراض من المؤسسات المالیة 

   

                                                           
1

ــ 12جامعة الجزائر ص,اطروحة ذكتورة غیر منشورة ,اثر التسیر االستراتجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة ,سماللیبخیضیة 

13  
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  :الدراسات السابقة : المبحث الثاني

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

واالجتماعیة أو موضوع  ةالذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادی

سیاسات وأسالیب تطویرها وتدعیمها ، ونعرض  ألبرز الدراسات التي لها عالقة بموضوع 

  :هذه الدراسة وهي كما یلي 

متوسطة والتنمیة الصناعات الصغیرة وال، بعنوان دراسة عمار سالمي: المطلب االول

  ).1984(االقتصادیة 

بحثت هذه الدراسة وهي رسالة ماجستیر منشورة باللغة الفرنسیة، في الحدود الفاصلة 

بین الصناعات الصغیرة والمتوسطة من جهة والصناعات الكبیرة من جهة أخرى مع محاولة 

ة حول الدور الذي كما  قدمت أفكار هام. القیام بمسح لبعض التعاریف المعطاة لهذا القطاع

تقوم به هذه الصناعات في اقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة، بمساهمتها الكبیرة في 

تصحیح االختالالت المسجلة في التنمیة بسبب األزمات التي عرفتها معظم الدول في 

  .منتصف السبعینات

لصناعات وقد أكد الباحث في دراسته بناء على النتائج التي توصل إلیها على أن ا 

الصغیرة والمتوسطة یمكن أن تكون كحل بدیل أو سیاسة مكملة لسیاسة الصناعات الكبیرة 

في مختلف البلدان النامیة كما هو قائم في بعض بلدان أمریكا الالتینیة، أو كما عرفته 

  ).فترة إنجاز الدراسة( الجزائر في تلك الفترة 

ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في دور ة  بوقربة عبد النور دراس:  ثانيالمطلب ال

  ).1995(جامعة الجزائرالتنمیة االقتصادیة حالة الجزائر 

رسالة ماجستیر في جامعة الجزائر غیر منشورة، هدفت إلى الوقوف على مكانة 

الصناعات الصغیرة والمتوسطة وبیان لدورها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في البلدان 

النامیة وكیف أصبحت تمثل الخیار الثاني الستراتیجیة التنمیة المتبعة في مختلف هذه 

لصناعات الكبیرة عاجزة عن تحقیق األهداف المسطرة، وهو البلدان، بعد أن أصبحت ا

الشيء الذي وصلت إلیه الدراسة عند تحلیلها لواقع التنمیة في الجزائر، والمكانة التي كانت 
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تحتلها الصناعات الصغیرة والتنمیة في السیاسة التنمویة للبالد، فبعد أن كانت صناعات 

مسطرة في إطار االستراتیجیة الشاملة، لتصبح بعد تابعة تتطور على هامش برامج التنمیة ال

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

 ةاإلقتصادیفبإدماجها في عملیة التنمیة وجعلها الوسیلة الفعالة في تحقیق بعض األهدا

جهوي، تلبیة الحاجیات من السلع ، امتصاص البطالة المتزایدة، تحقیق التوازن الةواالجتماعی

  .إلخ...االستهالكیة

وقد توصلنا في نهایة دراستنا إلى أنه رغم التحول الذي عرفه االقتصاد الجزائري منذ 

بدایة الثمانینات، إال أن السیاسة التي اتبعت أنداك لم تقدر على تجنید كل الطاقات 

  .من القیود والعراقیل الصناعیة المتاحة في البالد، حیث إصطدم ذلك بالعدید

إنشاء وتطویر المؤسسات والصناعات : بعنوان ،دراسة قویقح نادیة :المطلب الثالث

  ).2001(–حالة الجزائر –وتمویلها الداخلي  الصغیرة والمتوسطة الخاصة في الدول النامیة

قامت هذه الدراسة، وهي رسالة ماجستیر في جامعة الجزائر، بتحدید مفهوم المؤسسات 

غیرة والمتوسطة، مع إظهار أهم الخصائص التي تمیزها عن غیرها، وتجعلها قطاعا الص

تركز علیه غالبیة الدول المتقدمة منها أو النامیة في عملیة التنمیة، بالرغم المشاكل التي 

یعرفها خاصة منها عملیة التمویل، لهذا قامت الباحثة ببحث تمویل المؤسسات الصغیرة 

النامیة بنوع من التفصیل، فتوصلت في البدایة إلى كون قضیة التمویل والمتوسطة في الدول 

تعتبر أهم مشكلة تواجه مؤسسات هذا القطاع وأكبر العراقیل التي تحد من فاعلیته وفي نموه 

وعلى بقائه، لتتأكد من ذلك عندما تطرقت إلى بعض التجارب الدولیة التي بینت بأن 

لصغیرة والمتوسطة من خالل إنشاء مؤسسة تمویلیة االهتمام بعملیة تمویل المؤسسات ا

خاصة بها، یظل أحد أهم العوامل المساعدة على النهوض بهذا القطاع الحساس، وحمایة 

  .هذه المؤسسات من االختفاء

كما أظهر هذا البحث، بأن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر تلعب 

سؤولة علیها بمحاولة التخفیف من المشاكل والعوائق دورا ال یستهان به، عمدت الجهات الم

التي تحد من إنشائها وتنمیتها، إیمانا منها بأن تنمیة هذا القطاع یبقى الضمان الوحید 

  .لتحسین نمو االقتصاد الوطني وٕانعاشه
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، كلیة العلوم اإلداریة والتخطیطمن  خالد عبد العزیز السهالويدراسة :  المطلب الرابع

: دور المشروعات الصغیرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جدیدة، یصل فالملك  جامعة

دراسة تطبیقیة على المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في المملكة العربیة 

  ).2002(السعودیة

الصغیرة  المؤسساتتهدف هذه الدراسة للقیام بتوضیح الدور الرائد الذي یمكن أن تلعبه 

كة العربیة السعودیة في أیجاد آفاق وفرص عمل جدیدة للشباب حدیثي والمتوسطة في الممل

من مشكلة إرتفاع بذلك والحد . التخرج بعیدا عن الوظائف العامة التي أصبحت بعیدة المنال

  .  معدل البطالة الذي أصبح الیوم هاجس الساسة ومتخذي القرار في المملكة

ي المملكة العربیة السعودیة بتنمیة قطاع ن اهتمام متخذي القرار فوقد أظهرت الدراسة أ

الصغیرة والمتوسطة یدور في إطار التسلیم عموما بأهمیة هذه المشروعات للتنمیة  المؤسسات

وهذا اإلهتمام یتجلى في تبني خطط التنمیة السعودیة المتعاقبة العدید من .  اإلقتصادیة

على  المؤسساتهیل حصول تلك من هذه المبادرات دراسة سبل تس.  المساهمات والمبادرات

واللوائح الخاصة بمنح العقود الحكومیة  األنظمةاحتیاجاتها المالیة حینا، وتسهیل وتبسیط 

من جانب .  حینا آخر األفضلیةواألولیةعطائها إ الصغیرة والمتوسطة و  األعماللمشروعات 

وتعمیق دور القطاع  المؤسسات صصةو لموضوع خ األخیرةآخر فإن تبني خطط التنمیة 

 المؤسساتأنهذا القطاع على اعتبار  أهمیةالخاص في كافة المجاالت االقتصادیة یؤكد 

القطاع الخاص السعودي من حیث  مؤسساتالصغیرة والمتوسطة تشكل الشریحة الكبرى من 

وما جاءت به خطتا التنمیة . اإلجماليعددها ومستوى إسهامها في الناتج المحلي 

السادسة والسابعة من تركیز كبیر واهتمام أكبر بدعم هذا النوع من المشروعات  االقتصادیة

تعبیرا عن الدور الحیوي  إالالقطاع الخاص أمامودعم مساهمتها في المجاالت المقترحة 

  .من هذه المشروعات والمأمولالهام 

دراسة صفوت عبد السالم عوض هللا، اقتصادیات الصناعة  :المطلب الخامس 

  ).1993(الصغیرةودورها في تحقیق التصنیع والتنمیة  

تناولت هذه الدراسة المنشورة أهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه الصناعة الصغیرة في 

قد ول. تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بصفة عامة والتنمیة الصناعیة بصفة خاصة
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قام الباحث بإستعراض أهم المشكالت والعقبات التي تجابه هذا القطاع ومن ثم تحول دون 

فعالیة الدور الذي یمكن أن یؤدیه هذا القطاع في عملیة التنمیة، التي یؤكد في شأنها، أن 

للصناعة الصغیرة دورا كبیرا في اإلنتاجیة وخلق فرص عمل جدیدة وٕایجاد ترابط أمامي 

یة القطاعات األخرى، بل أكثر من ذلك، فهي بمثابة المورد الذي تحصل منه وخلفي مع بق

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

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

ة في األسواق العالمیة مما یعطي لها أهمیة خاصة في مجاالت تتمتع بالقدرة على المنافس

  .تنمیة الصادرات 

كما تطرق الباحث إلى أهم الوسائل واألسالیب الالزمة لتنمیة الصناعات الصغیرة، 

حیث أوضح بأنه لما كانت المشكالت األساسیة التي تجابه المؤسسات الصغیرة تتمثل في 

وارد المالیة الالزمة لها، وذلك فضال عن افتقارها إلى مشكالت التمویل والحصول على الم

الخبرات الفنیة واإلداریة، فإن وسائل وأسالیب تنمیة الصناعات الصغیرة البد أن ترتكز على 

  :محورین رئیسین

  .تیسیر الحصول على الموارد المالیة وخدمات التمویل -

 الصناعات الصغیرة معالجة المشكالت الفنیة ومشكالت انخفاض االنتاجیة في قطاع
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  الجانب التطبیقي: الفصل الثاني 

حیث ,المتوصل الیها عن طریق االستبیانفي هدا المبحث سوف نتطرق الى اهم النتائج 

  سنقسمه الى مطلبین رئیسین االول فیه عرض النتائج والثاني تحلیل النتائج

  مكونات ومنهجیة الدراسة :االول المبحث

الدراسة والمتمثلة في مجتمع الدراسة والجزء محل ,نبین في هدا المبحث عناصر الدراسة 

  باالضافة الى توضیح حدود الدراسة ,في العینة 

  مجتمع الدراسة :المطلب االول

تمثل مجتمع الدراسة في المؤهل العلمي والخبرة مع اختیار خمس فئات من المؤسسات 

  :الصغیرة والمتوسطة وهي

  مصنع الحلیب ادرار -1

  شركة ابو لؤلؤة لصب الخرسانة المسلحة  -2

  لبناء مؤسسة مرابطي ل -3

  مصنع سیدي موسى لالسمنت  -4

  شركة دلیل الخیرات لنقل المسافرین  -5

ولقد اخترنا مجتمع متكون من مهنیین واداریین ومسیرین فقط كون الموضوع یدرس 

  النموالداخلي والمیزة التنافسة لهدا المؤسسات 

  عینة الدراسة : المطلب الثاني

داریین والمسیرین وكدا عینة من اال31لقد قمنا بتحدید حجم العینة

على مستوى والیة ,العمال في بعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  وقد قمنا باعداد استبیان ووزعناه على هده العینةالبیان,ادرار

النسبة   العدد

  المؤیة

  %100  31  االستمارات الموزعة

  %6.45  2  االسامارات الغیر مسترجعة

 %93.55  29  االستمارات المسترجعة

  من اعداد الطالبان بناء على المعلومات السابقة: المصدر 
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وقد تم استرجاع ,استمارة31المالحظ من خالل الجدول ان االستمارات الموزعة بلغت 

اما باقي االستمارتین لم تحصل وذلك راجع الى عدم االهتمام بها من ,استمارة فقط29

  طرف بعض العمال وقد ترددنا علیهم مرارلكن دون جدوة 

  حدود الدراسة :المطلب الثالث 

  تتمثل حدود هده الدراسة فیما یلي 

  كانت على مستوى والیة ادرار:الحدود المكانیة 

  30/06/2018الى02/03/2018امتدت الدراسة للفترة مابین :الحدود الزمانیة

  شملت الدراسة على مسیرین وعمال في مؤسسات صغیرة ومتوسطة :الحدود البشریة 

اهتمت هده الدراسة بالمواضیع المتعلقة باثر النمو الداخلي على :الموضوعیةالحدود 

  المیزة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

في هدا المبحث سنتطرق الى الى اهم النتائج المتوصل الیها في الدراسة :المبحث الثاني

  عن طریق االستبیان 

  عرض نتائج االستبیان:المطلب االول 

  اجراءات معالجة االستبیان - 1

لتحلیل االستبیان تم وضع مقاییس االجابات لقیاس اراء افراد العینة المدروسة عن طریق 

  :االستبیان كما هو موضح في الجدول

  الجدول رقم   مجاالت االجابة على اسئلة االستبیان

5 4 3 2 1 

 موافق تماما موافق محاید الاوافق الاوافق تماما

  من اعداد الطالبان :المصدر 

  :عرض نتائج االستبیان 

في هدا العنصر سیتم عرض مختلف النتائج المتحصل علیها من حالل االستبیان عن 

  spssبرنامج طریق 

  وهدا باستخدام مختلف االسالیب واالدوات االحصائیة واختبارها على االستبیان

  توزیع افراد العینة حسب عدد العمال  -ا
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تقسیم افراد العینة المدروسة الى ثالثة اقسام خاصة حیث الفئة االولى من لقد تم 

عامل 100والفئة الثالثة من ,عامل 99عامل الى 50والفئة الثانیة من ,عامل 49عمال 10

  عامل199

  النسبة  التكرار  عدد العمال

  41.38%  12  49الى10من

  %34.48  10  99الى 50من

  24.14%  7  199الى 100من

 %100  29  المجموع

تحتل المرتبة االولى 49الى 10في تحلیل هده العینة وجدنا ان الفئة التىبهاعدد العمال من

 99الى 50ثم تلیها الفئة التىعددعمالهامابین %41.38عامل بما یعادل 12بما یعادل 

  %24.14بنسبة 199الى 100واخیر الفئة مابین  %24.48بنسبة 

  :توزیع العینة حسب تاریخ بدایة النشاط  -ب 

في هده الحالة تم تقسیم العینة الى ثالثة فیئات  عمریة للمؤسسة حیث ان الفئة اقل من 

سنوات الى 3وتلیها الفئة مابین 51.73;%ثالثة سنوات احتلت اعلى نسبة تقدر ب 

 %17.24سنوات بنسبة 5واخیرا الفئة اكبر من %31.03سنوات بنسبة 5

  النسبة المؤیة  التكرار  خ بدایة النشاطتاری

 51.73%  15  سنوات03اقل من 

  31.03%  09  سنوات05سنوات الى03من 

  17.24%  05  سنوات05اكثر من 

  %100  29  المجموع
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  توزیع العینة حسب متوسط الزیادة في رقم االعمال -ج 

  النسبة  التكرار  متوسط الزیادة في رقم االعمال

 %17.24  05  ارتفاع قوي

  %55.17  16  ارتفاع ضعیف

  %10.34  03  استقرار

  %17.25  05  انخفاض

  %100  29  المجموع

 .اعداد الطالبان بناء على المعطیات السابقة في الموضوع:المصدر 

 : توزیع العینة حسب اثرالمیزة التنافسیة -د 

الخاصة بالمیزة  في هده الحالة تم تقسیم العینة الى ثالثة مستویات حسب نوع التاثیر

  الیوجدتاثیر,واثر سلبي ,التنافسیة فكان التقسیم كالتالي اثر ایجابي 

ثم تلیهااثر %62.07حیث ان التاثیر االیجابي حاز على حصة االسد بنسبة تقدر ب

 %6.90واخیر الیوجدتاثیر بنسبة%31.03سلبي بنسیبة 

  النسبة المؤیة  التكرار  اثر المیزة التنافسیة

 %62.07  18  اثر ایجابي

  %31.03  09  اثر سلبي 

  %6.90  02  الیوجد اثر

  %100  29  المجموع

  اعداد الطالبان :المصدر 

  :توزیع العینة حسب وضعیة المؤسسة في السوق -ه 

  في هده الحالة تم تقسیم العینة الى ثالثة اقسام حسب حصة كل مؤسسة في السوق 

  حصة سوقیة قویة  -

  حصة سوقیة متوسطة  -

  حصة سوقیة ضعیفة  -

  



  الجانب التطبیقي: الفصل الثاني

 

 

30 

  وبعد التحلیل تحصلنا علي النتائج التالیة 

  النسبة  التكرار  وضعیة المؤسسة في السوق

 %31.03  9  حصة سوقیة قویة 

  %41.38  12  حصة سوقیة متوسطة

  %27.59  8  حصة سوقیة ضعیفة

  %100  29  المجموع

  .من اعداد الطالبان من خالل المعطیات المقترحة:المصدر 

  :الداخلي النمو 

FREQUENCIES VARIABLES=6س 5س 4س 3س 2س 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 

 
Notes 

Output Created 13-SEP-2018 
13:31:05 

Comments  
Input Data C:\Users\adrar\Docum

ents\النموالداخلي.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 

Weight <none> 
Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data 

File 
29 

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing 
values are treated as 

missing. 
Cases Used Statistics are based 

on all cases with valid 
data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=3س 2س 

 6س 5س 4س

  
/ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.16 
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Statistics  

 

النموالداخلیفیا

لمؤسسةیعتمد

علىاجراءاتوع

ملیاتمعقدةفیا

 لمؤسسة

تمتازمنتوجاتا

لمؤسسةبجودة

 منافسة

تمتلكالمؤسسة

انظمةعملعلم

یةلتوسعفیالس

 وق

الدىالمؤسسات

ستراتیجیاتمتع

ددةالرضاءز 

بائنهاواستقطاب

 هم

لدىالمؤسسةبرا

مجورؤیةمس

تقبلیةمناجال

ستقطابالیدالع

املةفیسبیانمو 

 هاالداخلي

N Valid 29 29 29 29 29 

Missi
ng 

0 0 0 0 0 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Frequency Table  
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 النموالداخلیفیالمؤسسةیعتمدعلىاجراءاتوعملیاتمعقدةفیالمؤسسة

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

موافقتمام

 ا
7 24.1 24.1 24.1 

 58.6 34.5 34.5 10 موافق

 72.4 13.8 13.8 4 محاید

 89.7 17.2 17.2 5 الاوافق

الاوافقتما

 ما
3 10.3 10.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 تمتازمنتوجاتالمؤسسةبجودةمنافسة

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

موافقتمام

 ا
13 44.8 44.8 44.8 

 69.0 24.1 24.1 7 موافق

 79.3 10.3 10.3 3 محاید

 93.1 13.8 13.8 4 الاوافق

الاوافقتما

 ما
2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

 تمتلكالمؤسسةانظمةعملعلمیةلتوسعفیالسوق
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Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

موافقتمام

 ا
9 31.0 31.0 31.0 

 58.6 27.6 27.6 8 موافق

 75.9 17.2 17.2 5 محاید

 89.7 13.8 13.8 4 الاوافق

الاوافقتما

 ما
3 10.3 10.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 زبائنهاواستقطابهملدىالمؤسساتاستراتیجیاتمتعددةالرضاء

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

موافقتمام

 ا
15 51.7 51.7 51.7 

 72.4 20.7 20.7 6 موافق

 75.9 3.4 3.4 1 محاید

 89.7 13.8 13.8 4 الاوافق

الاوافقتما

 ما
3 10.3 10.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

برامجورؤیةمستقبلیةمناجالستقطابالیدالعاملةفیسبیانموهلدىالمؤسسة

 االداخلي
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Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Vali
d 

موافقتمام

 ا
2 6.9 6.9 6.9 

 24.1 17.2 17.2 5 موافق

 58.6 34.5 34.5 10 محاید

 86.2 27.6 27.6 8 الاوافق

الاوافقتما

 ما
4 13.8 13.8 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 :المیزة التنافسیة 

 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
 
SAVE 

OUTFILE='C:\Users\adrar\Documents\النموالداخلي.sav' 

  /COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
DATASET CLOSE DataSet1. 

FREQUENCIES VARIABLES=7س 6س 2س 5س 4س 3س 1س 

 11س 10س 9س 8س

  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN MODE 
 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
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Notes 

Output Created 13-SEP-2018 13:37:23 
Comments  
Input Data C:\Users\adrar\Documen

ts\المیزةالتنافسیة.sav 

Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in 
Working Data File 

29 

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on 
all cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=4س 3س 1س 

 9س 8س 7س 6س 2س 5س

 11س 10س

  
/STATISTICS=STDDEV 
MEAN MEDIAN MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.05 
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Statistics 
 

 

تعمااللمؤسسةعلىاعاقة

دخولمنافسینجددمنخال

 اللتركیزعلىالجودة

تعمقالمؤسسةعالقاتهام

عالزبائنللحدمندخولمناف

 سینجدد

تجمعالمؤسسةمعلوما

 تدوریةعنالمنافسین

تسعىالمؤسسةللوصولال

سواقجدیدةیصعبالوصو 

 اللیهامنقباللمنافسین

نقانقومبدراسة

طالقوةوالضع

فللمنافسینلتحق

 یقالفرصالتفوق

تعماللمؤسسةعلىتق

دیممنتوجلتبمزایاجد

یدةوتحسیناتمختلفة

 عنالمنافسین

تعماللمؤسسةعلىت

خفیضالتكالیفللمنتو 

 جاتوالعملیات

تسعىالمؤسسةللحصولعل

ىمزایاسعریةمنالموردینلت

 خفیضالتكالیف

تعماللمؤسسةعلىزی

 ادةالمبیعات

تعماللمؤسسةعلىتحسین

ةالمنتجاتجود  

تعماللمؤسسةع

لىزیادةالحصص

السوقیةمنخاللف

تحاسواقجدیدةوت

عزیزاالسواقالم

 حلیة

N Val
id 

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Mi
ssi
ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.7931 2.0690 2.1034 2.2414 1.8966 1.6897 2.1379 1.6897 1.1724 1.0000 1.8966 
Median 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 
Mode 1.00 2.00 2.00 1.00

a
 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

Std. 
Deviation 

1.26433 1.09971 1.14470 1.27210 1.11307 .66027 1.09297 1.07250 .38443 .00000 .93903 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Frequency Table 
 

 تعمااللمؤسسةعلىاعاقةدخولمنافسینجددمنخالاللتركیزعلىالجودة

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 62.1 62.1 62.1 18 موافقتماما

 79.3 17.2 17.2 5 موافق

 86.2 6.9 6.9 2 محاید

 93.1 6.9 6.9 2 الاوافق

الاوافقتمام

 ا
2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

 تعمقالمؤسسةعالقاتهامعالزبائنللحدمندخولمنافسینجدد

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 34.5 34.5 34.5 10 موافقتماما

 75.9 41.4 41.4 12 موافق

 86.2 10.3 10.3 3 محاید

 96.6 10.3 10.3 3 الاوافق

الاوافقتمام

 ا
1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

 تجمعالمؤسسةمعلوماتدوریةعنالمنافسین
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Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 31.0 31.0 31.0 9 موافقتماما

 79.3 48.3 48.3 14 موافق

 86.2 6.9 6.9 2 محاید

 93.1 6.9 6.9 2 الاوافق

الاوافقتمام

 ا
2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

 تسعىالمؤسسةللوصولالسواقجدیدةیصعبالوصواللیهامنقباللمنافسین

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 34.5 34.5 34.5 10 موافقتماما

 69.0 34.5 34.5 10 موافق

 79.3 10.3 10.3 3 محاید

 93.1 13.8 13.8 4 الاوفق

الاوافقتمام

 ا
2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

 نقومبدراسةنقاطالقوةوالضعفللمنافسینلتحقیقالفرصالتفوق

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 51.7 51.7 51.7 15 موافقتماما

 72.4 20.7 20.7 6 موافق
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 86.2 13.8 13.8 4 محاید

 100.0 13.8 13.8 4 الاوافق

Total 

29 100.0 100.0  

 
 

تبمزایاجدیدةوتحسیناتمختلفةعنالمنافسینامنتوجتعماللمؤسسةعلىتقدیم  

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 41.4 41.4 41.4 12 موافقتماما

 89.7 48.3 48.3 14 موافق

 100.0 10.3 10.3 3 محاید

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 

 

 تعماللمؤسسةعلىتخفیضالتكالیفللمنتوجاتوالعملیات

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 31.0 31.0 31.0 9 موافقتماما

 72.4 41.4 41.4 12 موافق

 86.2 13.8 13.8 4 محاید

 96.6 10.3 10.3 3 الاوافق

الاوافقتمام

 ا
1 3.4 3.4 100.0 
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Total 29 100.0 100.0  

 
 

 تسعىالمؤسسةللحصولعلىمزایاسعریةمنالموردینلتخفیضالتكالیف

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

تماماموافق  18 62.1 62.1 62.1 

 79.3 17.2 17.2 5 موافق

 93.1 13.8 13.8 4 محاید

 96.6 3.4 3.4 1 الاوافق

الاوافقتمام

 ا
1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 تعماللمؤسسةعلىزیادةالمبیعات

 

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 82.8 82.8 82.8 24 موافقتماما

 100.0 17.2 17.2 5 موافق

Total 29 100.0 100.0  

 

 تعماللمؤسسةعلىتحسینجودةالمنتجات

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 100.0 100.0 100.0 29 موافقتماما
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االسواقالمحتعماللمؤسسةعلىزیادةالحصصالسوقیةمنخاللفتحاسواقجدیدةوتعزیز 

 لیة

 
Freque
ncy 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

 34.5 34.5 34.5 10 موافقتماما

 86.2 51.7 51.7 15 موافق

 93.1 6.9 6.9 2 محاید

 96.6 3.4 3.4 1 الاوافق

الاوافقتمام

 ا
1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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  الخاتمـــة

تمثلت إشكالیة الدراسة في دراسة النمو الداخلي وأثره على المیزة التنافسیة في 

فالنمو الداخلي هو عبارة عن استخدام المؤسسة لمواردها , المؤسسة الصغیرة والمتوسطة 

  . أو جلب روؤس أموال نقدیة دون التوحد مع مؤسسات أخرى ) التمویل الذاتي (الخاصة 

نموها الداخلي إلى تحقیق المیزة وهي تفوق المؤسسة وتحاول المؤسسة من خالل 

, على منافسیها في تحقیق قیمة مضافة للعمالء وتحاول المحافظة علیها بصفة مستمرة 

وعلى ضوء األسئلة . ومن خالل فصول هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج 

  :المطروحة في اإلشكالیة السابقة تم التوصل إلى ما یلي 

رجع االختالف في تحدید تعریف دقیق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في جمیع الدول ـ ی

إلى درجة النمو والتطور لكل دولة وقد ضبط التعریف بالنسبة للجزائر بصدور القانون 

  .الذي دعم هذا القطاع بالدعائم القانونیة الضروریة  2001التوجیهي في سنة 

  عائق أمام تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ـ تعتبر مشكلة النمو الداخلي أكبر 

متكاملة ) داخلیة وخارجیة عن المؤسسة ( ـ تعتبر التنافسیة ُمَحصلة لمجموعة من القوى 

  فیما بینها من أجل إظهار قدرة المؤسسة على مواجهة المنافسین والتفوق علیهم 

  :من خالل دراستنا نتقدم باالقتراحات التالیة : التـوصیـات 

  ـ یجب على المؤسسة أن تضع حواجز أمام الداخلین الجدد للسوق الذي تنشط فیه  

  ـ ضرورة االهتمام بالدراسة المیدانیة الخاصة بهذه المواضیع 

  ـ تمتلك المؤسسة طاقة إنتاجیة یمكن استغاللها للزیادة من قدرتها التنافسیة 

  : مواضیع تحتاج إلى الدراسة  من خالل فترة الدراسة تبین عدة: آفـاق الدراســـــــة 

  ـ مدى مساهمة المیزة التنافسیة في تطویر منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  ـ دور الجودة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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Résumé 

En raison de la différence dans la détermination de la définition précise des 

petites et moyennes entreprises dans tous les pays à la croissance et le 

développement du degré de chaque pays a fixé la définition pour l'Algérie guider 

la promulgation de la loi en 2001, qui soutiennent le secteur des piliers 

juridiques nécessaires. 

Le problème de la croissance interne est le principal obstacle au 

développement des PMELa compétitivité est le résultat d'un groupe de forces 

(internes et externes à l'institution) intégrées les unes aux autres pour montrer la 

capacité de l'institution à rivaliser avec ses concurrents 

Recommandations: Dans notre étude, nous faisons les suggestions suivantes: 

L'institution doit mettre en place des barrières pour les nouveaux arrivants sur le 

marché sur lequel elle est active La nécessité de faire attention à l'étude de 

terrain sur ces sujets 

L'organisation dispose d'une capacité de production exploitable pour accroître 

sa compétitivité 

Perspectives pour l'étude: Au cours de la période d'étude, plusieurs sujets 

doivent être étudiés: 

La mesure dans laquelle l'avantage concurrentiel contribue au développement 

des produits des PMELe rôle de la qualité dans la réalisation de l'avantage 

concurrentiel des petites et moyennes entreprises 




