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Abstract 
               A l’ère des transformations accélérées pour une économie compétitive basée sur la qualité et 
les connaissances mais aussi fondée sur la croissance et l’expansion géographique de l’entreprise ainsi 
que les répercussions constatées dues au phénomène de la mondiali-sation sur les économies des pays 
en voie de développement notamment ceux des pays du monde arabe, il est devenu primordial que 
l’entreprise en question doit s’adapter au contexte actuel par la mise en place d’un nouveau modèle 
d’organisation industrielle liée à l’exploitation d’un système productif en se basant concrètement sur 
ses capacités et ses ressources et répondant au caractère normatif exigé par la mondialisation en 
imposant les mécanismes de son fonctionnement et de son évolution dans tous les domaines 
économiques, politiques, culturelles et sociaux. 
               En outre, il s’avère indispensable d’élaborer une stratégie flexible en vue de respecter les 
spécificités locales mais tient compte des exigences paradoxales d’intégration économique dans les 
sous ensembles régionaux. Cette démarche stratégique est assujettie avant tout à l’élaboration d’un 
plan au sein de l’entreprise. 
               Notre réflexion s‘attache à mettre en relief l’importance du rôle des PME-PMI  en relation 
avec l’évolution du phénomène de la mondialisation.     

 
I-مفهوم العوملة :   

ن أن العوملة عملية تراكمية، فالعامل مر مبوجات متتابعة مبا نسميه اآلن العوملة، لذلك ال يوجد إمجاع على اإلطالق حول يرى الباحثو
فإذا كانت العوملة تعين حركة دمج العامل فحركة دمج العامل قدمية، و إذا كانت تشري إىل زيادة ربط العامل . تاريخ والدة كواقع اقتصادي

و متثل ذلك يف خاصة يف تدويل اإلنتاج . و جتارية و استثمارية فإن ربط العامل بروابط اقتصادية بدأ فعال و بدرجة عاليةبروابط اقتصادية 
و التوزيع و التسويق للسلع و اخلدمات كما يتمثل يف التطورات اليت هلا تأثري عميق على موضوع االقتصاد و أصبح التبادل الشامل بني 

ابة حمطة تتفاعل فيها اإلنسانية بأكملها و هي منوذج للقربة الصغرية الكونية اليت تربط ما بني الناس و األماكن خمتلف أطراف الكون مبث
الغري مقدرة املسافات مادا األولية األساسية يف االقتصاد و السياسة و االجتماع و الثقافة و تتجاوز هذه القرية النظم و اإليديولوجيات 

ى و على رأسها الواليات املتحدة وسيلتها يف ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات و املنظمات العاملية و ترتب عن و متثلها الدول الكرب
 تقييد دورها و صالحياا و بذلك تزداد درجات التفاعل و التكامل و أنشطة اتمعات اإلنسانية الفطرية وذلك تراجع دور الدولة 

 و التمويل و املعامالت يف سوق عاملية تلقى فيها احلواجز اجلمركية و سياسات محاية املنتج الوطين و متجلية يف التدفقات الدولية للتجارة
  .املؤسسات االقتصادية القومية

إن مناقشة ظاهرة العوملة مبا فيها التأثريات على الدول النامية كما مدى تراجع دور الدولة و تدخل املنظمات العاملية يف السياسات 
أصبح يثري مشاعر متباينة بني مرحب و رافض و مواقف توفيقي بني النقيضني و على أية حال يبقى التساؤل الرئيسي الذي الوطنية، 

يلخص املوقفني هل العوملة ضرورية حضارية لتحقيق الرفاهية اإلنسانية ؟ أم أا أداة هيمنة تصنع آليات اإلنصياغ و التنميط لتكريس 
  األحادية القطبية ؟

 أن الوضعية يف كلتا احلالتني تستدعي التكيف مع املعطيات العاملية لتجنب التبعية املطلقة و التأثر السليب ألن اآلثار السلبية و و يبدو
  اإلجيابية للعوملة جتلت يف كل مكان تقريبا و يف مجيع جماالت احلياة لكل ما هي السمات املعربة عن ظاهرة العوملة ؟

-IIادية مفهوم العوملة االقتص:   

العوملة هي أساس مفهوم اقتصادي قبل أن تكون مفهوما علميا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا كما أن أكثر ما يتبادر إىل الذهن عند 
  .احلديث عن العوملة هو الظاهرة االقتصادية
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العامل الذي تشكل يف التسعينات أصبح فكل املؤشرات املوضوع تشري إىل أن العوملة االقتصادية هي األكثر اكتماال، و هي توحي بأن 
عاملا بال حدود اقتصادية، و العوملة االقتصادية تعين بروز تقسيم عمل جديد لالقتصاد العاملي الذي مل يعد خيضع اليوم للرقابة التقليدية و 

  .ملالالذي مل يعد يؤمن بتدخل الدولة يف نشاطاته و خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع و اخلدمات و رأس ا

فاحلديث عن العوملة بعين سيطرة نظام اقتصادي و هو الرأس مالية على العامل و متتد هذه السيطرة لتتجاوز منطق العالقات بني الدول 
  .لتحيط الرأمسالية حبدود الكرة األرضية

ره مسري أمني و يضيف االقتصادي املصري إن فهم ظاهرة العوملة االقتصادية مرتبط بفهم تطور النظام االقتصادية الرأمسايل العاملي كما ذك
مسري أمني بأننا لسنا بصدد عوملة اقتصادية بقدر ما حنن بصدد عوملة حتييد تدخل الدولة القطرية و تقييد صالحياا، فقد أسفرت أيضا 

 ما كانت عليه يف عام  و هو ما ميثل أربع مرات2000 مليون دوالر سنة 7.5زيادة انتقال رؤوس األموال عرب احلدود إىل انتقال 
1999.  

-III مظاهر العوملة:  

  : تكنولوجية املعلوماتثورة  .1

لقد أدى تطور تكنولوجيا النقل و االتصال إللغاء حواجز الوقت و املسافة بني البالد كما تطورت و بسرعة وسائل االتصال اإللكترونية 
 االنترنيت و شبكات االتصال التلفزيوين العاملية السريعة و كانت شبكة لنقل الصوت و البيانات املتضمنة الربيد اإللكتروين و الفاكس و

اإلنترنيت من أهم ما أفرزته ثورة تكنولوجيا املعلومات و أصبحت نسبة كبرية من الشركات يف العاملني املتقدم و النامي هلا مواقع على 
 تتنامى االنترنيت لتعرض و تبيع منتجاا من سلع و خدمات و عرب هذه الشبكة 

التجارة اإللكترونية عرب العامل فأصبح العامل بواسطة األقمار الصناعية اإللكترونية و احلاسبات اآللية و وسائل اإلعالم اإللكترونية سوقا 
و أصبح حدوث أي طارئ يف بورصة ما ينعكس يف احلال على أسواق مالية أخرى، كما أن تدهور سعر عملية عاملية رئيسية . واحدة
سن وضعيتها له تأثري مباشر و حاال على بقية العمالت العاملية األخرى، و صار من املمكن عقد صفقات ضخمة بني دولتني أو أو حت

 .أكثر دون التقاء األشخاص املعنيني
  :التكتالت اإلقليمية الدولية .2

 عدد املنظمات غري احلكومية خصوصا بعد أن بدأ تزايدت الرتعة الدولية إىل قيام العديد من التكتالت اإلقليمية و االقتصادية و ازدياد
أدوات األسلوب الرأمسايل يف .  األكرب ألا متتلك تقنيات إعادة إنتاجةإن الدول الرأمسالية املتقدمة هي املستفيد. دور الدولة يتناقص

 االقتصادية و السياسية اليت تتوازنامنظومة إقليمية جديدة تتحكم يف املؤسسات و املنضمات الدولية و كذا وسائل تغيري خريطة امل
تضبط حركة النظام الدويل و أخذت التكتالت الدولية شكل أسواق مشتركة و كيانات متماسكة و تعترب السوق األوروبية اليت 

دويل  أحسن مثال عن التكتالت االقتصادية، و جتسدت معامل العوملة كذلك يف املؤسسات العمالقة للتمويل ال1959تأسست يف سنة 
  .كصندوق النقد الدويل و البنك العاملي لإلنشاء و التعمري و املنظمة العاملية للتجارة

  :الشركات املتعددة اجلنسية .3

تعترب الشركات املتعددة اجلنسية أداة قوية لتكريس نظام العوملة، حيث ارتبطت العوملة يف مظموا االقتصادي هبذه املؤسسات 
لية عوملة رؤوس األموال، و اإلنتاج و التسويق و أغلب العمليات التجارية و قد برزت يف اآلونة األخرية االحتكارية، بواسطتها تتم عم

 عابرة للقارات و من أمثلة هذه التحالفات تجمموعة من التحالفات بني جمموعات من الشركات الصناعية العمالقة تقوم بنسج احتاديا
JVC اليابانية Thomson أشرطة فيديو، و حتالف  الفرنسية يف صناعةFord مع Mazda و Général motors مع 

Toyota و Nissan مع Alfa roméo.  

و تتسم هذه التحالفات بأنه ال هوية هلا و ال جنسية حمددة، فهي ال تؤمن بالوالء ألية قومية أو منطقة جغرافية فهذه الشركات تنتقل 
 نقل سلعها و خدماا و أصوهلا و إدارا و مراكز حبوثها إىل أي مكان مستخدمة حبرية كاملة بني كل الدول فهي ال جتد أية صعوبة يف

آخر التقنيات اليت تقلص املكان و الزمان، و رغم انتشار هذه الشركات يف العامل إال أن اجلزء األكرب من نشاطها موجود يف ثالث 
من إمجايل % 70ني، حيث ترتكز فيها الثروة مبقدار ما يعادل  و حميط ألNaftaمنطقة أوروبا، منطقة جتارة حرة (مناطق اقتصادية 

  .من إمجايل التجارة العاملية% 75الناتج القومي العاملي و تستحوذ على حوايل 

وقود العوملة االقتصادية إذ امحل معها كل الفرص و املخاطر املصاحبة للعوملة، فمن ناحية تبدو هذه الشركات و كأا أمل . ج.م.تعد ش
 تحمسني للعوملة ألا مصدر االستثمارات اخلارجية اليت يصحبها النمو االقتصادي السريع للعديد من الدول، و من ناحية امل
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أخرى تبدو و كأا مصدر رعب بالنسبة للمتوجسني من العوملة ألا مصدر كل استغالل نظرا المتالكها كل القدرات االحتكارية 
نامية كما تسعى هذه الشركات إىل االنتقال من استراتيجية اإلنتاج الوطين إىل استراتيجية اإلنتاج العاملي الضخمة دد هبا سيادة الدول ال

  .و ذلك بعدم متركز أو حصر اإلنتاج احمللي

غرافية، ج جتاوزت احلدود اإلقليمية و اجلنسيات القومية و حققت التكامل بني خمتلف الوحدات اإلنتاجية بتأمني احلرية اجل.م.رغم أن ش
لكنها تبقى تابعة للمراكز األساسية للقرار إذ تساهم هذه العملية يف التقارب بني أمم صناعية قدمية و أخرى حديثة، هذا ما أطلق عليه 

درجة مسري أمني عملية االختراق املتبادل يف االقتصاديات الرأمسالية املتطورة بالدرجة األوىل و توسيع مبادالت مشال جنوب الذي يأيت يف 
  .ثانية

إن قيام الشركات املتعددة اجلنسيات باإلنتاج يف دول متعددة يرجع إىل حرص رأس املال الدويل على اختيار أنسب األماكن لتوطني 
 و ذلك من خالل االستفادة من تباين ما متلكه كل دولة من قوة عاملة أو موارد طبيعية أو مالية و ةمشروعات مبا حيقق له أعلى أربا حي

  .اءات تكنولوجيةكف

ج ليست كما يدعي البعض أداة لنقل املعرفة التكنولوجية و التقدم الفين و االقتصادي على مستوى العاملي و هذا الذي يفسر .م.فآل ش
ارات األمريكية املباشرة بشكل أساسي إىل دول اإلحتاد األورويب حيث ميكنها احلصول على أيدي فنية ذات لنا السبب يف اجتاه االستثم

  .أ و لكن بأجور تقل كثريا عن أجور العمال األمريكيني.م.إنتاجية عالية متاثل إنتاجية العمل يف و

من الناتج احمللي اإلمجايل % 74.3على 1994نة  سهمن جمموع السكان استحوذت في% 14.5فالدول املتقدمة اليت ال متثل سوى 
 %. 19.2من سكان العامل فقد كان نصيبها من الناتج اإلمجايل العاملي حوايل % 78.5العاملي، أما الدول النامية اليت متثل حوايل 

 القوى املهيمنة اليت تعكس مصاحل و فالعالقات االقتصادية الدولية بني البلدان املتقدمة و الدول النامية متيزت دائما خبضوعها ملوازين
أ و تستمد هذه اهليمنة قوا من منابع السلطة اليت يرتكز عليها النظام االقتصادي .م.استراتيجيات القوى العضمى و على رأسها أل و

طرة على أهم مصادر املوارد  و يف امتالك رؤوس األموال مراقبة األسواق و إدارا، السيتالعاملي و املتمثلة يف التحكم يف التكنولوجيا
  .الغري املتجددة

-VIاملؤسسات الصغرية و املتوسطة و تطورها يف العامل:  

كما % 50 احلديثة حيث تفوق نسبة مسامهتها يف الناتج القومي االقتصادياتتلعب املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا رائدا يف 
 مليون مؤسسة يف اإلحتاد األورويب 21أ و أكثر من .م. وألليون مؤسسة  م22و يزيد عددها على % 55 بنسبة التشغيلتساهم يف 

  .أ على أساس عدد العمال.م.علما أن تصنيف املؤسسة الصغرية و املتوسطة يتم يف و

  أفراد   9  من            فرد إىل     فاملؤسسة اهرية 

  فردا   199  إىل   أفراد10 املؤسسة الصغرية من 

 فردا   499  إىل   فردا200   املؤسسة املتوسطة من
  فأكثر   فردا500 املؤسسة الكبرية من 

  :رغم أن املفاهيم املعتمدة يف تصنيف املؤسسات إىل كبرية و متوسطة و صغرية تبقى متباينة إال أا تشترك يف جمموعة من املزايا التالية

 ات و خدمات جديدة،تقدمي منتج) توفري الوظائف اجلديدة، جـ) سهولة تكوين هذه املؤسسة، ب) أ
  القدرة على التكيف مع املستجدات الظرفية،             ) الفعالية يف التسيري، ن) توفري احتياجات املؤسسات الكربى، هـ) د

  .ارتباط حياة املؤسسة حبياة مالكيها) ق الصعوبة يف التوسع،)  ف

ية، و تزايد العجز املزمن يف امليزان التجاري، و ايار األوضاع املالية إن تعثر جتارب التصنيع السيما الثقيلة منها يف أكثر من دولة نام
خصوصا مع منتصف الثمانينات يف معظم البلدان و بالذات النامية منها؛ أدى إىل ضعف القدرات االستثمارية و بالتايل عدم القدرة على 

  .شكل عبئا ثقيال على احلكومات كما وقع لالقتصاد اجلزائرياستحداث املؤسسات االقتصادية الكبرية، بل حىت القائمة منها أصبحت ت

يف ظل هذه الظروف جلأ العديد من الدول النامية إىل تطبيق برنامج التصحيح اهليكلي الذي يهيئ الظروف املالئمة لالنتقال إىل اقتصاد 
مبوضوع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، إدراكا السوق و االندماج يف االقتصاد العاملي و أصبح يزداد اهتمام احلكومات و الباحثني 

لدورها احملوري يف بعث التنمية االقتصادية و من جهة أوىل و ملا تتميز به من ديناميكية و مرونة تؤهلها إىل سرعة التكيف مع املتغريات 
  .الناجتة بفعل مستجدات العوملة
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وسطة يف الدول النامية على غرار الدول املتقدمة من خالل برامج متنوعة و عليه متت عملية تشجيع انطالق االستثمارات الصغرية و املت
 مليار دوالر 26.2لتوفري التمويل الالزم، و املعرفة التقنية؛ إذ ارتفعت القيمة املضافة هلذه املؤسسات يف كافة الدول العربية من حوايل 

 و زادت مسامهتها يف الناتج احمللي 1993ار دوالر عام  ملي53.7 لتصل إىل حوايل 1990 مليار دوالر عام 40 إىل 1980عام 
  و السيما بعد 1993سنة % 10.6 إىل 1980سنة % 6.2اإلمجايل للدول العربية من 

أن أثبت بالتجربة أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي مبثابة احملرك الرئيسي للقطاع الصناعي يف الدول الصناعية حديثة التصنيع إذ متثل 
من إمجايل املنشآت الصناعية يف كوريا اجلنوبية كما لعبت دورا أساسيا يف حتقيق االنطالقة األوىل للتصنيع % 98سبيل املثال حنو على 

  .فقط هو نصيب الصناعات الكربى% 20من اليد العاملة بينما % 80يف اليابان حيث استوعبت هذه املؤسسات 

  V-ستجدات العوملةتكيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة مع م:  

 حنو اقتصاد املنافسة و اجلودة و املعرفة و تداعيات العوملة على اقتصاديات الدول النامية، أصبح لزاما على املتسرعةيف ظل التحوالت 
احل اليت هذه األخرية تكييف نسقها اإلنتاجي و منظومتها الصناعية بشكل يقلل من سلبيات اإلنظمام إىل املنظمة العاملية و تعظيم املص

 استراتيجية املشروعات الصغرية و املتوسطة السريعة التأقلم ين، و ال ميكن التوصل إىل ذلك إال بتبالعوملةتضمن توازن املصاحل بني الدولة 
  .مع التقلبات الظرفية

على إنتاج سلع خفيفة و ذات إن اخلصائص املميزة هلذا النمط من املؤسسات متنحها مزايا تنافسية مقارنة باملؤسسات الكبرية كالقدرة 
موصفات جديدة و متباينة لتلبية الرغبات املختلفة للمستهلكني، كما تعمل على إجياد دخول جديدة، و حتقيق التنمية اإلقليمية و احمللية 

 القاعدية، مما جيعلها يف خدمة املتوازنة بفعل انتشارها يف املناطق الريفية و النائية، و ذلك بفضل مرونة املوقع و قلة اعتمادها على اهلياكل
  .األسواق احمللية و التنمية اإلقليمية

كذلك يتيح اعتماد املؤسسات الصغرية و املتوسطة على التقنية البسيطة يتيح املرونة يف العمل، كما أن اخنفاض التكاليف غري املباشرة 
ر الالزم يف هذه املؤسسات ضئيل مقارنة مع املؤسسات يسهل عملية التجاوب السريع مع الفرص السوقية، و مبا أن حجم االستثما

الكربى فإن الظروف أكثر مالئمة لدخول صغار املستثمرين و يف هذا السياق تتاح فرص املبادرة للمستثمرين و املنظمني اجلدد الذين 
  . ختترق فضاءات إنتاجية مل تكن معهودةجتديديحيملون أفكار 

اإلستراد فإن  اا على مواد خام و أولوية حملية يف أغلبها تكون زراعية أو صناعية و حىت يف حالة تعتمد هذه املؤسسات يف معظم نشاط
  .الكميات تكون حمدودة

 املبتكرة حديثا، وتتأقلم مع مستجدات العوملة بدون حساسية و نالتكنولوجياتتيح املؤسسات الصغرية و املتوسطة نقل و توطني التقنية و 
  .على عكس ما حيدث للمؤسسات الكبريةبأقل تكلفة ممكنة 

متتاز املؤسسات الصغرية و املتوسطة مبزايا تنافسية لقدرا على إنتاج سلع خفيفة قابلة للتجديد بطلب من املستهلك، كما ميكنها 
 la sous ما يعرف بالعقود الباطنية إطاراملسامهة يف تقوية املؤسسات الكبرية من خالل توفري اإلستهالكات الوسيطة يف 

traitance من خالل جممل العالقات اليت تربطها بباقي املؤسسات االقتصادي، إن هذه امليزة تؤهلها أن تكون حلقة وصل يف النسيج 
  .تاملداخالاحمليطة و املتفاعلة معها أو اليت تشترك يف استخدام ذات 

مل املسرحني من الشركات الكبرية اليت غالب ما تلجأ تساهم هذه املشروعات يف استحداث مناصب شغل جديدة أو إعادة إدماج الع
  .لتقليص عدد العمال بسبب اخلوصصة أو إعادة توطني املؤسسة

إن املزايا اليت تتميز هبا املؤسسات الصغرية و املتوسطة تستدعي يف املقام األول يئة الشروط املناسبة لتطويرها و نوها من قبل القائمني 
حلكومي و املؤسسايت نفسه عل أساس أن تطور هذه املؤسسات موقوف على مدى انفتاح أنظمتها على احمليط على أمرها على مستوى ا

  :يليهذه العوامل ميكن إمجاهلا فيما . القومي و اإلقليمي و العاملي على حد سواء و بشكل مستمر

  . أمهية حتقيق أرباح توجه للتمويل الذايت  )أ 

 .املستجدة املستهلكني حسب األذواق و الرغبات و حاجةا أمكن لتلبية االستجابة للسوق احمللي و الدويل إذ  )ب 
 .التركيز على عنصر التجديد و العصرنة تسريا و إنتاجا و تسويقا  )ج 
 رضا عالية و تكلفة منخفضة متكن السلعة من انتزاع كفاءة عنصر مفاحصة اجلودة فاجلودة العالية هي نتاج إغفالعدم   )د 

 .املستهلك جودة و سعرا
 أداءها يرفع السوق و تنظم إىل املنظمة العاملية للتجارة جتد نفسها يف خضم نظام العوملة أصبحت مطالبة اقتصادجلزائر و هي تلج إن ا

  . االقتصاد و تبيين استراتيجية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لفتح الفرصة أمام جيل جديد يسري دواليب االقتصادي



 2006 أفريل 18و17يومي .  متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية:                                     امللتقى الدويل

   خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيااشراف
اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  

544

  

  املراجع

  1999 دار اجلامعات اجلديدة للنشر -صاد الدويل اإلقت-حممد دويدار. د )1

 .2000 الدار اجلامعية - االجتاهات احلديثة يف التنمية -عبد القادر حممد عبد القادر . د )2

 .2000 - التكتل و االندماج اإلقليمي بني الدول املتطورة -امساعيل العريب . د )3

 .ة للدراسات و النشر الشركات املتعددة القوميات املؤسسة العربي-حسام عيسى. د )4

 .2000 الطبعة الثالثة – حتديات العوملة و التخطيط اإلستراتيجي –أمحد سيد مصطفى . د )5

 .2000 دار وائل للنشر – العوملة و قضايانا –محيد محد السعدان . د )6

 .2000 مكتبة مذيويل - العوملة و اجلات التحديات و الفرص –عبد الواحد العفوري . د )7

 .1999 11 جملة العلوم اإلنسانية جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر العدد– املؤسسة الصغرية –ركي حممد اهلادي مبا )8


