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 في ظل اقتصاد المعرفةاالقتصادية رهانات المؤسسة 

 د. مسعي سمير                                       د. ناصر براني
 أستاذ محاضر بجامعة خنشلة                         أستاذ محاضر بجامعة قسنطينة

 ملخص:

جلميع املنظمات اليت تواجه بيئة تنافسية يعترب رأمسال املعريف من األمور اهلامة بالنسبة 

البشري واحلث عليه يف مقدمة األهداف اليت تسعى العديد  أصبح تشجيع ااملورد حيث  متغرية،

من املنظمات إىل حتقيقها خاصة يف ظل ازدياد املنافسة بني املنظمات احمللية من جهة واملنافسة 

تهدف هذه املداخلة إىل تبيان أهم  الدولية من جهة أخرى هذا جتنبا خلطر التقهقر والزوال.

ال الراهنة وكذا خمتلف التحديات اليت تواجه املؤسسات التحوالت احلاصلة يف بيئة األعم

 يف ظل االتقتااد القائم على املعرفة.تقتاادية اال

 الكلمات المفتاحية:

 ، األصول املعنوية، العوملة.  اإلبداع، اتقتااد املعرفة، كثافة املعرفة ، املعرفة

résumé: 
Le capitalisme négocie un tournant décisif ; lors de son passage d’une 
économie d’échelles où  la valeur se détermine à partir du volume de travail 
humain, vers une nouvelle économie basée sur le degré et l’intensité 
d’innovation, et marquée par une création de valeur focalisée dans le niveau 
de la connaissance humaine consacré à la production. Cette étude vise à 
clarifier les principales mutations, que connait l’économie mondiale actuelle, 
qui sont à l’origine de l’émergence du concept de recherche et 
développement  et la nécessité de l’innovation. Et aussi les différents défis 
qui attendent les entreprises algériennes lors de ce passage. 
Mots clés : 
l’innovation, Economie de connaissance, les actifs immatériels, la 
connaissance, la mondialisation. 

 مقدمة: -1

وأصبحت األصول املعرفية هي  االتقتاادي،لقد أصبح تأثري املعرفة حامسًا على كامل النشاط  

املادر الرئيسي ألي منّو اتقتاادي أو اجتماعي، ومنه حتّول العامل من البحث والتسابق من أجل 

احلاول على ماادر املوارد النادرة، إىل البحث والتنافس من أجل السيطرة على أكرب تقدر ممكن من 

حد الرهانات الرئيسية للتنمية يف البلدان النامية، ومن ثم أصبح اكتساب املعرفة أماادر املعرفة، 
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وازدادت احلاجة يف هذه الدول إىل العمل جبّد لتجاوز التخلف املعريف، وإىل توظيف املعرفة 

هلذا فقد بات من الضروري أن تتكّيف املؤسسات مع هذه األوضاع اجلديدة، وأن حتاكي بفعالية. 

ك القدرة على املنافسة والريادية واستغالل الفرص املتاحة عملية التغيري هذه، إذا أرادت أن متتل

يف ضوء هذه املتغريات العاملية أصبحت املؤسسات  يف ظل هذه التحّوالت العاملية اجلديدة.

اجلزائرية يف حاجة ماسة إىل تطوير منوذج للبقاء تقائم على استغالل وتثمني املعرفة. هذا وتقد 

بداع بطرق خمتلفة وبدرجات متفاوتة من االهتمام والعناية، استجابت املنظمات للحاجة إىل اإل

فالبعض تبنى سياسات شاملة لإلبداع على مستوى األفراد واجلماعة و املنظمة ، وتقد تقام البعض 

األخر بإنشاء وحدات تنظيمية خاصة لتطوير اإلبداع و تنميته مثل وحدات التطوير اإلداري و 

 . وير وغريهاالتطوير التنظيمي والبحوث و التط

 مفهوم اقتصاد المعرفة: -2

يف   1962عام  Fritz Machlupإن أول ذكر ملاطلح اتقتااد املعرفة كان لعامل االتقتااد االسرتالي 

حبث منشور عن تقياس ناتج املعرفة يف الواليات املتحدة

1

حيث تقدر حجم املعرفة يف تلك الفرتة   

من الناتج اإلمجالي األمريكي %29مليون دوالر، أي ما يقارب  136.4بـ: 

2

. ليتتالي ذكره بعدها يف 

األحباث والتقارير اليت تادرها بعض املؤسسات االتقتاادية الدولية كالبنك العاملي ومنظمة 

التعاون والتنمية االتقتاادية. ولعل أبرز تعريف هو ما جاءت به منظمة التعاون والتنمية 

نتيجة   على أنه مفهوم برز knowledge economy االتقتاادية، واليت عرفت اتقتااد املعرفة

إتقرار تام بالدور الذي تلعبه املعرفة والتكنولوجيا يف النمو االتقتاادي أكثر من باتقي املوارد) موارد 

طبيعية، رأمسال ،عمالة بسطة...اخل(

3

.   

 عوامل نشوء اقتصاد المعرفة: -3

 و Houghton Johnراسات االتقتاادية يرجع الباحثني األمريكيني باملركز االسرتاتيجي للد

Peter Sheehan بزوغ فجر اتقتااد املعرفة إىل عاملني رئيسني هما

4

: 

لقد أدى االنتشار املطرد لتكنولوجيات املعلومات واالتااالت إىل حدوث  أواًل: تزايد كثافة املعرفة:

وهذا من خالل تسهيل عمليات االتاال  تزايد واسع وسريع يف معدالت خلق ونشر املعرفة،

والتعاون الفين والعلمي بني الباحثني يف خمتلف أرجاء العامل، األمر الذي عزز من أنشطة البحث 

والتطوير وحسن من مردوديتها، وفتح املنافذ أمام معارف وتكنولوجيات جديدة. و واحدة من أهم 

لتوجه هي االرتفاع غري مسبوق يف براءات الدالئل اليت ميكن أن نستدل بها على حقيقة هذا ا

USPTO، حيث يسجل املكتب األمريكي للرباءات والعالمات التجارية  Patentsاالخرتاع 
 5

  

إىل  1981براءة اخرتاع مسجلة عامليًا سنة  113.704تزايدًا مستمرًا  يف عدد براءات االخرتاع من 

2006براءة اخرتاع سنة  200.000تقرابة 

6

. 
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 2007-1994: تطور عدد براءات االخرتاع 01الشكل

 

 

 

من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات مستقاة من موتقع املكتب اإللكرتوني:  املادر:

www.uspto.org ( 09/05/2012،      ) أّطلع عليه بتاريخ 

إضافة إىل تزايد كثافة املعرفة يف االتقتااد، هناك من يضيف سببًا ثانيًا: تسارع وترية العوملة: 

آخر كان وراء زيادة االهتمام مبوضوع اتقتااد املعرفة، أال وهو العوملة السريعة لألنشطة 

االتقتاادية

7

واليت ساهمت يف الرفع من معدالت نقل التكنولوجيا وتعميم املعرفة. فعلى الرغم  ،

من وجود فرتات انفراج كثرية شهدها االتقتااد العاملي ، إاّل أن املرحلة الراهنة تعد مرحلة انفتاح 

 غري مسبوق ميكن رصده على عدة مستويات:

 ج عليه توجه متزايد لتحرير النشاط تسابق دولي لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة نت

متّثل بشكل جلِّي يف سلسلة اإللغاءات التدرجيية للقيود  Economic deregulationاالتقتاادي 

 اجلمركية وغري اجلمركية على جتارة السلع واخلدمات. 

 .اجتاه عاملي متزايد لتعويم العمالت احمللية وعوملة أسواق املال الدولية 

  األجنبية املباشرتشجيع االستثماراتForeign direct investment  وباتقي أشكال تدفقات

 .Capital flowsرأمسال 

 حماربة تقوانني احلماية االتقتاادية والعمل على حترير أسواق املنتجاتThe Deregulation 

of Product markets  يف العديد من البلدان وكسر االحتكارات الوطنية يف تقطاعات حيوية

 تقة، االتااالت، النقل اجلوي، اخلدمات املالية...اخل.وحساسة كالطا

من خالل  لقد أدى اجتماع كل هذه العناصر إىل حترير االتقتااد العاملي وعوملته بشكل عميق،

تزايد حجم التجارة الدولية وزيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية، حيث تكشف لنا األرتقام 

بني  GDP% مقارنة بالناتج العاملي اإلمجالي 60بنسبة  الرمسية عن تزايد حجم التجارة العاملية

 .02(، كما هو موضح يف الشكل 1983) ثلثا هذه الزيادة كان بعد سنة  1993و  1970سنيت 
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)بليون  1995و  1970 : تطور حجم التجارة العاملية والناتج العاملي اإلمجالي بني سنيت02الشكل 

 دوالر أمريكي(

 
 
 
 
 
 

 

 

\ 

 

 
John Houghton and Peter Sheehan, op cit, p.41 :Source 

ألسواق املال العاملية بدءًا من  The rapid integrationكما أن الرتابط والتكامل الكبري        

منتاف الثمانينات تقد أثر بشكل ملحوظ على اتقتااديات الدول النامية حيث سجلت أسواق هذه 

الطويل املدى ، وارتفاع يف حجم االستثمارات األجنبية  الدول توسعات كبرية يف معدالت اإلتقراض

املباشرة . حيث بقي حجم االستثمارات األجنبية جملموع دول منظمة التعاون والتنمية 

( بـ: 1990و  1985) بني    ثابتَا نسبيًا ليتضاعف بعدها 1985و  1970بني سنيت  OECDاالتقتاادية 

 مجالي(.مرات ) أكثر من ضعف الناتج العام اإل 4

 (%)1995-1970 : نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة إىل الناتج العاملي اإلمجالي 03الشكل

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
John Houghton and Peter Sheehan, op cit, p.41 :Source 
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 بيئة األعمال في عصر المعرفة -4

اتقتااد زراعي، اتقتااد  تلف األعمال يف عار املعرفة عن غريه من االتقتااديات التقليدية)خت

 هي: صناعي( جبملة من املميزات واخلاائص، نوجزها يف عدة نقاط

 :  انتشار تكنولوجيا المعلومات -4-1

العامل خالل اآلونة األخرية تزايدًا كبريًا يف معدالت استخدام أجهزة املعلومات  يشهد

وتكنولوجيات االتاال يف شتى جماالت األعمال وخمتلف جوانب احلياة االجتماعية لألفراد. و 

يعود هذا االنفجار احلاصل يف ثورة املعلومات واالتااالت بشكل رئيسي إىل االخنفاض املستمر يف 

أجهزة معاجلة املعلومات ووحدات االتاالتكلفة 

8

، والتطور السريع يف التطبيقات املتعلقة 

، Software’s، تطور الربجميات Digitalization الرتقمنة  (حباجات األفراد واملنظمات 

، الذاكرات Scanning and Imaging technologiesتكنولوجيات التاوير واملسح الضوئي

 .)....اخلMemory and Storage technologies يناإللكرتونية وأدوات التخز

أما إذا أردنا البحث عن تقاسم مشرتك يربط بني مجيع هذه التكنولوجيات املذكورة سابقًا فلن  

، بافتها تكنولوجيا وليدة مجيع Internetجند أفضل من شبكة املعلومات العاملية أو اإلنرتنيت 

كانت حكرًا فقط  1989ور هذه الشبكة و بالذات عام التطورات السابقة، ففي العقد األول من تط

سنة، فقد  20، أما اآلن وبعد تقرابة )مستخدم 159000حوالي  (على جمموعة من املتخااني

مليون مستخدم ، و هو عدد مرشح  للتزايد، كما  600تضاعف عدد مستخدمي هذا املورد إىل تقرابة 

 هو موضح يف الشكل اآلتي. 

 2015-1994عدد مستخدمي شبكة االنرتنت : تطور 01الشكل

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6, consulté le 15/09/201www.isc.com:  Source 

تقد مّكنت هذه الطفرة السريعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتااالت األفراد واملنظمات من معاجلة 

و ختزين وإرسال كميات كبرية من املعلومات بتكلفة متدنية، إضافة إىل أن خاصية التغلغل 

 

http://www.isc.com/
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Pervasiveness ىل اليت تتمتع بها مثل هذه التكنولوجيات؛ فبينما كانت يف صورتها األو

 Genericمرتكزة يف تقطاعات صناعية حمددة، إاّل أنها ما لبثت أن تطورت لتابح ثورة عاملية 

revolution   تشمل كافة القطاعات بدون استثناء، وبشكل خاص االتقتااد؛ فهي تؤثر على كل

جزء ومفردة يف االتقتااد من سلع وخدمات، أفراد ومؤسسات، تقطاع عام وخاص، ومتس مجيع 

رة اإلنتاجية للمؤسسات، بدءًا من البحث وتطوير، اإلنتاج والتسويق، إىل غاية التوزيع مراحل الدو

 النهائي للمنتج و ضمان خدمات ما بعد البيع.

 ارتفاع حصة األصول المعنوية: -4-2

لقد شهد عامل األعمال خالل العقدين األخريين حتواًل ثوريُا يف املفاهيم االستثمارية 

أصبح إنتاج السلع واخلدمات وخلق الثروة يعتمد بشكل كبري على األصول للمنظمات، حيث 

من استثمارات املؤسسات األمريكية  % 62مثاًل كانت  1982املعنوية بدل األصول املادية. ففي سنة 

، أي 1992تنفق على األصول املادية كاألراضي، املعدات...وغريها من األصول املادية األخرى. ويف سنة 

9  %37ت بعدها اخنفضت النسبة إىل سنوا 10
 ،

 
أي أّن أكثر من ثلثي هذه االستثمارات يتجه حنو ما 

 . Intangibles assetsيسمى باألصول املعنوية

 S&P 500: تطور نسبة األصول املعنوية إىل إمجالي األصول للمؤسسات 02الشكل

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6, consulte le 20/09/201www.worldbank.org:  Source 

 نهاية الملكية الرأسمالية: -4-3

على عكس العمالة البسيطة اليت سادت يف العار الاناعي، فالعمالة املعرفية يف وتقتنا احلالي 

معهم حني االنتقال من  متتلك عناصر اإلنتاج ، )معرفة ، خربة...اخل( وهي أدوات ميكنهم أخذها

 

http://www.worldbank.org/
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مؤسسة ألخرى. إذن إذا كانت املؤسسات متتلك األصول املادية اجملسدة يف املعدات واملباني وغريها 

فهي ال متتلك هذا النوع من األصول ، لذلك أصبحت العديد من املؤسسات)خاصة املؤسسات العالية 

ال مبنحهم جزءًا من أسهم املؤسسةاملعرفة( حتافظ على رأمساهلا املعنوي، عن طريق مكافئة العم

10

. 

من خالل هذه السياسة إىل ربط مهارات العمال برأمسال  حيث تهدف مثل هذه املؤسسات 

الشركة

11

حول نظرية كارل ماركس عن جمتمع العمال    Daum. هي نفس اخلالصة اليت ذكرها 

تاجالذي حيالون فيه على حاتهم من القيمة املضافة املتولدة من عملية اإلن

12

. 

 حتمية اإلبداع ألجل البقاء: -4-4

إىل أن ثورة األعمال يف  Leading the revolutionيف كتابه  Gary Hamel عنwaltz يشري 

القرن الواحد والعشرين ستتميز بالتعقيد والسلوك غري اخلطي للتكنولوجيا

13

ويفال يف  ،

نفس الكتاب على أن التطور التكنولوجي احلاصل خالل الثالث عقود السابقة تقد مر بثالث 

 مراحل أساسية هي:

وكانت خالل فرتة السبعينات وتقد متيزت بالرتكيز على عنار التحسني من  املرحلة األوىل:

خالل االبتكار واإلبداع املستمرين لتحسني املنتجات واخلدمات املقدمة يف حني ركز التسيري على 

 زيادة األصول اإلنتاجية املادية.

تمام حنو األصول وكانت خالل فرتة الثمانينات والتسعينات، أين حتول االه املرحلة الثانية:

، وذلك برتشيد العمليات اإلنتاجية من خالل إعادة هيكلة عمليات Intangible assetsاملعنوية

، وتقد تزامن هذا التوجه اجلديد مع تزايد Business process re-engineeringاإلنتاج 

 االهتمام بتطوير املؤسسات التعليمية ) البحث والتطوير(

رتة الراهنة واملتميزة باالنتشار الواسع للتكنولوجيات احلديثة للمعلومات الف وهياملرحلة الثالثة: 

واالتااالت، وتعقيد العوملة، والثورة غري خطية لإلبداع واملرونة، وتزايد عدد املخاطر اليت تهدد 

املنظمات فأصبح تبين أجندة إبداعية غري خطية ملسايرة التغري الدائم يف البيئة التشغيلية 

   . فتاح الامود والنجاح يف السوق واحلفاظ على التنافسيةلألعمال م

 : تطور مفهوم اإلبداع يف األعمال03الشكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 إبداع خطي

 
 تغير ديناميكي التعلم التنظيمي

 إبداع غير خطي

 عصر المعرفة العصر الصناعي

 تغير كلي في مفهوم العمل تطور في عمليات اإلنتاج تحسين المنتجات 

1970 1980- 1990 
 21القرن 
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Edward waltz, op cit, p 9 :Source 

فإن روح اإلبداع املستمر واملرونة الشديدة أصبحت هي احملددات األساسية  Hamel ووفقًا لـ: 

للحفاظ على تنافسية املنظمات يف الثورة الغري خطية لألعمال يف عار املعرفة. أين ستكون 

و يقاد به القدرة  Business concept innovativeالكلمة احلامسة ملفهوم اإلبداعي للعمل 

احلالية إىل طرق وأساليب إنتاجية مبتكرة، متكِّن املنظمات من خلق على تغيري مناذج العمل 

تقيمة جديدة للمنتجات، وحتدث انقالبًا يف طرق اإلنتاج واالستهالك. وستكون امليزة هنا أمام 

املؤسسات الاغرية؛ ألنه وحبسب نفس املؤلف أن اإلبداع يف مفهوم العمل ال عالتقة له برأمسال، 

حيط بالقوى العظمى واملؤسسات العمالتقة اليت ميكن أن تكون ضحية واخلطر الكبري هنا سي

 تغريات جذرية يف مفاهيم العمل.

 :سيادة العمل المعرفي -4-5

لعل أهم التغريات اليت صاحبت جمتمع املعلومات احلديث، تتعلق أساسًا بالتحول يف جمال العمل 

انت تشكل حمور اإلنتاج يف عار الاناعة واليت كانت واإلنتاج، أي االنتقال من الاناعات اليت ك

تعتمد على اجلهد العضلي للعامل يف عمل حمدد متكرر ال حيتاج إىل كثري من تشغيل العقل، 

إىل صناعات بازغة جديدة متثل مركز الثقل فقي اإلنتاج، وتعتمد على التطورات التكنولوجية 

اجملهود العقلي للعامل وعلى مقدرته على املتالحقة. وهي يف الغالب صناعات تعتمد على 

األمر الذي أدى إىل تزايد الطلب على . االبتكار واإلبداع واستنتاج األفكار اجلديدة غري التقليدية

، حيث تقدر منظمة التعاون والتنمية االتقتاادية معدل البطالة labour Skilledالعمالة الفنية 

% 3.8%، يف حني تسجل معدل أتقل من 10.5وي فما حتت( لألفراد ذوي التعليم املتوسط )تعليم ثان

لألفراد احلاصلني على مؤهالت عالية) أفراد حاصلون على شهادة جامعية(

14

. 

 2010-1995: متوسط املعدل السنوي لنمو اليد العاملة 04الشكل 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
6consulte le 20/09/201, www.worldbank.org:  Source 
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 تشخيص الطلب: -4-6

متارس أغلب املنشآت نشاطها يف بيئة ديناميكية أهم ما مييزها هو العوملة وانفتاح األسواق،   

، املنافسة املتزايدة من حيث جتديد وتطوير une demande personnalisésالطلب املشخص 

ملعارف والتكنولوجيات الواجب السيطرة القدرات اإلنتاجية،  واملهارات املتميزة، وتطور وتعقد ا

عليها. يف هذه البيئة االتقتاادية اجلديدة أصبح الزبون هو احلكم الرئيسي لقواعد اللعبة 

إىل دعوة املنشآت التخلي   Charles siroisاإلنتاجية، األمر الذي أدى ببعض رجال األعمال كـ: 

واألخذ     la dictature de l’offreرضعن فلسفة األعمال القائمة على فكرة  ديكتاتورية الع

وأن السيادة يف العار احلالي   la démocratie de la demandeبفكرة دميقراطية الطلب

تكون للمستهلك
15

. ويلخص نفس املادر السابق التحوالت احلاصلة يف بيئة األعمال يف الرسم 

 اآلتي:

 

 

 :  التغريات الراهنة يف بيئة األعمال05الشكل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Real Jacob, op cit, p1Source     

 خامتة: -5

لقد حاولنا يف هذه الدراسة أن نفهم خمتلف التحوالت اليت تعاف باالتقتااد العاملي،       

واليت أدت إىل ضرورة تبين مفهوم وحنلل خمتلف اخلاائص اليت متيز بيئة األعمال الراهنة، 

 : نذكر النتائج اآلتيةاإلبداع داخل املؤسسات ومن مجلة ما توصلنا إليه 

 الطلب

ض
لعر

ا
 

 

 منافسة عالمية

 عالية قدرات إنتاجية

 تكنلويجيا متطورة

 غير متجانس

 معقد

 دائم التغير

 متجانس

 بسيط

 مستقر

 منافسة محلية

 قدرات إنتاجية متواضعة

 تكنلوجيا بسيطة

 ديكتاتورية العرض

 رأسمال= الموارد

 ديمقراطية الطلب

 رأسمال= المعرفة
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  لقد أصبحت القدرة على املنافسة املباشرةHead to Head competition  شرطًا رئيسيًا

 لالستمرار والنجاح ويف األسواق خاصة بعد عوملة املنافسة وفتح األسواق) املشروط وغري املشروط( 

 وولوج األسواق اخلارجية،  لقد أصبح شرط احلجم عاماًل رئيسيًا وميزة هامة للبقاء أمام املنافسة

األمر الذي زاد من حدة التحدي أمام املؤسسات الاغرية واملتوسطة اليت أصبحت جمربة على عقد 

Gary Hamel شراكات أجنبية) وإن كان البعض ال يوافق على هذه النقطة كـ :
16

) 

 ألصول، لقد أدت عوملة اإلنتاج إىل ترشيد عملية اإلنتاج، من حيث تنسيق توزيع وتراكم ا

وتعزيز مفهوم الفروع األجنبية وخطوط اإلنتاج  specializationتكريس مبدأ التخاص 

 وبالتالي ضمور عهد األسواق الداخلية) الطلب احمللي(. global  ،Chain of productionالعاملية 

 ،وأضحت العالتقة بني العرض والطلب  لقد أضحى النشاط االتقتاادي على تقدر كبري من املرونة

أكثر تفاعلية من ذي تقبل، وأجربت املنظمات تبعًا لذلك على تبنى مناذج تسويقية حديثة مبنية 

 على تشخيص الطلب.

  تسجل االتقتااديات املعرفية أرباحًا هائلة جراء التحوالت يف األمناط االستهالكية

رفية على منو يف مداخيل هذه الاناعات، النمو يف الاناعات املعوالاناعية، وينعكس هذا 

 ارتفاع أجور الوظائف املعرفية، استمرار أنشطة البحث والتطوير...اخل .

  حيتم النمط االتقتاادي اجلديد القائم على املعرفة على املؤسسات أن تتعلم كيفية تعظيم

وية، األمر الذي العائد ليس فقط عن طريق األصول املادية بل حتى باالعتماد على األصول املعن

يستوجب وجود منوذج جديد ملنظمات األعمال، وأنظمة إدارة جديدة أكثر تأتقلمًا مع هذه 

 احملركات املعنوية اجلديدة للقيمة.

 لقد أدى تزايد االرتباطInter-dependence   ،بني التجارة العاملية، وحركة رؤوس األموال

 إىل تزايد معدالت نشر املعرفة ونقل التكنولوجيا. وتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة،

  تغري مفهوم تنافسية املؤسسات من البحث عن املوارد إىل ضرورة اإلبداع والتغيري املستمر يف

 طرق وأساليب اإلنتاج.

  ينبغي على املؤسسات ترشيد التكاليف وإعادة إعداد املهارات األساسية ) تدنية احلجم

نشاطات األعمال، إعادة هيكلة وحدات اإلنتاج وربطها بشكل مباشر مع التنظيمي، إعادة هندسة 

 األسواق(

  ضرورة التحسني والتطوير املستمرين، وإخضاع املنتجات ملعايري اجلودة العاملية) شهادات

 approche Kaizen, Six Sigma, étalonnage، املعايرة التنافسيةISOاإليزو

concurrentiel .) 

 لوماتية والتحول التدرجيي حنو النشاط االفرتاضي) جتارة إلكرتونية، أعمال االعتماد على املع

 من حيث التكاليف والفعالية.   إلكرتونية..اخل( ملا له من مزايا تنافسية

 البحث عن أكرب تقدر ممكن من املرونة )المركزية اهلياكل والتنظيمdéconcentration تعديد ،

 ...اخل (équipes responsabilisées لية على الفرق ، توزيع املسؤوpolyvalenceاملهارات 
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