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 هذه تحتل حيث الجزائري؛ االقتصاد في الحجم ومتوسطة صغيرة المقاوالت أهمية إلى الدالئل تشير

 القيمة في مساهمتها أو المقاوالت لعدد بالنسبة سواء الصناعي، القطاع في وخاصة كبيرة أهمية المقاوالت

 . المجتمع في الهامة اإلنتاجية األصول من تعد اإلجمالية استثماراتها أن إلى إضافة والعمالة، المضافة

 

 معدالت ورفع والفقر البطالة مشاكل مواجهة في الحجم ومتوسطة صغيرة المقاوالت أهمية تظهر عالميا، و

 في معتبر وزن من لها لما المقاوالت هذه أهمية إلى باإلضافة العالم، دول من العديد في االقتصادي األداء

 ما لحل المتبعة اآلليات كأحد الصناعة عناقيد مفهوم ويظهر. العالم في اإلقتصادية المنشآت من كبير عدد

 التكنولوجيا، أو التسويق أو بالتمويل تتعلق سواء مشكالت من الحجم ومتوسطة صغيرة المقاوالت تواجهه

 متكاملة، هياكل في ارتباطها وعدم وتفككها المقاوالت تلك حجم صغر إلى المشكالت أغلب ترجع حيث

 للمشروعات سواء التنافسية المزايا من العديد الصناعي العنقود إطار في المقاوالت تجمع على ويترتب

 .ككل للمجتمع أو الصناعية

 الصناعة عناقيد تلعبه الذي الدور أهمية إبراز إلى المجال هذا في ايطاليا في المختارة التجربة وتشير      

 للمقاوالت التنافسي األداء بتحسين يتعلق فيما خاصة عديدة تنافسية بمزايا  الصناعة عناقيد به تتمتع لما نظرا

 الداعمة المقاوالت وجود مع واحد مكان في الصناعات تلك تجميع خالل من والمتوسطة الصغيرة الصناعية

 مما المحلي السوق في المنافسة أمام والصمود العالمية األسواق اقتحام ثم ومن ، واحد منتج إلنتاج والمغذية

 مؤشرات أهم من تعد والتي الوطني الناتج ونمو الصادرات وزيادة االقتصادي األداء معدالت من سيرفع

 .للعنقود انضمامها عند وذلك ، اإلنتاجية القدرات تعزيز
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من الباطن   أحد األستتتتاليض الضتتتترورية للتانية وتتتتتمان االحتياجات التموينية من المواد األولية  تعتبر إستتتتتراتيجية  المقاولة

والمكونات المتاحة في الستتتو  ، وبنله فهي تمثر أرقش ألتتتكال المستتتاعمة في دفت عجلة التنمية االقتصتتتادية من خ ل 
 .  االستخدام األمثر للمواد المتاحة ونجاعتها في تنظيم اإلنتاج الصناعي

وتنفن إستراتيجية المقاولة من الباطن   في ظر ما عو متاح من صناعات ومنتجات في إطار الجدوى االقتصادية       
 .والمالية باعتبارعا العامر الجوعري إلقامة المشاريت

و من منطلق أن التوازنات االقتصادية للدول تعتمد علش مدى قدرتها علش المنافسة العالمية من خ ل دعامتها    
– –االقتصادية األساسية التي تتضمن الجهاز اإلنتاجي الني أصبح يأخن في تركيبته المؤسسات الصايرة و المتوسطة 

PME اص باعتبارعا القائد الصناعي اليوم تطلض األمر تطوير مكانته إن كانت من التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخ
المؤسسات الكبيرة ،و لنله تلعض إستراتيجية المقاولة من الباطن التي اعتمدتها  ودوره للقيام بدور المجهز لمتطلبات

و الرفت من ميزتها معظم المؤسسات الصناعية في جر الدول دورا جوعريا فمن خ لها تمكنت من تنمية و ترقية منتجاتها 
التنافسية محليا و دوليا و استفادة من التجارب الناجحة في عنا المجال استوعبت معظم الدول العربية و من بينها 

 الجزائر أعمية األسلوب في تدعيم ع قات و الترابط بين مؤسسات القطاع الصناعي . 
 وعلش توء ذله يمكن صياغة إلكالية الدراسة فيما يلي :  
 ا عو دور و مكانة المؤسسات الصايرة و المتوسطة ؟ وما عي أعم المثبطات التي تعترتها  في الجزائر؟ م-1
إلش أي مدى يمكن إلستراتيجية المقاولة من الباطن) التعاقد الصناعي (  أن تساعم في تعزيز مكانة  المؤسسات -2

 ؟ية االقتصادية في إطار المستجدات الدوليةوما مدى مساعمتها في عملية التنم ( ؟PMEالصايرة و المتوسطة ) 
 و لمحاولة اإلجابة علش تله التساؤالت  و غيرعا فقدتم تفريت الورقة البحثية إلش العناصر التالية : 

 مضمون إستراتيجية المقاولة من الباطن .-(1
 محددا ظهور إستراتيجية المقاولة من الباطن . -2
 المقاولة من الباطن . أعم صور إستراتيجية -3
 مقاولة طاقة اإلنتاج . -(3-1 

 مقاولة االختصاص. -3-2
 المقاولة الوطنية. -3-3
 المقاولة الدولية. -3-4
 أعمية إستراتيجية المقاولة من الباطن  .  -4
 بعض التجارب األجنبية الناجحة  في المقاولة من الباطن.-5
 التجربة األمريكية   . -5-1
 التجربة الفرنسية.  -5-2

 المداخلة

 



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقو رص الف الجزائر في إنشاء المؤسسات ومساعدة دعم آلياتحول المقاوالتية بعنوان :  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

 والمتوسطة الصغيرة المقاوالت وإنشاء لدعم فاعلة كآلية الصناعي العنقود مفهوم ترويج

 بالجزائر

 

 

 التجربة اليابانية . -5-3
 الجزائر  . واقت إستراتيجية المقاولة  من الباطن و مكانة المؤسسات الصايرة و المتوسطة في-6
 
 
 
 
 مضمون إستراتيجية المقاولة من الباطن : -1

( الني Peter Druckerو )( Say, Cantillon,Shumpeterتناول عدة اقتصتتتتاديين مستتتتألة ) المقاولة ( ، ومن بينهم )
(  إلش اقتصتتتاد économie de managementيعد أول من ألتتتار إلش تحول االقتصتتتاديات الحديثة من اقتصتتتاد تستتتيير )

( دور بارزا A.Sallez, PYVES Barreyre, Houssiaux لتتتت )  (1)كما كان  (économie d'entrepreneursمقاولين )
خ ل دوره في تنمية ع قات التعاون والتشتتابه، تخصتتيم الموارد وترقية المقدرة  في ترقية الفكر المقاولي والتنظيمي من

  –، إال أنهم لم يتوصتتلوا إلش مفهوم موحد حول مصتتطلح المقاولة  ، فبعضتتهم اعتمد مصتتطلح  (2). التنافستتية للمؤستتستتات
أكثر خ ل مراحر العملية اإلنتاجية ،  " الع قات التعاونية التكاملية التي تنشتتأ بين مؤستتستتتين أو -التعاقد من الباطن في 

كما أنها أحد أستتتاليض التانية المتبادلة بين المؤستتتستتتات القائمة إما بشتتتكر رأستتتي أو أفقي وتتشتتتابه منتجاتها بارتباطات 
( بتكليف مؤسسة أو أكثر Donneur d'ordreأمامية أو خلفية في قطاع ما ، فبموجبها تقوم المؤسسة المقدمة لألعمال )

متخصصة بتنفين مرحلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج أو الخدمات  (Sous-Traitant)نة ، مجهزة ، مناولة لألعمال( ) منف
  (3)حسض معايير وخصائم فنية تحددعا المؤسسات الزبونية ) اآلمرة ( وطبقا لعقد محدد مسبقا وملزم للطرفين " 

 محددا ظهور إستراتيجية المقاولة من الباطن : -2
ساعمت حركة التصنيت الحديثة في تطور وتنوع النشاط الصناعي ، من خ ل إدخال فروع صناعية جديدة لجعت الطلض 
سلت والمنتجات الوسيطة، كما كانت دافعا لظهور نشاطات جديدة انتشرت معها النشاطات التكاملية والتعاون بين  علش ال

لتي كان لها دورا بارزا بمستتتتاعمتها الفاعلة في تاطية الطلض المؤستتتتستتتتات عن طريق الصتتتتناعات الصتتتتايرة والمتوستتتتطة  و ا
المتزايد علش مختلف أجزاء ومكونات المنتجات ، كما كانت مصتتتتتتتتتتدر المبادرة بالتحفيز علش انتشار لريحة من المقاولين 

 الصاار المستقلين . 
انتشتتتتار البطالة أبر كبير ومبالتتتتر في ترقية ، ولقد كان ألزمة الستتتتبعينات ) أزمة الطاقة ( وما ترتض عنها من غلق المصتتتتانت و 

  (4)روح المبادرة والتقاول في الدول المتقدمة ، وعموما ترجت أسباب اللجوء إليه إلش جملة من االعتبارات
* احتدام التزاحم،  ومت التطور التقني الني جعر األنظمة المعاصتتتتترة  و التي تتستتتتتم بالمرونة وتعقيد العملية اإلنتاجية حفز 

المؤسسات باللجوء إلش مؤسسات أخرى تتوفر علش تجهيزات ومهارات متخصصة ترفت من جودة المنتوج المطلوب  بعض
 وبأسعار مناسبة 

* الرغبة في تحقيق وفرات اقتصتتتتتتادية وتتضتتتتتتمن وفرات اإلنتاج التي تزيد بزيادة حجم المؤستتتتتتستتتتتتة مت توستتتتتتيت نطا  توزيت 
 سات واألبحاث ، دراسات السو  ذات المردودية األعلش . التكاليف الثابتة سيما ما تعلق منها بالدرا
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سهير التوغر في  سعي إلش تحقيق حجم أمثر من خ ل االستا ل المعتبر للتكنولوجيا في مجال اإلع م واالتصال لت * ال
 السو  وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية ، 

 أعم صور إستراتيجية المقاولة من الباطن : -3
ور المقاولة التي تتميز بالمرونة والقدرة علش التكيف مت متطلبات الستتتتتتتتتو  حستتتتتتتتتض اإلستتتتتتتتتتراتيجية تتحدد و   تتنوع صتتتتتتتتت

 المعتمدة من طرف المؤسسة ومستوى ونوع النشاط الني تسعش إلش تحقيقه وبنله يمكن التمييز بين : 
  (5)مقاولة طاقة اإلنتاج :  -3-1

لمكلفة باألعمال ) تعاقد ظرفي مؤقت( مت مؤستتتستتتات مقاولة وانتشتتترت في فترة الستتتبعينات ، حيث تتعاقد المؤستتتستتتات ا
متخصصة لمواجهة ارتفاع مؤقت في الطلض أو بسبض طلض في أصر أجهزتها ، أو التعاقد ) عقود طويلة المدى ( بهدف 

ش الستتتتتتعر االحتفاظ بطاقة إنتاجية مرتفعة توفرعا لها المؤستتتتتتستتتتتتات المقاولة للرفت من القدرة التنافستتتتتتية التي كانت تقوم عل
 والكمية . 

  (6) مقاولة االختصاص : -3-2
وظهرت خ ل فترة الثمانينات ، حيث تلجأ المؤسسات اآلمرة باألعمال إلش التعاقد مت مؤسسات منفنة متخصصة لتوفير 

التي الطلبات التي تنعدم عندعا اإلنتاج منتوج ما وبالتالي مواجهة الطلض عليه في الستتتتتتتتتتتو  ومن بم تحقيق ميزة تنافستتتتتتتتتتتية 
 كانت مبينة علش السعر وجودة المنتوج ومدى اعتماده علش المقاييس والمواصفات العالمية . 

  (7) المقاولة الوطنية : -3-3
 حيث تتميز المؤسسات المتعاقدة ) اآلمرة والمانية لألعمال ( بنفس الجنسية ) تنتميان إلش دولة واحدة ( . 

 :   (8)المقاولة الدولية  -3-4
وفيها تتباين جنستتية المؤستتستتات المتعاقدة باض النظر عن المكان الني تمارن فيه نشتتاطها وعادة ما يكون المقاول فرع 

 تابت للمؤسسة األم التي تعطي له األوامر . 
 ومت التطورات المت حقة توجهت معظم المؤستتستتات إلش اعتماد المناعي اليابانية التدبير وتحديدا في القطاع الصتتناعي مت
إعادة تنظيم الع قات الصتتتتتتتتتتتناعية وظهور مستتتتتتتتتتتتويات مختلفة للمقاولة ، حيث أصتتتتتتتتتتتبح وعي تام ب لزامية اللجوء إلش عنا 
األستتتتلوب بستتتتبض انعدام توفر الكفاءات والتقنيات ال زمة و ارتفاع التكاليف اإلنتاجية ، أي أن المقاول أصتتتتبح الشتتتتريه 

 منتوج النهائي مت تأمين الجودة لتتكفر المؤسسات اآلمرة بالتسويق . المزود بكر المكونات واألجزاء التي تدمي في ال
 أعمية إستراتيجية المقاولة من الباطن  :  -4

بارعا من أعم االستتتتتتتتتتتتراتيجيات في تحقيق التنمية  لدول المتقدمة أعميتها باعت ناجحة في معظم ا نت التجارب ال حيث بي
( في و.م.أ وتقريبتتتتتتتتتا % 35الصناعي في اإلتحاد األوروبي وحوالي ) ( من اإلنتاج% 15الصناعية فلقد مثلت أكثر من )

 في اليابان ، كما ساعدت معظم المؤسسات التي عملت بهنا األسلوب من :  (9)( % 56)
خلق نسيي صناعي متنوع ومتطور وبالتالي تجاوز مشكلة عدم القدرة علش تلبية جميت متطلبات السو  من خ ل تحفيز -

 التعاون والتشابه بين األطراف المتعاقدة وترقية الع قة إلش لراكة . 
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وبالتالي   للقيام بدور المقاول (PME* المستتتتتتاعمة في خلق فرص عمر جديدة ب نشتتتتتتاء مؤستتتتتتستتتتتتات صتتتتتتايرة ومتوستتتتتتطة )
 التخفيض من المشاكر االجتماعية .

* التحفيز علش أستتتلوب تقستتتيم العمر وبالتالي التخصتتتم للرفت من نوعية المنتوج كما ونوعا مت خدمات تستتتويق منتجات 
 المؤسسات المقاولة والحصول علش مصدر تمويلي جديد غير المؤسسات المالية . . 

( من خ ل إنتاج المقاول  بأحجام كبيرة ألنه يعمر لعدد كبير   Les économies d'échelle* تحقيق وفرات الحجم )
من المؤستتستتات وما يترتض عنه تخفيض تكاليف المرحلة اإلنتاجية ومن بم تخفيض األستتعار مما يمكن المؤستتستتات اآلمرة 

 من اكتساب ميزة تنافسية في السعر . 
عمية تله اإلستتتتراتيجية  ، فبستتتبض عدم ببات و ديمومة الع قة إال أن ذله ال يمنت من وجود بعض االعتبارات تقلر من ا

بين المؤسسات المتعاقدة لخصائم أسلوب المقاولة من الباطن  الني يتميز بالمرونة يمكن أن يتوقف نشاط المؤسسات 
للنشتتتتتتتتتتتاط الني المقاولة نظرا لعدم ببات الطلض عليها وما علش ما تقدمه ، من جهة أخرى إذا كانت عنه األخيرة محتكرة 

تمارسه فيمكنها التحكم في السعر ، عنا باإلتافة إذا كانت غير متخصصة سواء من جهة استعمال التقنيات والتكنولوجيا 
أو من جهة اليد العاملة الماعرة والمتخصصة ، سيكلفها ذله أعباء إتافية للتدريض الميداني والتكوين ومن جهتها يمكن 

إتتتافية في وتتتت آليات رقابية للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصتتفات المحددة في العقد للمؤستتستتات اآلمرة تحمر أعباء 
 نظرا لحدابة الع قة وعدم الثقة بين األطراف المتعاقدة 

 بعض التجارب األجنبية الناجحة  في المقاولة من الباطن-5
طن  يتطلتتض التركيز علش أعمهتتا والتي بهتتدف التعرف علش بعض التجتتارب العتتالميتتة النتتاجحتتة في مجتتال المقتتاولتتة من البتتا

تميزت عن غيرعا من الدول للستتتتتتتتتتتماح بفتح آفا  واعدة ونقر وتوطين الجوانض الم ئمة في دول أخرى ، لنله ظلت ) 
التجارب الناجحة ( تؤخن كنماذج رائدة في التقدم والتطبيق الناجح  لمبادئ وأستتتتتتاليض ترقية القطاع الصتتتتتتناعي والدفت في 

 في تحقيق األعداف االقتصادية واالجتماعية الرتكازعا علش روح المؤسسة ، االبتكار والتجديد.  معدل مساعمته
 التجربة األمريكية   : -5-1

تلعض المؤستتتتستتتتات الكبيرة في و.م.أ دورا جوعريا في تحقيق التنمية الصتتتتناعية وترقية أستتتتلوب المقاولة  من خ ل اعتماد 
نشتتتتطة الفرعية لمؤستتتتستتتتات متخصتتتتصتتتتة مت االحتفاظ بالوظائف األستتتتاستتتتية ، بحثا عن آلية التنازل )التفريي( عن جميت األ

تكاليف اإلنتاج المنخفضتتة ، تحستتين المردودية وتعزيز القدرة التنافستتية ، ولقد عرف أستتلوب المناولة اإلنتاج انتشتتارا كبيرا 
استتتثماراتها علش مرحلتي  (Ford-motor)في م.م.أ ) وتحديدا بكندا ( وخصتتوصتتا في قطاع الستتيارات ، حيث تركز لتتركة 

التجميت والتستتتتتويق وتمنت الشتتتتتركات المتعاقدة معها جوائز االمتياز العالمية علش أستتتتتان ) معايير الجودة والتكلفة واحترام 
سليم ( ، وعناك مؤسسات أخرى تتعاقد مت مؤسسات متخصصة للقيام بكامر العملية اإلنتاجية ، بينما تحتفظ  مواعيد الت

( التي تكلف مؤسسات متخصصة بآسيا لصناعة nikeكشركة ) –لركات ب  مصانت  –ة التسويق تحت لعار عي بمرحل
 07( عن ) 2000الكندية( تنازلت ) سنة  Nortel)متطلباتها من التجهيزات الرياتية التي تقوم بتسويقها ، كنله لركة 

 .  (10)ناعية ( التي تنشط في مجال المناولة الصSelectronمصانت( لصالح لركة )
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ولقد عرف عنا األسلوب تطورات وتايرات متتابعة في مختلف المجاالت ) صناعة الطائرات ، األدوية ، المواد الف حية ، 
المنتجات اإللكترونية ، التجهيزات الطبية ... ( لها تأبيرات خارجية علش اعتبار أن معظم المؤستتتتتتتستتتتتتتات اآلمرة لها صتتتتتتتفة 

تي تقوم علش مبدأ التنافس ، مما يحقر ذله المؤسسات علش االبتكار والتجديد من خ ل مؤسسات متعددة الجنسيات ال
اإلنتاج بشتتكر أحستتن اعتمادا علش المواد المتاحة بهنه الريادة والتوغر في الستتو  وتمله النوعية وتفويض المهام الثانوية 

مستتتتتتايرة التحوالت بتكثيف عمليات البحث للمقاول الني يكافح للحفاظ علش مكانته وع قته مت المؤستتتتتتستتتتتتات اآلمرة و 
 والتطوير والتجديد لتحسين النوعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقاولة في الواليات المتحدة األمريكية  يتضح زيادة عددعا خ ل فترة وإذا تم التفصير في واقت المؤسسات المانية و 
عنا وتلتزم بعض الشركات األجنبية ب سناد .،الدراسة  لتساعم بنله في استقطاب فرص عمر جديدة لإلدارة والتشاير ،

المتاحة محليا وأجنبيا ، كما تساعم في تنظيم  (11)( من عقودعا لمؤسسات مقاولة أمريكية% 60ما ال يقر عن )
المشاركات في المعارض الدولية والتظاعرات المهنية لتنشيط القطاع الوطني والتعريف بقدراته والتأكد علش أعمية 

المؤسسات الصايرة والمتوسطة لتنمية أداءعا وتثمين ع قات التشابه والتعاون الصناعي  ،مت المساعمة بنسبة معتبرة  
في تكوين القيمة المضافة للدولة و في تحديد الناتي الداخلي الخام لها ، و من جهتها فقد ساعمت إستراتيجية المقاولة 

في دعم و إنشاء العديد من المؤسسات و خاصة منها الصايرة و المتوسطة  ةمن الباطن في الواليات المتحدة األمريكي
(PME ) ية و اقتصادية لاملة  .و منه المساعمة في تحقيق تنمية صناع 
 في دعمها للصناعات الصايرة و المتوسطة علش عدة أسس تشمر : ةو لقد اعتمدت التجربة األمريكي 

-01-رقمالشكل البياني   

عدد المؤسسات المقاولة من الباطن في الو.م.أ و مساهمتها في 

  عملية التشغيل

(2000-2009خالل الفترة )  

 

: من إعداد الباحث استنادا إلى إحصائيات منالمصدر :   

من:منشورات و إحصائيات   

-02-الشكل البياني رقم  

القيمة  المؤسسات المقاولة من الباطن في نسبة مساهمة 

.الو.م.أ في   PIB المضافة و   

(.2000-2009خالل الفترة )  

 

 

: من إعداد الباحث استنادا إلى إحصائيات من : المصدر   
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أساليض اإلنتاج مت تقديم  تشجيت البحث والتطوير في مجال االبتكارات والتصميمات الهندسية للمنتجات ،تطوير-
 الدعم لتله التي تتمتت بقدرات وإمكانات تصديرية. بتبسيط اإلجراءات والضمانات المطلوبة.

حماية الصناعات الصايرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة سواء كانت محليا وخارجيا و تشجيت الشركات الكبرى -
 علش التعاقد من الباطن معها.

 : (12)التنظيمية الحكومية غير الضرورية التي تقيد نموعا من خ ل إزالة القيود -
اإلعفاء من تريبة المبيعات و من تريبة الكسض الرأسمالي في حالة انتقال ملكية األسهم من صاحض المنشاة  -*

 ألبنائه وأحفاده .
 اإلعفاء من الضريبة الفيدرالية المقررة علش اآلالت والمعدات المستوردة -*
 % .23طبيق أسعار تفضيلية في عقود الشراء الحكومية المبرمة مت المنشآت الصايرة و المتوسطة بفار  سعر ت -*
 تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة تفضيلية لصاار الصناع والحرفيين من خ ل المصارف التجارية. -*

يركز الجهود و يوحدعا ، مت مراعاة وبنله فوجود مفهوم موحد للمشروعات الصايرة والمتوسطة علش الصعيد القومي 
وتت تعريف مناسض لكر مجال من مجاالت النشاط و استخدام المعيار األمثر ووجود الجهات المساعدة و بشكر 

 فاعر و متخصم ساعمت جميعها كعوامر لنجاح التجربة األمريكية
 التجربة الفرنسية :  -5-2

 1976سنة  فمنن  مؤسسات الصايرة والمتوسطة،تطوير اإلنشاء للو تهدف إلش دعم تبنت التجربة الفرنسية عدة برامي 
 23 -16من  تحت لعار "البطالون انشؤا مؤسستكم" ويستفيد من عنا البرنامي الشباب )  اعتمدت برنامجا خاصا

في مؤسساتهم التي عي  ن النين يرغبون في استعادةيسنة أو العمال المسرح 30ن النين يقر عمرعم عن يوالمعوق سنة
 حالمترلألهر وإذا حضي  06للتشاير منن أكثر من  ن في الوكالة الوطنيةيطالبي العمر المسجل لهطريق التصفية وكن

 :(13)الدولة تتمثر أساسا في بالقبول ف نه سيستفيد ب عانة من

 .اإلعفاء من االلتراكات االجتماعية لمدة سنة -1

باالستفادة من ساعات  والني يسمح لصاحبه " chéquiers –conseil"االستفادة من دفتر ليكات استشارة -2
 تكلفتها، وكنا من مساعدات مالية مسترجعة للشباب % من 75استشارة لدى عيئات معتمدة من طرف الوالية ويخصم 

 .والمستثمرين الصاار تتحمر الدولة مسؤولية تهيئة مناخ مناسض للمستثمرين، وخاصة منهم المبتدئينكما 

 .تدبيرا بخصوص دعم وإنشاء ومرافقة المؤسسات 40تم تقديم  1997 س المسعش وفي سنةوفي إطار نف

المؤسسة علش  تشجت عمليات اإلنشاء وفي آجال قصيرة وتساعدل اللبنة األولش مختلف ألكال الدعم يعدف وبنله
 ت.تحقيق االستمرارية والنمو أو التوس

 
 -03-الشكر البياني رقم

 (2009-2004بعض اإلحصائيات عن المقاولة من الباطن في فرنسا و مساعمتها في اليد العاملة خ ل الفترة )
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سا والتي بلات قيمتها حسض  استنادا إلش إحصائيات الشكر البياني أع ه  إلعطاء صورة واقعية للمقاولة  من الباطن بفرن
( مؤستتستتة مقاولة فرنستتية  ، مما ستتمح ذله 33938مليار أورو ( وتخم حوالي ) 72.5( )  2004إحصتتائيات ) ستتنة 

ن مبالرة القيام بعمليات ، ولترقية وتطوير قطاع المقاولة بتوفير فرص عمر جديدة ، حيث وصر عدد األلخاص المدمجو 
من الباطن في فرنسا تم وتت عدة آليات من خ ل سن عدة  قوانين تنظيمية ،ع وة عن القوانين األوروبية  كقانون ) رقم 

 1168-2001( المتعلق بالمقاولة الفرعية والني تم تعديله بموجض قانون )  31/12/1975المؤرخ في  75-1334
( باإلتتتتافة إلش إنشتتتاء بورصتتتات المقاولة التي كان لها دور فاعر في زيادة الوعي ونشتتتر بقافة 12/12/2001المؤرخ في 

  (14)المقاولة من الباطن 
 التجربة اليابانية :  -5-3

واألعداف ، ألجر ذله لقيت التجربة اليابانية في مجال المقاولة دعم الهيئات المهنية والحكومية في تحديد الستتتتياستتتتات 
قامت وزارة التجارة الدولية والصتتناعية اليابانية ب عداد قستتم للمقاولة  تتتمن عيكر وكالة المؤستتستتات الصتتايرة والمتوستتطة 

(PME( يتكفر بمتابعة تطبيق قانون )بهدف 1966( المتعلق بضتتتتمان تستتتتديد مستتتتتحقات المقاولين ، قانون )1956 )
( المتعلق بترقية و عصتتتتترنة قطاع 1970مؤستتتتتستتتتتات المنفنة والمكلفة باألعمال ، قانون )توحيد وتفعير المعام ت بين ال

المؤستتتستتتات الصتتتايرة والمتوستتتطة ، ونشتتتر دلير المقاولين الصتتتاار بالتعاون مت اآلمرين باألعمال ، عنا إلش جانض تكوين 
قد  (15)جمعية  تحدث بين المقاولين  وبينهم وبين اآلمرين تنمية المقاولة، للقيام بأدوار تكميلية كمعالجة الخ فات التي 

باألعمال ، القيام باإلحصائيات ومساعدة المقاولين باالستفادة من المزايا الضريبية والمالية المقدمة من الجهات المختصة 
 ، عموما فالتجربة اليابانية في مجال المقاولة  تقوم علش المبادئ التالية : 

الني أدى إلش خلق لبكة متراصة ومناخ محفز ل ستخدام  (16)مكلفة والمنفنة لألعمال * عمق الع قة بين المؤسسات ال
 من خ ل روح اإلنسانية ، التعاون والثقة المتبادلة بين األطراف ،. 

 * الهيكر الهرمي للمقاولة ..
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( وتكامر المشروعات قاولةنظام الم* تكامر بيئة أعمال المجتمت الياباني حيث تتشابه المشروعات الصايرة مت الكبيرة )
  (17)( وتتكامر المشروعات الصناعية مت التجاريةنظام المجموعات المتبادلةالصايرة معا )

عموما عرف أسلوب المقاولة  من الباطن  في اليابان انتشارا كبيرا معتبرا في عدد المؤسسات ونوع النشاطات في مختلف 
ظام المعلومات ، الخدمات المتعلقة بالعملية اإلنتاجية الجبائية والمحاسبتتتتتتة ، المجاالت : ) التكوين ، التدريض المهني ، ن

التستتتويق ، البحث والتطوير ... ( ومعظم المؤستتتستتتات التي اعتمدته تمكنت من تحقيق نتائي اقتصتتتادية واجتماعية مرتتتتية 
 رية أكثر مرونة ... من خ ل التخصم أكثر ، الدفت من أدائها ، ترقية نمط تسييرعا بجعر سياستها التجا

كما امتدت فكرة المقاولة من الباطن  إلش ما وراء الحدود حيث انتهجت عدة مؤسسات صناعية أسلوب الشركات      
المتعددة الجنسيات ب قامة تكام ت فرعية في عدة دول تتقاسم معها العمليات اإلنتاجية متجاوزة بنله معيقات 

 ومحددات القوانين الجمركية ، 
 وخلفًيا، أمامًيا ورأسًيا أفقيا تتكامر التي الصايرة و المتوسطة للمؤسسات تجمت الكبيرة في اليابان  المؤسسات وتعتبر

 عدد من % 99.7 حوالي والمتوسطة الصايرة المؤسسات وتمثر تخمة، صناعية مؤسسات بينها فيما مكونه

اعتمد االقتصادية.وقد  للتنمية أساسية قاعدة تشكر فهي العاملة، اليد من % 70 حوالي تشار عي و المؤسسات
اليابانيين لتشجيت وتطوير المشروعات الصايرة والمتوسطة  و التي كان  لمعظمها من إستراتيجية المقاولة من الباطن علش 

 األسس التالية :
دستور  بمثابة يعتبر األساسي لها والني القانون نم فقد الصايرة والمتوسطة للمؤسسات ومحدد واتح تعريف وتت-*
 تطويرعا مت محاولة الصايرة والمتوسطة المؤسسات تواجه التي الحواجز علش كر القضاء ترورة علش ،المؤسسات هلتل

 وتنميتها.
دمي المنشات التي تعمر في مجال  ش* بناء وعصرنه عياكر تنظيمية للمنشآت الصناعية الصايرة والمتوسطة تحفز عل

 ، كالمجمعات الصناعية والخدمية التعاونية واالتحادات اإلقليمية للمنشات الصايرة والمتوسطة . تنافسي في النشاط ذاته
 التعايش مت القطاع الحكومي في المزايا والشروط التعاقدية . -* 
لمعاملة دعم المنشات الصايرة والمتوسطة المتعثرة و مساعدتها علش التأقلم مت األوتاع االقتصادية المتايرة بتوفير ا -* 

،  ، العمر كضريبة  التمييزية كتقديم قروض دون فوائد و تمانات ومنحها تسهي ت في الدفت و اإلعفاء من الضرائض)
 ...(.الموزعة غير األرباح علش الضرائض تخفيض الدخر و العقارات، تريبة تريبة

يرة وفقا لنظام التعاقد من الباطن من خ ل توبيق الترابط بين المنشآت الصناعية الصايرة والمتوسطة و المنشآت الكب - *
إعداد برامي متطورة لتحسين جودة منتوج المشروعات الصايرة والمتوسطة وتطبيق نظم مرنة تسمح بتدفق التقنيات 

 والمعلومات و رأن المال فيما بين المنشآت. 

 والرسوم الضرائض من اإلعفاءات وتشمر  المتوسطة، و الصايرة المؤسسات وتطوير لتنمية قوانين تسعش عدة إصدار -*
 المؤسسات وتشجيت منتجاتها تسويق علش مساعدتها و تله المؤسسات في المستخدمة التكنولوجيا مستوى رفت،

  معها. التكامر علش الكبيرة
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التموير سواء ،من خ ل تيسير عملية  اإلف ن من تله  المؤسسات حماية اليابانية علش  سياسات اعتماد الحكومة -*
المؤسسات مت الدعم الفني  المقدمة لتله القروض تمان من البنوك التجارية أو من الهيئات الحكومية أو اعتماد نظام

 اإلرلادية، التسييرية، التدريبية والتسويقية المقدم من خ ل الخدمات
والمتوسطة  و التي كان تأسيسها  فالهدف من  التعرض ألعم التجارب الدولية الناجحة في مجال المؤسسات الصايرة

بدعم من إتباع إستراتيجية التعاقد من الباطن من خ ل التعاون بين المؤسسات الكبيرة و تله الصايرة و المتوسطة ، و  
يمكن في استخ ص أوجه االستفادة منها لتطويرعا في الدول العربية و تحديدا في الجزائر وذله بتقييم التجربة الوطنية 

حاجة اقتصادنا لهنا القطاع الحيوي   ةعية الستخ ص نقاط تعفها و التي تحتاج لإلص ح ،علش اعتبار لدبموتو 
 لآلعميته في حر العديد من المثبطات وتطوير وتنمية أسلوب  المقاولة من الباطن .

 :  واقت إستراتيجية المقاولة  من الباطن و مكانة المؤسسات الصايرة و المتوسطة في الجزائر-6
تتستتم إستتتراتيجية  المقاولة من الباطن  بالمرونة اعتبار المتطلبات الستتو  وتطور النستتيي المؤستتستتاتي لنله يمكن التوقف 

 عند المحطات التاريخية التالية : 
 ( : 1987-1963*المرحلة األولش : )

لم تكن للمناولة ستتتتتتتياستتتتتتتة واتتتتتتتتحة خ ل تله الفترة باياب كر ألتتتتتتتكال التنستتتتتتتيق بين الوحدات الداخلية للمؤستتتتتتتستتتتتتتة 
والمؤستتتتستتتتات المقاولة  ، كما أنها لم تلق اعتماما كافيا من طرف الستتتتلطات العمومية في ظر غياب نصتتتتوص وتشتتتتريعات 

الني لم يسمح بظهور مؤسسات صايرة ومتوسطة عدا بعضها قانونية تنظمها اعتبارا لطبيعة النظام السياسي السائد حينها و 
وإلتتتتتارة التقرير  (19)( للمقاولة  الفرعية26/09/1975، رغم تناول القانون المدني ) الصتتتتتادر في  (18)التابت للقطاع العام 

لية ( إلش أعمية األستتتتتتتتلوب في تحقيق التشتتتتتتتتابه واالنستتتتتتتتجام في عم1977-1974التمهيدي للمخطط الرباعي الثاني )
 تصنيت المنتجات التجهيزية والتحويلية . 

 إلش غاية اليوم (  – 1988المرحلة الثانية : )
( بادرت الدولة بعدة إصتتت حات اقتصتتتادية لتتتملت إعادة الهيكلة للمؤستتتستتتات الوطنية ، صتتتدور 1988انط قا من ستتتنة )

بار ل ستتتتتتتتتتثمار ) محلي أو أجنبي ( ( والني أعاد االعت 19/07/1988المؤرخ في  25-88قانون االستتتتتتتتتتثمار ) قانون 
الخاص وتقليم دور الدولة في المجال االقتصادي ، واستمرارا في سلسلة اإلص حات االقتصادية قامت الدولة بتحجيم 
و خوصصة المؤسسات المقاولة  كفروع لشركات كبرى ومت بداية التسعينات صدر قانون الصفقات العموميتتتتتتتتتتتتة ) الصادر 

( والني خصم  11/09/2003الصادر في  301-03معدل والمتمم بموجض المرسوم رقم ) (ال 09/11/1991في 
جزء منه للمقاولة  الفرعية كأعم وسيلة لتلبية متطلبات المشروعات الكبرى ومن بم أنشأت لبكة البورصة الجزائية للمناولة 

( ، وعران وغرداية 1993( ، وتلتها فروع أخرى بقستتتنطينة )1991فبالجزائر العاصتتتمة )ستتتنة  (20) (BASTPوالشتتتراكة )
( ONUDI)( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية PNUD( تنفينا لتوصيات برنامي األمم المتحدة للتنمية )1999)

 12/12/2001( المؤرخ في 18-01وبدعم من وزارة الصتتتتتتتتتتتناعة وإعادة الهيكلة وتدعيما لنله صتتتتتتتتتتتدر قانون  رقم )
الني أكد علش إلزامية االعتمام بقطاع المناولة ) في  (21)المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصايرة والمتوسطة
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(( [ تتتتمن الخيارات اإلستتتتراتيجية ألعميته في تكثيف نستتتيي المؤستتتستتتات الصتتتايرة والمتوستتتطة وجلض 21-20المادة )
 بي ( وبالتالي النهوض بالقطاع الصناعي الوطني . االستثمار ) محلي وأجن

 (22)بما فيها المناولة تم إنشتتتاء صتتتندو  تتتتمان القروض (PMEوتجستتتيدا لمعالم إستتتتراتيجية الدولة ولتستتتيير نشتتتاط )   
( ، واستتتكماال للمجهودات الوطنية تم 11/11/2002المؤرخ في  373-02لمثر عنه المؤستتستتات بموجض المرستتوم )

الني  (23) (4122/04/2003المؤرخ في  03-188لس الوطني للمناولة بموجض المرسوم التنفيني رقم )تأسيس المج
( وااللتحا  PMEيتولش عرض اإلجراءات ال زمة التي تضتتتتتتتتتمن االندماج اإليجابي ل قتصتتتتتتتتتاد الوطني ، عصتتتتتتتتترنة وترقية )

الوطنيين واألجانض باإلتتتتتتتتتتافة إلش التنستتتتتتتتتيق بين أعمال بالتيار العالمي للقيام بدور المناول والتعاون مت كبار أرباب العمر 
  (24)بورصات المناولة والشراكة الوطنية مت إنشاء مراكز لتسهير وتكوين المشاتر

عموما تمارن المؤستتتتستتتتات الوطنية المقاولة في الجزائر  نشتتتتاطها في مجاالت مختلفة ) الميكانيه والمعادن ، الصتتتتيدلية 
 ... (.(25)ن ، الجلد ، الب ستيه ، النسيي ، قطاع الخدماتوالكيمياء ، الحديد والتعدي

 فقد كانت كما عو أدناه .استنادا إلش اإلحصائيات المتاحة حول المؤسسات الصايرة والموسطة في الجزائر،و 
 
 
 
 

 -04-الشكر البياني رقم 
 2009الجزائر حتش الث بي الثالث من سنة  النسبة المئوية لتوزيت عدد المؤسسات الصايرة و المتوسطة  في

 
 تم إعداده من طرف الباحثين استنادا إلش معطيات من : المصدر :

 الصناعات التقليدية الحرف. وزارة المساعمة و ترقية االستثمار.غرف ،CNASالصندو  الوطني للضمان االجتماعي -
معطيات نشريه المعلومات االقتصادية لقطاع المؤسسات الصايرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية وزارة  --

 .2007المؤسسات الصايرة و المتوسطة. 
 

فقد كانت حصة األسد و الصدارة   للمؤسسات   (CNAS) تصريحات الصندو  الوطني للضمان االجتماعي ضفحس
صايرة و المتوسطة التابعة للقطاع الخاص ، لتليها الصناعات التقليدية علش حساب المؤسسات الصايرة و المتوسطة ال
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2
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4

PME خاصة  

80.29% 

PME .190عامة   % 

 %19.52تقليدية صناعات
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التابعة للقطاع العام. التي عرفت تدعورا  محسوسا خ ل الفترات األخيرة ،نتيجة  لخوصصة مؤسسات القطاع العام و 
السلطات المركزية و عيئاتها المتخصصة، كالوكالة الوطنية  في ذله تدعيمات اكان معظمها في الصناعة، كما ساعدع

و التي قدمت مساعمة معتبرة لتموير القطاع،  لتساعم بنله تله المؤسسات في تاطية  (ANSEJ)لتشاير الشباب 
 نسبة معتبر من طالبي العمر .

البناء و األلاال العمومية، إليه)حسض قطاع النشاط الني تنتمي  الصايرة والمتوسطة في الجزائرتنتشر المؤسسات و
 العائلة ، الفندقة و اإلطعام ، صناعة المنتجات الانائية، خدمات المؤسسات  التجارة، النقر و المواص ت، خدمات

واليات( وعو ما يعبر  10في الشمال ) ةنصف تله المؤسسات مركز  أن أكثر من ( إال،.......و قطاعات أخري مختلفة 
أو البعض من الجهات  الجهوي وعدم فعالية السياسات المتعاقبة الخاصة بتنمية الجنوب وازنعن تعف سياسة الت
 .خاصة امتيازاتمن  ، رغم مما تمنحهالجارافية المنسية

المؤرخ في  18-01السلطات العمومية إلش إنعاش عنا القطاع بالمصادقة علش القانون رقم  يسعو رغم  
 و التمحيم وتشمر :تزال تنتظر التفعير  المن اآلليات ضمن عددا تيو الني  . 12/12/2001
  الصندو  الوطني لضمان القروض-
 مشاتر المؤسسات الصايرة -
 و اإلحصائية االقتصادية نظام المعلومات- 

  مراكز الدعم أو التسهير -

 .االستشاريالمجلس الوطني  -

والمتوسطة موجودة، غير أن تباطؤ عملية التجسيد وعي  فالمشاريت الواعدة في مجال ترقية المؤسسات الصايرةإال أن 
 . (26) .باآلمال ويجرد تله المشاريت من الواقعية المرحلة األعم، يكاد ينعض

 الوطني عملية تأعير علش المستوى 2500تطبيق أكثر من تم وتحسبا النضمام الجزائر إلش المنظمة العالمية للتجارة 

بهدف تحسين آليات النجاعة للمؤسسات وتمكينها من مواجهة المنافسة ومجابهة تحديات العولمة و التموقت بقوة في 
والمتوسطة الني رصدت له مبلغ مليار  اقتصاد السو ، حيث سطرت الجزائر البرنامي الوطني لتأعير المؤسسات الصايرة

والمتوسطة ، تندرج   منهجية لتأعير المؤسسات الصايرة آلية،كما تم اقتراح  -2007-دينار سنويا إبتداءا من سنة
 نوعية المنتوج الوطني و حمايته وترقية التنمية المحلية بمختلف أبعادعا . نتمن تحقيق جملة من التدابير لتحسي

مختلفة من الدعم  ررغم تله المجهودات ف  تزال المؤسسات الصايرة والمتوسطة خاصة منها النالئة تنتظر صو     
 لتطوير دورعا و مكانتها للقيام بدور الماني للمؤسسات الكبيرة و بالتالي تطوير أسلوب المقاولة.

فرغم األعمية والدور الكبيرين الني تلعبه المؤسسات الصايرة والمتوسطة في تنمية وتطوير النشاط االقتصادي، إال أنها 
بالمنافسة العالمية في ظر العولمة و جزء منها داخلي يرجت إلش قضايا فنية عدة تحديات جزء منها خارجي يتعلق تواجه 

 وتنظيمية وتمويلية تخم عنه الصناعات ، وفيما يلي توتيح ألعم عنه المثبطات:
 :(27) مثبطات متعلقة بالتموير  
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تواجه المؤسسات الصايرة والمتوسطة مشكر التموير الضروري و الكافي  لحيازة األصول الثابتة وتسيير دورة  
االستا ل، خاصة في ظر النقم الكبير للتموير البنكي لمثر عنه المشاريت وفي ظر غياب دور  السو  المالي ، كما 

نات المصرفية المطلوبة و جلها ينشط في القطاع غير أن معظم المؤسسات الصايرة والمتوسطة ال تتوفر علش الضما
الرسمي حيث ال تمسه سج ت محاسبية منتظمة لتقييد حساباتها في دفاتر يمكن الرجوع إليها، فكر عنا يجعر من 
. الصعض التعامر معها، مما يجعلها تلجأ إلش التموير الخاص غير الرسمي)األصدقاء واألقارب،أو الموردين والزبائن....(
و في عنا المجال ينباي أن تتأقلم البنوك الجزائرية العمومية مت أنماط التسيير الحديث المعروف عالميا و تتخلم من 

 القيود الموتوعة من طرف الدولة منن السبعينيات.
 : (28) صعوبات فنية

  
 من المشاكر الفنية التي تعترض المؤسسات الصايرة والمتوسطة ما يلي:

الحصول علش المعدات واآلالت والمواد األولية نظرا الستيرادعا من الخارج وبكميات قليلة ال تؤعلها ارتفاع تكلفة  -*
للحصول علش خصومات أو تخفيضات تجارية، ، فض  علش أن عملية فتح اعتماد مستندي وتوفير النقد األجنبي من 

 طرف صاحض مشروع صاير تشكر عائقا في حد ذاتها. 
، وإن وجدت فقد تجدعا بعيدة عن تالمساحات والمواقت المناسبة كاألراتي إلقامة الو رلا صعوبة الحصول علش -*

مرافق البنية التحتية ونقاط البيت ومستودعات التموين بالمواد األولية مما يكلفها نفقات نقر إتافية، فض  علش أن تكون 
 مياه ولبكات االتصاالت أو غير معبدة.عنه األراتي غير مهيأة بالماء والااز و الكهرباء  وقنوات صرف ال

 مشاكر التخزين المرتبطة بالعملية اإلنتاجية و االفتقار إلش دراسات الجدوى االقتصادية.-*
 مستوى التكنولوجيا المستخدمة. ضقلة المعدات واآلالت و انخفا -*
 عدم دقة البيانات المحاسبية والمالية والتأخر في إنجازعا. -*
الدعم الفني خصوصا في مجال حاتنات األعمال التي  تات الصايرة والمتوسطة  في الجزائر لمقوماتفتقر الصناع -*

تكتسض مهارات ومقومات العمر الخاص سواء ألصحاب  المؤسسات أو العاملين فيها ، وتؤعر مستوى اإلنتاج لمطابقة 
 المواصفات العالمية.

 :(29) مثبطات إدارية وتسويقية  
 اإلدارية التي تعترض نشاط المؤسسات الصايرة والمتوسطة فيما يلي:تتمثر المشاكر 

 الملكية الفردية والعائلية للمؤسسة واالنا   علش المشاركة مت اآلخرين.-*
 محدودية األماكن المخصصة للعرض وقنوات التوزيت الضرورية. -*
امها بالبحوث التسويقية و عنا في أغلض عدم وجود بنه معلومات لهنه المؤسسات عن أسواقها، فض  عن عدم قي  -*

 األحيان يرجت إلش عدم التنسيق بينها بسبض التنافسية الشديدة.
ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبض اعتماد لبه كلي لهنه المؤسسات علش التموين بالمواد األولية ومستلزمات اإلنتاج من  -*

 تصدير.الخارج، عنا ما يجعر من الصعوبة بمكان اقتحام أسوا  ال
  (30)صعوبات تنظيمية: 
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ف  تزال اإلدارة في كثير من الدول العربية والنامية ومن بينها الجزائر تؤبر يبطئها وبقر إجراءاتها علش عنه المؤسسات، 
 ومن بين عنه المشاكر:

والوقت الطوير المستار  إلنشاء مؤسسة أو دراسة ملف طلض  نظام المعلومات ، غياب المركزية في اتخاذ القرارات-*
 قرض أو معالجة مشاكلها.

 الرلوة والفساد اإلداري و عدم استقرار ووتوح النصوص التشريعية  البيروقراطية، انتشار ظاعرة-*
تكلفة المنخفضة إعفاءات جمركية ، أسعار رمزية ألراتي المشروعات ، والقروض ذات ال نحوافز االستثمار مغياب  -*

 ، والمساندات المادية والفنية من الجهات الحكومية .
 

 الخاتمة :
استنادا إلش العرض السابق وإنط قا من التجارب العالمية يتضح الدور الفعال ألسلوب المقاولة من الباطن في تحقيق 

 ، اجتماعية و اقتصادية  للبلد.تنمية صناعية
 ويمكن استخ ص أعم النتائي فيما يلي :  

 المؤسسات الصايرة والمتوسطة بتوفير كر ألكال الدعم و مقومات االنط   و  ترتبط عملية  تنمية وترقية قطاع
 البقاء.

  تلعض إستتراتيجية المقاولة من الباطن دور كبير في تعزيزا و تدعيم المؤستستات الصتايرة و المتوستطة  و ما لنله
من خ ل قدرتها علش استتتيعاب العديد من القوى العاملة، تحقيق   ة بالاة في تحقيق التنمية االقتصتتاديةأعميمن  

سياسة إح ل الواردات و بالتالي ترقية الصادرات و تحقيق التوازنات الخارجية إتافة إلش مساعمتها المعتبرة في 
 .تكوين الناتي المحلي الخام 

 الرفت من قدرتها التنافستتتتية بما  تفعير مكانة المؤستتتتستتتتات الصتتتتايرة و المتوستتتتطة له دور كبير في   إعادة تأعير و
 يكفر نجاح أسلوب المقاولة من الباطن و بالتالي تدعيم تنافسية االقتصاد الوطني .   
 ا يلي :وبنله يبقش التحدي القائم بمدى القدرة علش ترقية وتطوير المناولة من خ ل االلتزام بتحقيق م

o الفني، التكنولوجي و اإلع مي الدعم  : 
المعلوماتية و  بدراسة جدوى المشروع، اختيار الموقت ،اآلالت والمواد ،تحسين أساليض اإلنتاج واستخدام األنظمة 

أسعارعا.إتافة إلش  علش التكنولوجيا واستخدامها ودعم االتصالية داخر المؤسسات. ،تشجيت المؤسسات للحصول
 والترويي والتسويق لمنتجاتها. ي مجال اإللهاردعمها ف
o   :الدعم اإلداري 

 اإلدارية المتعلقة بالترخيم والتسجير والحصول علش العقار. بتقديم التسهي ت في اإلجراءات والوبائق 
o الدعم المالي : 
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االدخار و إنشاء المؤسسات المساعمة في تمان جزء من القروض مت تخفيض   تشجيت و يتعلق بالتموير، من خ ل  
الجمركية،  و  وتمديد آجال  التسديد واإلعفاء الكلي أو الجزئي ولفترة محددة من الضرائض والرسوم تكلفة التموير

 غيرعا من ألكال المساعدات المبالرة.
o دعم الكفاءات  : 

تريبية لمراكز التكوين و التدريض المتخصم  منخفضة بمنح مساعدات فوبتكاليوذله بالتكوين والتدريض المستمر 
  والندوات العلمية. الموجه لهنه المؤسسات، التكثيف من الملتقيات

o آليات دعم ومرافقة المؤسسات الصايرة والمتوسطة إنشاء عياكر و:  

عيئات  عدة المالية،  االقتصادية وقوانينإلش جانض النصوص التشريعية والقواعد المتضمنة في السياسة  تتضمن ،و 
 ، بورصات المناولة  عا ك نشاءالصايرة والمتوسطة في مختلف مراحر تطور  تهدف إلش تقديم التسهي ت للمؤسسات

لتوفير مقومات و ظروف  (pépinières)المشاتر و   (Incubateurs)نظام المحاتن ، مراكز دعم متخصصة اد اعتم
كاإلع م اآللي والتكوين ، و االستشارات في المجاالت  متخصصةالخدمات الوتقديم  النالئةاالنط   للمؤسسات 
 . والضريبية والتجارية وغيرعا المحاسبية والقانونية
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من تجارب الدول المتقدمة، ف ن واحدًا من أعم المحددات للمقدرة التنافسية  استنادًا إلش األدلة التجريبية المستقاة
للصناعات عو انتشار ما يعرف بعناقيد الصناعة و التي وقفت وراء تفسير تميز دولة بعينها في صناعات دون غيرعا. و عي 

 ر إليها بجدية. الظاعرة التي أصبح لزاماً علش كر دولة تسعش إلش تعزيز مقدرتها التنافسية أن تنظ
ومن عنا ف ن أحد الوسائر األساسية لدعم النمو وتوظيف الشباب في المجتمت الجزائري في لتش القطاعات 
اإلقتصادية تكون من خ ل اإلجتهاد في البحث عن حلول عملية لدعم النمو و اإلستقرار للمشروعات صايرة ومتوسطة 

الجزائري مجموعة من اآلليات التي تستهدف مساندة عنه المقاوالت مثر خدمات لبكات  الحجم. حيث يضم اإلقتصاد
التسويق أو الدعم الفني والتكنولوجي علش سبير المثال )حاتنات األعمال ومراكز المعلومات( والخدمات المالية واإلقراض 

ديم عنه الخدمات علش نحو عام إال أنه يمكن الميسر، إتافة إلش خدمات التدريض. وبرغم الجهود الكبيرة المبنولة في تق
القول أن غياب إطار لامر يجمعها في مسارات واتحة ويصحح أساليض عملها ويجعلها أكثر التصاقاً باألعداف وبمعايير 

 التقييم، يقلر علش نحو عام من اإلستفادة منها وبالتالي ال يتعاظم المردود منها علش اإلقتصاد الجزائري. 
 الصناعة ما مدى اعتماد عناقيد ن عنا المدخر، جاء عنا البحث كمحاولة لمعالجة اإللكالية التالية:إنط قا م

 لدعم قدرات العمر المقاوالتي للمؤسسات الصايرة والمتوسطة في الجزائر، إعتمادا علش تجربة إيطاليا. ك ستراتيجية
 و عنا من خ ل المحاور التالية:

 ية لعناقيد الصناعةأوال: تعريفات ومفاعيم أساس 
 بانيا: نشأة العناقيد وتطور الع قات الصناعية داخلها 
 بالث: معايير تصنيف عناقيد الصناعة 

 رابعا:السياسات ال زمة لخلق وتنمية عناقيد الصناعة في الجزائر
 خامسا: أعمية العناقيد الصناعية دوليا 

 سادسا: تجربة إيطاليا في سياسة دعم عناقيد الصناعة 
 

 تعريفات ومفاعيم أساسية لعناقيد الصناعة أوال:
عناقيد الصناعة إحدى أعم اإلستراتيجيات المتبعة في العديد من دول العالم لتنمية المقاوالت صايرة  تعتبر

 ومتوسطة الحجم ومساعدة عنه المقاوالت علش التالض علش المشك ت المرتبطة بصار الحجم. 

المراجع   
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 مفهوم عناقيد الصناعة 1
تعرف األدبيات االقتصادية عنقود الصناعة بأنه تجمعات تضم مجموعة من الشركات التي تجمت بينها عوامر 
مشتركة كاستخدام تكنولوجيا متشابهة أو االلتراك في القنوات التسويقية ذاتها أو االستقاء من وسط عمالة مشترك أو حتش 

ا التجمت كنله مجموعة من المؤسسات المرتبطة به والداعمة له، االرتباط بع قات أمامية وخلفية فيما بينها. ويضم عن
كما يوفر العمر داخر العنقود والتي يعتبر وجودعا ترورة لتعزيز تنافسية أعضاء التجمت كالجامعات والمعاعد التعليمية.  

الشركات، إتافة إلش القدرة علش  لمشاكرتتمثر في تقديم حلول متكاملة الصناعي للشركات العاملة العديد من المزايا التي 
إتافة إلش العديد من ؤدي إلش زيادة اإلنتاجية والتطوير المستمر، استشراف المستقبر وتفهم أكبر لبيئة األعمال علش نحو ي

 زيادة الوصول إلش العمالة المدربة والموردين المتخصصين، تسهير هابين المزايا الملموسة التي تحسها الشركات، و التي من
الوصول إلش المعلومات، التكامر بين الوحدات، توفير الحافز علش العمر واألدوات ال زمة  مستوى التوظيف، تسهير

 لقيان األداء، باإلتافة إلش زيادة القدرة اإلبتكارية.
الموردين للمدخ ت الهامة، كمكونات اإلنتاج والمعدات المصنعين و  عناقيد الصناعةتتضمن علش عنا و 
اإلنتاجية أو الموردين لبعض خدمات البنية التحتية الخاصة بالصناعة، باإلتافة إلش قنوات التسويق  العمليةة في المستخدم

 ومنتجي المنتجات المكملة والشركات التي تستخدم مدخ ت متشابهة أو عمالة وتكنولوجيا متقاربة. 
حكومية مثر الضم عددا من عيئات التموير والهيئات الحكومية وغير لي يتست مفهوم عناقيد الصناعةكنله 

المؤسسات التي تقوم بالتدريض المهني و ، (Standards-Setting Agencies)الجامعات، عيئات التوحيد القياسي
عن وجود  المهنية التي تقدم خدمات التدريض والتعليم والمعلومات والبحث العلمي والدعم الفني، بما يعبر والنقابات

 .ع قات تشابه خلفية وأمامية قوية بين وحدات العنقود
نوعين من ع قات الترابط بين الشركات في العنقود الواحد، فهناك ترابطات أفقية،  بينوبنله يمكن التمييز 

تكون بين وعش تله الع قات التي تكون بين منشآت في نفس المرحلة اإلنتاجية، وع قات تكامر رأسي ، وعش تله التي 
و بالتالي ف ن العنقود في صورته الحقيقية يمثر لبكة من الع قات الصناعية  لركات في مراحر مختلفة من العملية اإلنتاجية.

 المتنوعة.
يختلف المجال الجارافي للعنقود بين التركز في مدينة واحدة أو في مجموعة من المدن أو في دولة بأكملها 

 محددأو في مجموعة من الدول المتجاورة، ورغم أنه من السائد أن تتخن العناقيد صباة التجمت في مكان أو إقليم جارافي 
وسائر النقر و االتصاالت وكنله التطور في في توء التطور الهائر (، إال أن عنه الظاعرة قد تتراجت المحلية)العناقيد 

 التكنولوجي.
 خصائم العناقيد الصناعية  2

 عناك عدة سمات أساسية تتوفر في العناقيد أعمها:
  تربطها ع قات في سلسلة القيمة المضافة.أنها تجمت جارافي لشركات 
  مبنية علش تبادل السلت، والخبرات، والموارد  ( وأفقيةأمامية وخلفيةرأسية )توفر ع قات ترابط

 البشرية.
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  تتطلض لبكة من المؤسسات والمعاعد العامة والخاصة، التي تساند الكيانات االقتصادية
المختلفة، والتي يعتبر وجودعا من أعم العوامر التي تساعد علش تعزيز تنافسية أعضاء السلسلة 

 .العنقودية، كالجامعات والمعاعد التعليمية

 مزايا العناقيد الصناعية 3
 .العديد من المزايا سواء علش مستوى المنشآت أو علش مستوى اإلقتصاد ككر العنقودي التجمت شيترتض عل

عنه العناقيد يساعد علش زيادة فرص التخصم وتقسيم العمر، كما يؤدي إلش تقلير نفقات التبادل  وجود مثر ذله أن
ي تنخفض تكاليف اإلنتاج بصفة عامة، وعو ما يؤدي في النهاية إلش رفت القدرات التنافسية أبناء المراحر اإلنتاجية وبالتال

 للمنتجات و بالتالي تحسين فرص التصدير مما ينعكس علش اإلقتصاد ككر.
الخبرات  تركزمتخصصة في مجاالت متقاربة أو متكاملة مما يؤدي إلش  وحدات تجمتكما يساعد العنقود علش 

يساعد علش حصول الوحدات الصايرة علش مزايا الحجم الكبير و الفنية سواء البشرية أو التكنولوجية في عنه المجاالت، 
من خ ل تخصم كر وحدة في مرحلة أو جزء محدد من المنتي النهائي ، باإلتافة إلش األسعار  التفضيلية لشراء كميات 

نا التركز للمنشآت علش تطور البنية األساسية من الخدمات القانونية والمالية وغيرعا كبيرة من المواد الخام، كما يساعد ع
 من الخدمات المتخصصة.

زيادة الصادرات وخفض معدالت البطالة وجنب اإلستثمارات  أساليضتمثر أحد أعم  لهنا ف ن عناقيد الصناعةو 
، حيث أنه يحتوى علش سلسلة من مفهومًا ديناميكياً  عنقوديعتبر مفهوم اللهنا األجنبية ورفت معدالت النمو اإلجمالية. و 

الع قات والتأبيرات الداخلية والخارجية تؤدي إلش زيادة التنوع التكنولوجي وعو ما يجعر استخدام التكنولوجيا المتقدمة 
 تنعكس فقط علش التوست األساسية لتطور ونمو العنقود، وتجدر اإللارة إلش أن ديناميكية العنقود ال المحركةبمثابة القوى 

في عوامر اإلنتاج، وإنما تؤدى إلش تطور القدرات اإلنتاجية والتي تؤدى باستمرار إلش خلق منتجات جديدة وبالتالي إعادة 
 تشكير األسوا .

 . الع قات الصناعية داخر العنقود4
عدد من المفاعيم األساسية المتعلقة بالمراحر المختلفة إلتمام العملية اإلنتاجية  عناقيد الصناعةيرتبط بفكرة 

وتشتمر عنه المفاعيم علش الصور ودورة السلت والخدمات والمنتجات الوسيطة بين الوحدات المختلفة داخر العنقود، 
 المختلفة للع قات الصناعية بين المنشآت و التي من أعمها: 

 التعاقد من الباطن (Subcontracting) 
يشير مفهوم التعاقد من الباطن إلش أحد ألكال االعتماد المتبادل بين الوحدات اإلنتاجية حيث تقوم أحد 

لصالحها.  اإلنتاجالمنتي النهائي لصالح وحدة أخرى، وذله وفقاً للمواصفات التي تحددعا الوحدة التي يتم  ب نتاج الوحدات
بما يمثر لبكات من  عناقيد الصناعةمفهوم التعاقد من الباطن أحد ألكال الع قات بين المنشآت في إطار  و يمثر

 والتي تمثر نمط الع قات األفقية بين المنشآت. (Networks)الصناعات 
 ، منها: يأخن التعاقد من الباطن عدة ألكال
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  الطاقة اإلنتاجية لشراءالتعاقد من الباطن Capacity Subcontractingي لسلعة ل، حيث يقوم المنتي األص
ما بالتعاقد مت أحد الوحدات اإلنتاجية إلنتاج عنه السلعة وفقًا لمواصفات محددة، في نفس الوقت الني تقوم 

لطلض قدرة الشركة األم علش إنتاج الكمية الكافية لتاطية افيه الشركة األصلية ب نتاجها، ويتم ذله نتيجة عدم 
. وعنه الحالة ولنله تقوم باالستعانة بشركات أخرى إلنتاج كميات إتافية لتاطية عنا الطلض السلعةعلش عنه 

 ع قة مؤقتة بين الشركة األم والمقاول من الباطن. تمثر
  لتخصمل نتيجةالتعاقد من الباطن Specialization (Complementary) Subcontracting ،

. وتمثر عنه الحالة نوعا من ل الفرعي ب نتاج الكمية المطلوبة من السلعةالشركة األم بتفويض المقاو قوم تحيث 
 التكامر الرأسي في العملية اإلنتاجية.

  التعاقد من الباطن مت الموردSupplier Subcontracting عنه الحالة تمثر حالة التخصم في كونها ،
عملية التصميم والتطوير وطر  اإلنتاج، ويتفق  الفرعي يسيطر تماماً علش لنوع من التكامر الرأسي، إال أن المقاو 

 مت الشركة األم علش تصنيت أحد أجزاء المنتي النهائي.

 ومن األسباب التي تدفت إلش التعاقد من الباطن:    
 سواء بسبض  : قد يتمثر عنا في إنتاج سلت يتصف الطلض عليها بعدم اإلنتظامتحقيق اإلستقرار في سو  السلت

 التنبنبات الدورية أو الموسمية، أو في حالة عدم وجود طلض كاف الستمرار عمر خطوط اإلنتاج بطاقة اقتصادية.
 :الخصائم الفنية لإلنتاج وتكاليف اإلنتاج الثابتة قد تشجت علش التعاقد من الباطن،  تكنولوجيا اإلنتاج ونظم العمر

 مراحر اإلنتاج المختلفة.لنتاج وفقاً خاصة في حالة اخت ف الحجم األمثر لإل
 :تفضر الشركات الكبرى االستعانة بشركات صايرة إلجراء مراحر العملية اإلنتاجية التي  أحياناً  عيكر سو  العمر

 الصايرة. المقاوالتتتطلض عمالة كثيفة غير مدربة وذله ل ستفادة من األجور المنخفضة لهنه العمالة في 
 التزويد الخارجي (Outsourcing)  

من  بشراء السلت الوسيطة أو الخدمات المساعدة للعملية اإلنتاجية بدالً األم شركة اليشير عنا المفهوم إلش قيام 
، وفش عنه الحالة تقوم إحدى الوحدات، والتي عادًة ما تكون صايرة أو متوسطة الحجم، ب نتاج تله إنتاجها داخلياً 

ويمثر التزويد الخارجي أحد ألكال الع قات الرأسية بين المنشآت  .صالح الشركة األمالمكونات أو تقديم تله الخدمات ل
(Vertical Relations) . 

 ويمكن إجمالها فيما يلش: بعض الفوائد الكامنة لعملية التزويد الخارجي )بالنسبة للشركة األم( عناككما أن 
 :حيث يسمح عنا النظام باستبدال النفقات الثابتة للعاملين بأخرى متايرة، حيث يمكن  تحسين النواحي المالية

أن ياير من مستوى الخدمات المقدمة بسرعة كبيرة من خ ل نقر الموارد التي يستخدمها بين العديد من مورد لل
 العم ء.

 علش مستوى التنافسية والجودة الخاصة  اعتمامهاتستطيت اإلدارة تركيز في عنه الحالة  :تحسين النواحي اإلنتاجية
 بمنتجاتها بدالً من تشتت االعتمام علش العمليات الفرعية لإلنتاج.
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الحصول علش تكنولوجيا ومهارات أكثر تطورًا من تله المتاحة للشركة األم، مما يسمح  موردكنله يستطيت ال
للبائت بتطوير مستوى األداء وزيادة مرونة اإلنتاج ومواجهة ظروف السو  المتايرة والوصول إلش مستويات عالمية 

 في اإلنتاج.

 التحالفات اإلستراتيجية 
بجانض ع قات التعاقد من الباطن والتزويد الخارجي، والتي تمثر ع قات إنتاجية، ف ن الشركات الحديثة تعرف 
أنواعاً أخرى متطورة من الع قات تتسم بالتعاون فيما بينها في مجاالت التطوير التكنولوجي والتشارك في المعلومات وبرامي 

 اإلستراتيجي. التحالفالتي تدخر تحت مسمش التدريض والتسويق المشترك ، وعش الع قات 
تتجه الشركات إلش عنه الع قات لما لها من ميزة في التشارك في تكلفة الحصول علش عنه الخدمات )الفنية، 
التكنولوجية، المعلوماتية(، وبالتالي توفير تكاليف أن تقوم الشركة بمفردعا بهنا الجهد، والني يتطلض ليس فقط تكلفة 

فو  أحيانا طاقة لركة بمفردعا، وإنما أيضاً يجض القيام به علش نطا  واست حتش يمكن إع ك تكلفته، إتافة إلش مرتفعة ت
 أن وجود مجموعة من الشركات في نشاط مجمت يؤدى إلش اإلستفادة من تنوع الخبرات من خ ل اإلحتكاك.

بح يحتر أعمية كبيرة في عناقيد الصناعة وي حظ أن عنا النوع من الع قات الصناعية خارج مجال اإلنتاج أص
أن عنا النمط من الع قات يستدعش وجود بيئة أعمال ناتجة متطورة حتش  شالمتطورة، وخاصة العالمية منها، وال يخف

 يمكن أن تتجه إليه الشركات، كما أنه يستدعش وجود قاعدة تشريعية وقانونية كفأة حتش يمكن تفعير آباره اإليجابية.
 نشأة العناقيد وتطور الع قات الصناعية داخلها بانيا:

يعتمد وجود نمط من أنماط الع قات الصناعية السابقة من عدمه داخر العنقود علش أسباب نشأة العنقود وأيضاً 
ما تكون عنه األسباب عي ظروف سابقة لعملية التكوين،  تتعدد أسباب نشأة العناقيد وغالباً علش المرحلة التي يمر بها. و 

فقد تنشأ العناقيد نتيجة ألبحاث ودراسات قامت بها إحدى الجامعات أو المراكز البحثية أوتحت فيها أعمية إنشاء عنه 
 العناقيد وطر  تكوينها.

شأ العناقيد نتيجة لتزايد الطلض تنشأ العناقيد نتيجة للطلض علش المنتي النهائي أو وفرة عوامر اإلنتاج، فقد تن
علش سلعة أو خدمة غير متوفرة بما يدفت إلنشاء العنقود، وأحيانًا يفضر المنتجون التواجد بجانض عوامر اإلنتاج أو في 

 األماكن التي تتوافر فيها الصناعات المانية وبالتالي ينشأ العنقود.
اك ظهور لشركات ومؤسسات جديدة واختفاء لشركات حيث تستمر عملية التطور ونمو العنقود طالما كان عن  

 ن.قرو  ةومؤسسات أخرى، وقد يستمر تطور العنقود لعد
 :بعدد من المراحر تتمثر في عناقيد الصناعة داخر الصناعيةالع قات ويمر نمو 

 تكون عدد كبير من المنشآت في مجال الصناعة أو الخدمات الصناعية. 

  اندماج الشركات الصايرة وبعضها البعض في ع قات أفقية، و اندماج لركات صايرة ومتوسطة مت الشركات
 الكبيرة في ع قات رأسية. ويبدأ ظهور اقتصاديات التكتر. 

 .تبدأ العناقيد في النمو وخلق اقتصاديات الكفاءة نتيجة التجمت 
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 تطوير و اإلبتكار في المنتجات والعمليات اإلنتاجية لإلحتفاظ تعمر العناقيد بكفاءة ولكن تحتاج إلش المزيد من ال
 كما تظر في حاجة إلش تقوية الروابط الدولية.  ،بمستوى التنافسية الحالي

 بالثا: معايير تصنيف عناقيد الصناعة
 وفقاً لعدد من المعايير: عناقيد الصناعةيتم تصنيف 

 :وعش المرحلة التي يكون  ،تنقسم العناقيد وفقاً لمرحلة النمو إلش الطور اإلبتدائي مرحلة التطور
فيها حجم العنقود صايرًا ولديه إمكانيات نمو كبيرة، طور اإلنشاء، حيث تظر عناك إمكانية 
لنمو العنقود رغم كبر حجمه، طور النضي، حيث يكتمر فيه بناء العنقود وتصبح إمكانية 

 ية.النمو تئيلة للاا
 :إلش عناقيد ذات ع قات عميقة أو  عناقيد الصناعةوتنقسم  عمق الع قات بين الوحدات

ة أو غير معروفة، وذله وفقًا لعمق الروابط اإلنتاجية بين الوحدات وعدد المؤسسات تحل
 القائمة داخر العنقود. 

 :لتطور حجم العمالة إلش عناقيد في حالة نمو أو  وتنقسم العناقيد وفقاً  ديناميكية العمالة
انخفاض أو استقرار. ويعتبر العنقود في حالة استقرار إذا كان التاير في حجم العمالة يتراوح 

 %.10±بين 
 :طبقًا للع قات لمستوى المنافسة  كما يتم تقسيم العناقيد وفقاً   أعمية الع قات الجارافية

 توى اإلقليمي أو الوطني أو الدولي.سواء كانت علش المسالجارافية 
 السياسات ال زمة لخلق وتنمية عناقيد الصناعة في الجزائررابعا: 

إن تفعير استراتيجية العناقيد يتطلض العمر علش جنب اعتمام المقاوالت الصايرة والمتوسطة الحجم في بيئة األعمال 
 أعمية العنقود والمزايا التي تعود من العمر في عنا اإلطار. شالجزائرية إل
تستطيت الشركات استشعار عنه المزايا ف ن األمر يتطلض في مراحله األولش جهود كبيرة من الدولة في سبير  ولكي

يفة متسقة رفت الوعي لدى الشركات وعو ما يتطلض حفزعا علش الوصول إلش النضي االقتصادي الني يمكنها من إرساء تول
 بين التعاون والتنافس. 

 عناقيد الصناعةوالخطوات التي يجض إتباعها من أجر خلق وتمكين  السياساتتقسيم عنا المجال يمكن  وفش
  :من أداء دورعا في االقتصاد الوطني إلش مجموعتين

ة المقاوالت الصايرة لتنميالتي يجض أن تتبعها السلطات العمومية  السياساتتتعلق بمجموعة  المجموعة األولش:
والمتوسطة التي يمكن أن يتكون منها العنقود. ف  يمكن تنمية العنقود دون تنمية ومساندة الوحدات األساسية الداخلة فيه 
وعش الشركات. وفش حالة اختيار أسلوب العنقود ك ستراتيجية لتنمية المقاوالت ف ن أنواع المساندة المطلوب منحها 

علش المستوى الجزئي عن األساليض األخرى لتنمية المقاوالت الصايرة والمتوسطة، مثر  ف تختلللشركات وإن كانت ال
 الدعم الفني والمالي والتكنولوجي وغيرعا، إال أن االخت ف يكمن في أسلوب منح عنه المساعدات. 
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متوسطة في الجزائر يجض فبرامي المنح والدعم اإلقتصادي والمالي إلنشاء وإعادة تأعير المقاوالت الصايرة وال
أن تكون ذات ص ت قوية عي األخرى يبعضها البعض حتش يتم التأكد من اتسا  مساراتها، من حيث مثً  تكامر عنه 
البرامي في المحتوى علش نحو يمأل أي فجوات، واتسا  عنا المحتوى، فبرامي التنمية التكنولوجية يجض أن تتسق مت 

تنمية مهارات العمالة، وأي اخت ف في المستوى أو المحتوى أو عدم اتسا  التوقيت يؤدى  برامي التموير المتاحة وبرامي
إلش فجوات بين المستوى التكنولوجي الني يمكن أن تطبقه المنشأة وبين حجم التموير المتاح لشراء المعدالت التي تؤعر 

كلها أمور تضعف من نظم المساندة. وبالتالي   وعش -لهنا التطبيق والمستوى الفني للعمالة التي تستخدم عنه المعدات 
 فائدتها. مف ن برامي المساندة عي األخرى يجض أن يكون بينها درجة متطورة من الع قات المؤسسية حتش يمكن أن تتعاظ

 
حسض قطاعات  عو تبرز األعمية النسبية لمختلف أحجام المقاوالت الصناعية في الصناعة الجزائرية، و التي تتوز 

النشاط األساسية كما يلي: القطاع الصناعي، القطاع الخدمي والقطاع التجاري، حيث تتواجد بأعداد كبيرة علش مستوى 
خمسة أنشطة وعي الخدمات التي تنشط بها نسبة كبيرة، بم تليها المباني واأللاال العمومية ويرجت عنا التواجد القوي إلش 

صناعات المختلفة بنسبة أقر، بم نجد الف حة والصيد البحري، أما في الخدمات قلة التكاليف وبساطة العمر، بم تليها ال
          ذات الصلة بالطاقة فهي تحتر المرتبة األخيرة ألنه يعتبر من بين األنشطة المكلفة، والتي تتطلض أمواال كبيرة نوعا ما.

 تزائر أن عنه المقاوالت تتميز ب مكانياولقد اتضح من خ ل العديد من الدراسات التي تناولت التشاير في الج
ديناميكية علش استيعاب العمالة مما يكسبها أعمية كبيرة في المجتمت الجزائري للمساعدة علش مواجهة مشاكر استيعاب 
العمالة الجديدة الداخلة سنويًا إلش سو  العمر. ولكن علش الصعيد اآلخر فقد أوتحت الدراسات االقتصادية أن عنه 

الت نتيجة لمشاكر صار الحجم عي أكثر حساسية من المقاوالت الكبيرة في مواجهة التايرات والصدمات المقاو 
 االقتصادية، مما يؤدي إلش عد استقرار فرص التوظيف بها.

 
وفي عنا السيا  تعتبر عناقيد الصناعة أحد الحلول الجوعرية لتنشيط ودعم إنشاء المقاوالت الصايرة والمتوسطة 

ر، فالعنقود يدعم استقرار عمر عنه الكيانات صايرة ومتوسطة الحجم ألنه يكسبها إمكانات خاصة تمكنها من في الجزائ
تحقيق درجة مرتفعة من االستقرار االقتصادي نتيجة ل رتباطات الرأسية واألفقية التي يتيحها لها، كما أنه يمثر إطارا واتحا 

 ر بما يمكن من تصميم سياسات م ئمة لتقوية العنقود ودعم تنافسيته.للع قات الصناعية علش نحو يكشف مواطن القصو 
 

و يمكن اعتبار اإلجراءات األخيرة التي اعتمدتها الحكومة في إطار دعم و تنشيط المؤسسات الصايرة و 
 المتوسطة و تحفيز التشاير من السياسات الطامحة إلش إيجاد عناقيد صناعية ننكرعا ب يجاز.

 حيث: ومساعمات الدولة بارض تأعير وتطوير عملية إنشاء المقاوالت الصايرة والمتوسطةإجراءات 
في إطار  2011فبراير  22قامت الجزائر من خ ل اإلجتماع األخير لمجلس الوزراء يوم الث باء 

الوصول برنامي الدعم المالي والفني وتحسين تموير اإلستثمار لصالح المقاوالت الصايرة والمتوسطة  
 إلش مجموعة من اإلجراءات والقرارات التحفيزية تتجلش فيما يلي:



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقو رص الف الجزائر في إنشاء المؤسسات ومساعدة دعم آلياتحول المقاوالتية بعنوان :  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

 والمتوسطة الصغيرة المقاوالت وإنشاء لدعم فاعلة كآلية الصناعي العنقود مفهوم ترويج

 بالجزائر

 

 

،باية تخفيف تكاليف بيت التجهيزات باإليجار  2011إط   لركات عمومية للبيت اإليجاري ،ابتداء من مارن   -
 لفائدة المقاوالت الصايرة والمتوسطة الراغبة في اللجوء إلش عنا الجهاز.

ئمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمقاوالت الصايرة والمتوسطة وتخفيف اإلجراءات تنشيط اآلليات القا -
 ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية.

تدخر الصندو  الوطني لإلستثمار إلش جانض المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذله بنسبة إسهام تصر إلش  -
 نشاء المقاوالت الصايرة والمتوسطة.من رأن المال والتموير، وكنا بارض تنشيط إ 34%

وفض  عن اإلمتيازات الممنوحة لصالح المقاوالت الصايرة والمتوسطة ، سيستفيد المترلحون ل ستثمار المصار 
 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشاير الشباب والصندو  الوطني للبطالة من اآلن فصاعدا من التشجيعات اآلتية:

 5بالنسبة ل ستثمارات التي ال تتجاوز  %1إلش  %5صي في تموير االستثمار ) من تخفيض إسهامهم الشخ -
 م يين دج.(.10بالنسبة ل ستثمارات التي تصر إلش  %2إلش  %10م يين دج ومن 

دج ،عند االقتضاء ،لتأجير محر يستار في النشاط أو لحيازة  500.000منح قرض إتافي ب  فوائد بقيمة  -
 تها في لكر ورلة في حالة النشاط المهني الممارن من قبر خريجي التكوين المهني.مركبة تتم تهيئ

تحديد فترة ب ث سنوات تتطور خ لها المقاولة المصارة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية ،بعد  -
 انقضاء اإلعفاء الجبائي.

 كنا تخصيم حصة من العقود المحلية للمقاوالت المصارة.  -
 

. ففي بداية للمساعدة علش خلق عنه العناقيد وتأعيلها للقيام بدورعاتتمثر في السياسات  المجموعة الثانية :
تكون العنقود ف ن النمط السائد من الع قات الصناعية يكون الع قات الرأسية، بمعنش تعاون في لكر التزويد الخارجي 

ة. ولهنا ف ن العنقود يضم مجموعة من المنتجين في سلسلة القيمة بالمدخ ت الوسيطة في سبير إنتاج السلعة النهائي
المضافة إلنتاج عنه السلعة، مت م حظة أن الص ت الخارجية للعنقود تكون كبيرة الستيراد المكونات ذات المحتوى 

 التكنولوجي العالي أو ذات المحتوى الرأسمالي العالي.
نضوج العنقود و إقامة الربط بين العنقود الصناعي ونظام التطوير المساعدة في  ةوعنا يقت علش الدولة مسؤولي

الوطني من خ ل تصميم البرامي التي تشجت علش إرساء نمط لبكي من الع قات مثر تشجيت التعاقد من الباطن وتشجيت 
قود إتافة إلش آخرين تبادل المعلومات، وإنشاء مراكز تدريض مشتركة ولركات مشتركة جديدة يساعم فيها العاملون في العن

من أجر تطوير نوعيات جديدة من التكنولوجيا التي تخدم العنقود أو من أجر  -وقد تكون الدولة طرف مستثمر فيها  -
 التسويق الخارجي المشترك أو إلنتاج مدخر وسيط له صفة العمومية في عنا العنقود.

في الجزائر  دعم الصناعات الصايرة و المتوسطةم في التي تسه االقتراحات السياسات وو في عنا اإلطار نشير إلش 
 من أجر تجسيد العناقيد الصناعية كما يلي: 

  وأدوار واتحة لك  القطاعين في التنمية االقتصادية الخاصالعام و فاعلة بين القطاعين وجود لراكة حقيقية   -أ
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في ظر عالم يتاير بشكر سريت، وفي زمن انتقلت فيه المنافسة من إطار المكان إلش الفضاء التخيلي حيث       
ال حدود سياسية يمكن أن تقف في وجه التجارة اإللكترونية أو اإلنترنت، وفي إطار باتت الثروة الحقيقية نتاج 

ين العام والخاص في عملية التنمية االقتصادية. فالقطاع سعة األفق، كان ال بد من إعادة توزيت األدوار بين القطاع
الخاص له دور القيادة دون أن تنسحض الحكومة تمامًا من الساحة، حيث ال زال يقت علش عاتقها الحفاظ علش 
االستقرار السياسي واالقتصادي في الدولة وإزالة كر ما من لأنه أن يشكر إعاقة لعمر القطاع الخاص من جهة، 

توفير المؤسسات الداعمة والبيئة التشريعية المناسبة لتمكينها من االستفادة من الفرص التي توفرعا العولمة، وتمان 
وبالتالي ف ن دورعا أن تدعم القطاع الخاص وأن تفعر كر ما من لأنه أن يؤدي إلش مساعدته باستثناء إعاقة 

طاقاته للوصول إلش مزيد من المعرفة عن حاجات المنافسة. وبنات الوقت ف ن علش القطاع الخاص أن يستثمر كر 
 السو  والزبائن والمنتجات ذات النوعية والجودة العالية، وكر ما من لأنه أن يرفت من إنتاجيته. 

ولتحقيق قدرة تنافسية عالية ال بد من تبني اإلستراتيجية المناسبة التي تعتمد علش ترجمة الخيارات والخطط      
ن قبر الشركات إلش عمر فوري ومنتي، إتافة إلش تحسين الكفاءة التشايلية باالستا ل األمثر التي يتم تبنيها م

بهدف الوصول إلش منَتي عالي …( لمدخ ت اإلنتاج )العمالة، ورأن المال، والمواد الخام، والطاقة، والمعرفة، 
ات ذات قيمة مضافة عالية والتي الجودة وبأقر كلفة ممكنة، وبالتالي ف ن من لأن الشركات العاملة في قطاع

 تتمتت بكفاءة عالية أن تكون رائدة في المنافسة. 
وبالتالي ف بد من خلق عنه الشراكة الحقيقية والفاعلة ما بين القطاعين والعمر سوية من أجر التخلم واستبدال 

من رفت تنافسية االقتصاد  األنماط السلوكية غير التنافسية في اقتصادنا المحلي بأنماط تنافسية تعزز مبالرة
 الجزائري. 

وفي تجربة الجزائر، سعت وحدة التنافسية في وزارة المؤسسات الصايرة والمتوسطة والصناعات التقليدية        
دوما للعمر مت القطاع الخاص إيمانا منها بأعميته في رسم السياسات وتنفين التوصيات المتعلقة بالقطاعات 

لتي تمت دراستها من خ ل إلراكهم منن البداية. كما تم عقد العديد من ورش العمر التي اإلقتصادية المختلفة ا
تمت ممثلين عن القطاع الخاص ونظرائهم من متخني القرار في القطاع العام بهدف الوصول إلش توصيات مشتركة 

 قابلة للتنفين وبما يعزز من تنافسية القطاع المعني.
 
  ك ستراتيجية لرفت تنافسية للصناعات الوطنية المختلفة  د الصناعيةالعناقيمفهوم  سويقت    -ب 

فكرة التجمت المجردة إلش إرادة حقيقية للتعاون والتنسيق بين  عناقيد الصناعةمفهوم  سويقت مفهوم يتجاوز     
عناصر السلسلة المختلفة تؤدي في نهاية األمر إلش تحقيق ربحية أعلش للجميت، من خ ل خلق وسط من المنافسة 

مثلة التي تؤدي إلش رفت اإلنتاجية. وعي الفكرة التي تقف في جوعرعا في وجه النظرة التقليدية للصناعة، والمت
بالقطاع الني يشمر جميت الصناعات ذات اإلنتاج النهائي المتشابه، والمرتبط غالباً بالتردد في التنسيق والتعامر 

 بين المتنافسين واالعتماد األكبر علش الدعم والحماية الحكومية دون غيرعا. 
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كثر نضجًا للعمر التكاملي ما بين ومن الجدير بالنكر أن العنقود كما تم تعريفه سابقًا قد يكون الشكر األ     
المؤسسات العاملة في اقتصاد ما، في حين يمكن أن توجد ألكال أخرى للتجمعات الصناعية تشكر في جوعرعا 

في  Biotechnology)مثال ذله العنقود المحتمر للتقانة الحيوية  Potential Clusterعنقوداً محتم ً 
النشاطات المتعلقة بالصيدلة، البيولوجيا، والكيمياء( وعي األلكال التي العديد من مناطق العالم لامً  كر من 

تعد من زاوية عملية األكثر أعمية لواتعي السياسة في الدول النامية. فمعرفة ما يمكن أن يكون عنقودًا ودراسة 
 د ناتي.الظروف المحيطة به ستسهم بشكر فاعر في توجيه السياسات التنموية، لحفزه ل نتقال إلش عنقو 

وينكر أن العناقيد في العادة تتخن صباة مكانية بتركزعا في مكان جارافي واحد، وعو ما يطلق عليه بالعنقود 
)مثال ذله صناعة الكمبيوتر والخدمات ذات الع قة بتكنولوجيا  Regional Clusterالمكاني )أو اإلقليمي( 

عناقيد إلش حد ما علش مدى تطور وسائر النقر ( حيث تعتمد درجة تركز الSilicon Valleyالمعلومات في 
واالتصاالت، األمر الني يتوقت معه أن يكون للتطور الكبير في مجال االتصاالت أبر علش عنه الظاعرة، وخصوصاً 

 في الصناعات القائمة علش المعرفة كصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها. 
ديناميكياً متحركاً وليس ستاتيكياً ساكنًا، حيث أنه يحتوي علش سلسلة من الع قات ويعتبر مفهوم العنقود مفهوماً 

والتأبيرات الداخلية والخارجية تؤدي إلش زيادة التنوع التكنولوجي للمنطقة وتطور ونمو العنقود باستمرار. وتعد 
قوة المحركة في عنا العنقود. في إدارة واستخدام التكنولوجيا بمثابة ال (entrepreneurialالشركات الرائدة )

وتعتبر عنه العملية الديناميكية وغير المتوقفة مصدرًا عاماً لظهور آفا  إنتاجية عالية تختبئ في طّيات التطبيقات 
 التكنولوجية.

 
وتتميز الشركات الرائدة بأنها قادرة علش توليد قدرات إنتاجية فريدة من نوعها، وانتهاز الفرص لتطوير منتجات 

دة مما يحدو بالشركات األخرى بالعمر علش زيادة آفا  تخصصها في العنقود. وال يتوقف دور بعضها عند جدي
عنا الحد، وإنما يتعداه ليلعض دوراً مفصلياً في تنمية االقتصاد بشكر عام وتطوير القدرات والمهارات التكنولوجية 

 . Développemental Firmesفي العنقود، وتسمش عنه الشركات بالشركات التنموية 
 خامسا: أعمية العناقيد الصناعية دوليا:

تشير التجارب الدولية إلش أن فكرة عناقيد الصناعة عي أحد األساليض الهامة التي تقوى قدرات المقاوالت 
صايرة ومتوسطة الحجم في مواجهة االنفتاح االقتصادي علش العالم وما يترتض عليه من حدة المنافسة العالمية داخر 

ب دول لر  آسيا من أن العنقود الصناعي عو وسيلة عامة األسوا  المحلية. واألمر الني يفو  ذله عو ما تظهره تجار 
ليس فقط في مواجهة اإلنفتاح والعولمة بر واالندماج فيها من خ ل تنمية القدرات التصديرية للمنشآت صايرة ومتوسطة 

 ة / دولية.الحجم سواء من خ ل عناقيد محلية ذات قدرات تصديرية عالية أو من خ ل عناقيد محلية / إقليمية أو محلي
( األعمية النسبية الكبيرة لنمط اإلنتاج الصاير والمتوسط، حيث ترتفت مساعمته في 1و يظهر الجدول رقم )

 التشاير وفش القيمة المضافة في العديد من اإلقتصادات سواء المتقدمة أو النامية. 
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Source: Antoine Mansour, Support Services And The Competitiveness of SMEs in the 

MENA Region, Working Paper No. 56, May 2001, Egyptian Center for Economic studies 

(ECES), p.4. 
في عنه الدول إلش أنها استطاعت أن تدعم دور الصناعات صايرة ومتوسطة الحجم ويشير استقراء تجارب النمو 
 علش نحو فعر دورعا في النمو والتشاير.
تحتر أعمية كبرى في اليابان تمثر  الحجم صايرة ومتوسطة ( أن المقاوالت2فكما يتضح من جدول رقم )

التي تعمر بها وقيامها بتوفير العديد من فرص  األنشطةعدد ت إلش فباإلتافة الني يعتمد عليه االقتصاد الياباني، ساناأل
زيادة جودة  إلشالعمر، ف ن لها دور أساسي فش ابتكار وخلق صناعات جديدة، وتشجيت المنافسة في السو  مما يؤدى 

الحجم في تتركز األعمية الكبيرة للمشروعات صايرة ومتوسطة . و وتنافسية المنتي الياباني في السو  المحلش والعالمي
من حجم قوة  %79 الحجم صايرة ومتوسطة المقاوالتدعم النمو االقتصادي. وتمثر  اليابان في قدرتها الفائقة علش

 .% من المنتجات المصنعة51ب نتاج  المقاوالت% من المنشآت التجارية، كما تقوم تله 99العمر، و

%( -لعمالة اتها النسبية فش ( النصيض النسبي للمشروعات صايرة ومتوسطة الحجم ومساعم1جدول)              مقارنة دولية )

 الدولة
نصيض  المقاوالت  صايرة ومتوسطة 

 الحجم من عدد المنشآت
نصيض  المقاوالت  صايرة ومتوسطة 

 الحجم فش العمالة 

 63 97 عوني كوني

 78 99 كوريا

 68 96 تايوان

 74 98 تاي ند

 79 99 اليابان

 66 99 ألمانيا

 57 99 فرنسا

 91 99 اليونان

 53 99 الواليات المتحدة األمريكية
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صايرة ومتوسطة الحجم أعمية  المقاوالتيحتر قطاع وتوجد تجربة مثيرة ل عتمام وعش التجربة الهندية، حيث 
في الهند من قدرتها علش  توفير المزيد من فرص العمر وتنمية القطاع الصناعي وتشجيت  عنه المقاوالتتنبت أعمية و  .كبيرة

الموارد  إلشتفتقر وتتناسض الصناعات الصايرة مت البيئة االقتصادية في الهند التي  العمر الحر في أقاليم الدولة المختلفة،
 رؤون أموال تخمة. إلشالصايرة كثيفة العمالة وال تحتاج  المقاوالتجانض تخامة عدد السكان، حيث أن  إلشالمالية 

% من الناتي 30مليون وحدة تشارك بنسبة  3,2في الهند الحجم صايرة ومتوسطة  المقاوالتويبلغ عدد 
، المبالرة وغير المبالرة % من الصادرات الصناعية45شآت بنسبة المحلش اإلجمالي في الهند، كما تسهم عنه المن

% من الناتي 40العاملة فش القطاع الصناعي، والتي تنتي  المقاوالت% من 95الحجم صايرة ومتوسطة المقاوالت وتمثر 
 مليون عامر. 18الصناعي الهندي، ويعمر فيها 

صار حجم  ناعات صايرة ومتوسطة الحجم يوتح أنواإلستقراء المحلر للتجارب الناجحة في تفعير دور الص
ال يمثر مشكلة فش عالمنا المعاصر بر يعد ميزة تكفر المرونة في االستجابة لتايرات األسوا  والتكنولوجيات،  المقاوالت

ض وعدم ارتباطها في عياكر متكاملة تمكنها من التالالمقاوالت صايرة ومتوسطة الحجم تفكه  وإنما المشكلة تنبت من
، ومن عنا ظهر مفهوم العنقود الصناعي، وعو مفهوم بتفتت عمليات اإلنتاج والتسويق والشراءعلش المشك ت المرتبطة 

السلعية والخدمية المترابطة أو المتكاملة والهيئات المساندة الوحدات اإلنتاجية ذات األنشطة  الع قات الصناعية بين يعكس
أو البحثية في إطار واحد، سواء كان عنا العنقود يتمتت بتركز جارافي أو إقليمي أو  المختلفة سواء الحكومية أو المالية

 دولي.
 سادسا: تجربة إيطاليا في سياسة دعم عناقيد الصناعة:

مقاولة  4000000من التجارب التي نجحت في مجال العناقيد الصناعية تجربة االقتصاد اإليطالي الني يوظف ما يقارب  
 كبيراً في األسوا  المحلية والعالمية.  حيث لالت حيزاً  صايرة ومتوسطة ،
تحقيق التنمية االقتصادية ال يتم بالضرورة من خ ل الشركات الضخمة، فاالقتصاد  أنب اإليطالية التجربة كدو تؤ 

قوى أمن  أصبحتعلش لركات صايرة ومتناعية الصار إال أنها استطاعت أن تصر إلش العالمية و  األساناإليطالي يعتمد في 
المصدرين للسلت االسته كية ذات الجودة العالية مثر:السلت الانائية، المنسوجات، السيراميه، وغيرعا من السلت 

 . األساسية االسته كية
تعمر في مجموعات مترابطة  المقاوالتأن عنه إلش  الحجم في إيطاليا ةصايرة ومتوسط المقاوالت ويرجت نجاح

 SME)الحجم  عناقيد المقاوالت صايرة ومتوسطة بعضها البعض وعو ما يطلق عليه وذات ع قات متداخلة بين

Cluster صايرة و متوسطة  المقاوالت(، باإلتافة إلش تطور البيئة التنافسية، والتحسن المستمر والتلقائي آلليات عمر
 ي.واإلقليمالحجم وما يتعلق بها من سياسات علش المستوى القومي 

 الي أعم السياسات التي قامت بها إيطاليا لدعم عناقيد الصناعة بها: ويوتح الجدول الت
 السياسات المساندة للعناقيد الصناعية في إيطاليا(2جدول)
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 ختاتتمة:      
وتكاليف الحصول علش المواد الخام والمعدات،  ،مشك ت المشروعات الصايرة والمتوسطة ترتبط بصار حجمهالعر 

الدراسات الحديثة أببتت أن عنه المشك ت ليس  لكنوخدمات اإلنتاج من استشارات تسويقية وفنية ومالية وتدريبية، 
سببها األصلي صار الحجم بر التفكه وعدم االرتباط في عياكر متكاملة، ومن عنا برزت فكرة العناقيد الصناعية، لتطوير 

لعديد يعزز ا ,ودعم قدراتها اإلنتاجية ومساعدتها علش العمر في إطار حجم كبير نسبياً  ,المشروعات الصايرة والمتوسطة
من المزايا مثر استخدام التكنولوجيا المتطورة وخفض تكاليف اإلنتاج ورفت الجودة، وتنافسية المنتي النهائي والتالض علش 

  مشك ت التموير والتسويق.

 
يمكن اعتبارعا كأحد الوسائر واآلليات الناجعة للدول  الصناعة الصناعية أو عناقيد التجمعات إستراتيجية إن              

من  النامية ومن بينها الجزائر لدعم قدرات العمر المقاوالتي للمؤسسات الصايرة والمتوسطة في الجزائر وذله لما تتميز به
إنتاجية وأعلش اإلنتاج حسض الطلض بأسرع وقت وأقر تكلفة  تتوفير متطلبا السو  و وظروف السرعة في استجابتها لقوى

  ممكنة.

المتاحة وزيادة  االقتصادية من الموارد المثلش ستفادةإلوبالتالي ف ن جوعر استمرار عنه التجمعات الصناعية عو ا        
 .      معدالت اإلنتاجية من خ ل تحسين مستوى ومهارة وكفاءة العاملين الدائمة لمتطلبات السو 
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