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 الصغيرة المؤسسات نسيج لتكثيف خيار أمثل و التعاون أشكال أرقى الباطن من المقاولة إستراتيجية تعتبر

 . للبلد االقتصادية بالتنمية النهوض وبالتالي والمتوسطة

 التقدم قي رائدة كنماذج باعتبارها العالمية التجارب أهم على الضوء تسليط إلى نسعى دراستنا ضوء على و 

 المالئمة الجوانب وتوطين لنقل وذلك واالقتصادي الصناعي القطاع ترقية لقواعد الناجح والتطبيق

 . الجزائر في واإليجابية

 . المتوسطة و الصغيرة المؤسسات ، الصناعي التعاقد  ، الباطن من المقاولة:  المفتاحية الكلمات

 

 

 

تعتبر إستتتتتتتتراتيجية  المقاولة من الباطن   ألد ااستتتتتتتاليب ال تتتتتترورية للت اية ويتتتتتتتمان االلتيالاة التموينية من الموا  ااولية 
والمكوناة المتالة في السوق ، وبالك فهي تمثل أرقى أشكال المساهمة في  فع عجلة التنمية االقتصا ية من خالل االستخدام 

 ا في تنظيم اإلنتاج الصناعي . اامثل للموا  المتالة ونجاعته
وتنفا إستراتيجية المقاولة من الباطن   في ظل ما هو متاح من صناعاة ومنتجاة في إطار الجدوى االقتصا ية والمالية       

 .باعتبارها العامل الجوهري إلقامة المشاريع
و من منطلق أن التوازناة االقتصا ية للدول تعتمد على مدى قدرتها على المنافسة العالمية من خالل  عامتها االقتصا ية    

ركيبته المؤسساة الص يرة و المتوسطة  ت إن كانت من  PME– –ااساسية التي تت من الجهاز اإلنتالي الاي أصبح يأخا في 
وره للقيام بدور المجهز التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخ اص باعتبارها القائد الصناعي اليوم تطلب اامر تطوير مكانته و 

المؤسساة الكبيرة ،و لالك تلعب إستراتيجية المقاولة من الباطن التي اعتمدتها معظم المؤسساة الصناعية في لل  لمتطلباة
و الرفع من ميزتها التنافسية محليا و  وليا و استفا ة من الدول  ورا لوهريا فمن خاللها تمكنت من تنمية و ترقية منتجاتها 

التجارب النالحة في هاا المجال استوعبت معظم الدول العربية و من بينها الجزائر أهمية ااسلوب في تدعيم عالقاة و الترابط 
 بين مؤسساة القطاع الصناعي . 

 وعلى يوء ذلك يمكن صياغة إشكالية الدراسة فيما يلي :  
 ا هو  ور و مكانة المؤسساة الص يرة و المتوسطة ؟ وما هي أهم المثبطاة التي تعتريها  في الجزائر؟ م-1
إلى أي مدى يمكن إلستراتيجية المقاولة من الباطن) التعاقد الصناعي (  أن تساهم في تعزيز مكانة  المؤسساة الص يرة و -2

 ؟ية االقتصا ية في إطار المستجداة الدوليةوما مدى مساهمتها في عملية التنم ( ؟PMEالمتوسطة ) 
 و لمحاولة اإللابة على تلك التساؤالة  و غيرها فقدتم تفريع الورقة البحثية إلى العناصر التالية : 

 مضمون إستراتيجية المقاولة من الباطن .-(1
 محددا ظهور إستراتيجية المقاولة من الباطن . -2

 الملخص

 

 المداخلة
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 الباطن . أهم صور إستراتيجية المقاولة من -3
 مقاولة طاقة اإلنتاج . -(3-1 

 مقاولة االختصاص. -3-2
 المقاولة الوطنية. -3-3
 المقاولة الدولية. -3-4
 أهمية إستراتيجية المقاولة من الباطن  .  -4
 بعض التجارب األجنبية الناجحة  في المقاولة من الباطن.-5
 التجربة األمريكية   . -5-1
 التجربة الفرنسية.  -5-2
 التجربة اليابانية . -5-3
 واقع إستراتيجية المقاولة  من الباطن و مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر  .-6
 
 
 
 
 مضمون إستراتيجية المقاولة من الباطن : -1

الاي يعد ( Peter Drucker( و )Say, Cantillon,Shumpeterتناول عدة اقتصا يين مسألة ) المقاولة ( ، ومن بينهم )
(  إلى اقتصتتتا  مقاولين économie de managementأول من أشتتتار إلى تحول االقتصتتتا ياة الحديثة من اقتصتتتا  تستتتيير )

(économie d'entrepreneurs)  (1)كما كان  ( لتتتتتتتتتتتتتتت A.Sallez, PYVES Barreyre, Houssiaux ور بارزا في  )
رقية المقدرة . التنافسية ترقية الفكر المقاولي والتنظيمي من خالل  وره في تنمي ة عالقاة التعاون والتشابك، تخصيص الموار  وت

التعاقد من الباطن  –، إال أنهم لم يتوصلوا إلى مفهوم مولد لول مصطلح المقاولة  ، فبع هم اعتمد مصطلح  (2)للمؤسساة
لعملية اإلنتالية ، كما أنها ألد أستتاليب " العالقاة التعاونية التكاملية التي تنشتتأ بين مؤستتستتتين أو أكثر خالل مرالل ا -في 

الت اية المتبا لة بين المؤسساة القائمة إما بشكل رأسي أو أفقي وتتشابك منتجاتها بارتباطاة أمامية أو خلفية في قطاع ما ، 
ة لألعمال( ( بتكليف مؤسسة أو أكثر ) منفاة ، مجهزة ، مناولDonneur d'ordreفبمولبها تقوم المؤسسة المقدمة لألعمال )

(Sous-Traitant)  متخصصة بتنفيا مرللة أو أكثر من عملياة اإلنتاج أو الخدماة لسب معايير وخصتائص فنية تحد ها
  (3)المؤسساة الزبونية ) اآلمرة ( وطبقا لعقد محد  مسبقا وملزم للطرفين " 

 محددا ظهور إستراتيجية المقاولة من الباطن : -2
وع النشتاص الصتناعي ، من خالل إ خال فروع صتتناعية لديدة شتتجعت الطلب  ركة التصتنيع الحديثة في تطور وتن ستتاهمت ل
على الستتتلع والمنتجاة الوستتتيطة، كما كانت  افعا لظهور نشتتتاطاة لديدة انتشتتترة معها النشتتتاطاة التكاملية والتعاون بين 
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لتي كان لها  ورا بارزا بمساهمتها الفاعلة في ت طية الطلب المتزايد على المؤسساة عن طريق الصناعاة الص يرة والمتوسطة  و ا
 مختلف ألزاء ومكوناة المنتجاة ، كما كانت مصتدر المبا رة بالتحفيز على انتشار شريحة من المقاولين الص ار المستقلين . 

انتشار البطالة أثر كبير ومباشر في ترقية روح ، ولقد كان ازمة السبعيناة ) أزمة الطاقة ( وما ترتب عنها من غلق المصانع و 
  (4)المبا رة والتقاول في الدول المتقدمة ، وعموما ترلع أسباب اللجوء إليه إلى لملة من االعتباراة

 * التدام التزالم،  ومع التطور التقني الاي لعل اانظمة المعاصرة  و التي تتسم بالمرونة وتعقيد العملية اإلنتالية لفز بعض
المؤسساة باللجوء إلى مؤسساة أخرى تتوفر على تجهيزاة ومهاراة متخصصة ترفع من لو ة المنتوج المطلوب وبأسعار 

 مناسبة 
* الرغبة في تحقيق وفراة اقتصا ية وتت من وفراة اإلنتاج التي تزيد بزيا ة لجم المؤسسة مع توسيع نطاق توزيع التكاليف 

 ساة واابحاث ،  راساة السوق ذاة المر و ية ااعلى . الثابتة سيما ما تعلق منها بالدرا
* السعي إلى تحقيق لجم أمثل من خالل االست الل المعتبر للتكنولوليا في مجال اإلعالم واالتصال لتسهيل التوغل في السوق 

 وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية ، 
 أهم صور إستراتيجية المقاولة من الباطن : -3

وع صور المقاولة التي تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع متطلباة السوق لسب اإلستراتيجية المعتمدة من  تتحد  و   تتن
وع النشاص الاي تسعى إلى تحقيقه وبالك يمكن التمييز بين :   طرف المؤسسة ومستوى ون

  (5)مقاولة طاقة اإلنتاج :  -3-1
تتعاقد المؤسساة المكلفة بااعمال ) تعاقد ظرفي مؤقت( مع مؤسساة مقاولة متخصصة وانتشرة في فترة السبعيناة ، ليث 

اع مؤقت في الطلب أو بسبب طلب في أصل ألهزتها ، أو التعاقد ) عقو  طويلة المدى ( بهدف االلتفاظ بطاقة  لموالهة ارتف
 التي كانت تقوم على السعر والكمية . إنتالية مرتفعة توفرها لها المؤسساة المقاولة للرفع من القدرة التنافسية 

  (6) مقاولة االختصاص : -3-2
وظهرة خالل فترة الثمانيناة ، ليث تلجأ المؤستتتستتتاة اآلمرة بااعمال إلى التعاقد مع مؤستتتستتتاة منفاة متخصتتصتتة لتوفير 

وج ما وبالتالي موالهة الطلب عليه في السوق ومن ثم تح قيق ميزة تنافسية التي كانت مبينة الطلباة التي تنعدم عندها اإلنتاج منت
 على السعر ولو ة المنتوج ومدى اعتما ه على المقاييس والمواصفاة العالمية . 

  (7) المقاولة الوطنية : -3-3
 ليث تتميز المؤسساة المتعاقدة ) اآلمرة والم اية لألعمال ( بنفس الجنسية ) تنتميان إلى  ولة والدة ( . 

 :   (8)المقاولة الدولية  -3-4
وفيها تتباين لنسية المؤسساة المتعاقدة ب ض النظر عن المكان الاي تمارس فيه نشاطها وعا ة ما يكون المقاول فرع تابع 

 للمؤسسة اام التي تعطي له ااوامر . 
ر وتحديدا في القطاع الصناعي مع إعا ة ومع التطوراة المتاللقة تولهت معظم المؤسساة إلى اعتما  المناهج اليابانية التدبي

تنظيم العالقاة الصناعية وظهور مستوياة مختلفة للمقاولة ، ليث أصبح وعي تام بإلزامية اللجوء إلى هاا ااسلوب بسبب 
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اع التكاليف اإلنتالية ، أي أن المقاول أصتتبح الشتتريك المزو  بكل الم كوناة انعدام توفر الكفاءاة والتقنياة الالزمة و ارتف
 واالزاء التي تدمج في المنتوج النهائي مع تأمين الجو ة لتتكفل المؤسساة اآلمرة بالتسويق . 

 أهمية إستراتيجية المقاولة من الباطن  :  -4
ليث بينت التجارب النالحة في معظم الدول المتقدمة أهميتها باعتبارها من أهم االستراتيجياة في تحقيق التنمية الصناعية فلقد 

( % 56( في و.م.أ وتقريبتتتا )% 35( من اإلنتاج الصناعي في اإلتحا  ااوروبي ولوالي )% 15مثلت أكثر من )
 في اليابان ، كما ساعدة معظم المؤسساة التي عملت بهاا ااسلوب من :  (9)

وع ومتطور وبالتالي تجاوز مشتتتكلة عدم القدرة على تلبية لميع متطلباة الستتتوق من خالل تحفيز - خلق نستتتيج صتتتناعي متن
 التعاون والتشابك بين ااطراف المتعاقدة وترقية العالقة إلى شراكة . 

وبالتالي التخفيض من   للقيام بدور المقاول (PME* المساهمة في خلق فرص عمل لديدة بإنشاء مؤسساة ص يرة ومتوسطة )
 المشاكل االلتماعية .

* التحفيز على أستتتتتلوب تقستتتتتيم العمل وبالتالي التخصتتتتتص للرفع من نوعية المنتوج كما ونوعا مع خدماة تستتتتتويق منتجاة 
 المؤسساة المقاولة والحصول على مصدر تمويلي لديد غير المؤسساة المالية . . 

( من خالل إنتاج المقاول  بألجام كبيرة انه يعمل لعد  كبير من   Les économies d'échelle* تحقيق وفراة الحجم )
المؤسساة وما يترتب عنه تخفيض تكاليف المرللة اإلنتالية ومن ثم تخفيض ااسعار مما يمكن المؤسساة اآلمرة من اكتساب 

 ميزة تنافسية في السعر . 
همية تلك اإلستتتتراتيجية  ، فبستتبب عدم ثباة و  يمومة العالقة بين إال أن ذلك ال يمنع من ولو  بعض االعتباراة تقلل من ا

المؤسساة المتعاقدة لخصائص أسلوب المقاولة من الباطن  الاي يتميز بالمرونة يمكن أن يتوقف نشاص المؤسساة المقاولة نظرا 
للنشتتتاص الاي تمارستتتته فيمكنها لعدم ثباة الطلب عليها وما على ما تقدمه ، من لهة أخرى إذا كانت هاه ااخيرة محتكرة 

التحكم في الستتعر ، هاا باإليتتتافة إذا كانت غير متخصتتتصتتة ستتتواء من لهة استتتتعمال التقنياة والتكنولوليا أو من لهة اليد 
العاملة الماهرة والمتخصصة ، سيكلفها ذلك أعباء إيافية للتدريب الميداني والتكوين ومن لهتها يمكن للمؤسساة اآلمرة تحمل 

وج للمواصفاة المحد ة في العقد نظرا لحداثة العالقة وعدم الثقة بين أعباء  إيافية في ويع آلياة رقابية للتأكد من مطابقة المنت
 ااطراف المتعاقدة 

 بعض التجارب األجنبية الناجحة  في المقاولة من الباطن-5
ركيز على أهمها والتي تميزة عن بهدف التعرف على بعض التجارب العالمية النالحة في مجال المقاولة من البا طن  يتطلب الت

غيرها من الدول للسماح بفتح آفاق واعدة ونقل وتوطين الجوانب المالئمة في  ول أخرى ، لالك ظلت ) التجارب النالحة ( 
في تحقيق  تؤخا كنماذج رائدة في التقدم والتطبيق النالح  لمبا ئ وأساليب ترقية القطاع الصناعي والدفع في معدل مساهمته

 ااهداف االقتصا ية وااللتماعية الرتكازها على روح المؤسسة ، االبتكار والتجديد. 
 التجربة األمريكية   : -5-1

رقية أسلوب المقاولة  من خالل اعتما  آلية التنازل  تلعب المؤسساة الكبيرة في و.م.أ  ورا لوهريا في تحقيق التنمية الصناعية وت
نشتتتطة الفرعية لمؤستتتستتتاة متخصتتتصتتتة مع االلتفاظ بالوظائف ااستتتاستتتية ، بحثا عن تكاليف اإلنتاج )التفريج( عن لميع اا
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المنخف ة ، تحسين المر و ية وتعزيز القدرة التنافسية ، ولقد عرف أسلوب المناولة اإلنتاج انتشارا كبيرا في م.م.أ ) وتحديدا 
ركة  ركز ش استثماراتها على مرللتي التجميع والتسويق وتمنع  (Ford-motor)بكندا ( وخصوصا في قطاع السياراة ، ليث ت

ركاة المتعاقدة معها لوائز االمتياز العالمية على أستتتتتتتاس ) معايير الجو ة والتكلفة والترام مواعيد التستتتتتتتليم ( ، وهنا   الشتتتتتتت
بمرللة التسويق تحت شعار مؤسساة أخرى تتعاقد مع مؤسساة متخصصة للقيام بكامل العملية اإلنتالية ، بينما تحتفظ هي 

ركاة بال مصانع  – ركة ) –ش ( التي تكلف مؤسساة متخصصة بآسيا لصناعة متطلباتها من التجهيزاة الريايية nikeكش
ركة  مصتتتتتتتتتانع( لصتتتتتتتتتالح شتتتتتتتتتركة  07( عن ) 2000الكندية( تنازلت ) ستتتتتتتتتنة  Nortel)التي تقوم بتستتتتتتتتويقها ، كالك شتتتتتتتتت

(Selectronالتي تنشط في مجال المناول ) (10)ة الصناعية  . 
ولقد عرف هاا ااستتتتتلوب تطوراة وت يراة متتابعة في مختلف المجاالة ) صتتتتتناعة الطائراة ، اا وية ، الموا  الفاللية ، 
رلية على اعتبار أن معظم المؤسساة اآلمرة لها صفة مؤسساة  المنتجاة اإللكترونية ، التجهيزاة الطبية ... ( لها تأثيراة خا

اة التي تقوم على مبدأ التنافس ، مما يحقر ذلك المؤسساة على االبتكار والتجديد من خالل اإلنتاج بشكل متعد ة الجنسي
ألسن اعتما ا على الموا  المتالة بهاه الريا ة والتوغل في السوق وتملك النوعية وتفويض المهام الثانوية للمقاول الاي يكافح 

مرة ومستتايرة التحوالة بتكثيف عملياة البحث والتطوير والتجديد لتحستتين للحفاظ على مكانته وعالقته مع المؤستتستتاة اآل
 النوعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقاولة في الوالياة المتحدة اامريكية  يت ح زيا ة عد ها خالل فترة الدراسة  وإذا تم التفصيل في واقع المؤسساة الم اية و 
شركاة االنبية بإسنا  ما ال يقل عن .،لتساهم بالك في استقطاب فرص عمل لديدة لإل ارة والتش يل ، هاا وتلتزم بعض ال

المتالة محليا وألنبيا ، كما تساهم في تنظيم المشاركاة في المعارض  (11)( من عقو ها لمؤسساة مقاولة أمريكية% 60)

-01-رقم الشكل 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 )  

 

 

: منمن إعداد الباحث استنادا إلى إحصائيات  : المصدر   
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الدولية والتظاهراة المهنية لتنشيط القطاع الوطني والتعريف بقدراته والتأكد على أهمية المؤسساة الص يرة والمتوسطة لتنمية 
في تكوين القيمة الم افة للدولة و في تحديد أ اءها وتثمين عالقاة التشابك والتعاون الصناعي  ،مع المساهمة بنسبة معتبرة  

في  عم و  ةالناتج الداخلي الخام لها ، و من لهتها فقد ساهمت إستراتيجية المقاولة من الباطن في الوالياة المتحدة اامريكي
ية و اقتصا ية و منه المساهمة في تحقيق تنمية صناع ( PMEإنشاء العديد من المؤسساة و خاصة منها الص يرة و المتوسطة )

 شاملة  .
 في  عمها للصناعاة الص يرة و المتوسطة على عدة أسس تشمل : ةو لقد اعتمدة التجربة اامريكي 
تشجيع البحث والتطوير في مجال االبتكاراة والتصميماة الهندسية للمنتجاة ،تطوير أساليب اإلنتاج مع تقديم الدعم لتلك -

 تصديرية. بتبسيط اإللراءاة وال ماناة المطلوبة.التي تتمتع بقدراة وإمكاناة 
شركاة الكبرى على - ء كانت محليا وخارليا و تشجيع ال لماية الصناعاة الص يرة والمتوسطة من المنافسة غير العا لة سوا

 التعاقد من الباطن معها.
 : (12)إزالة القيو  التنظيمية الحكومية غير ال رورية التي تقيد نموها من خالل -
اإلعفاء من يريبة المبيعاة و من يريبة الكسب الرأسمالي في لالة انتقال ملكية ااسهم من صالب المنشاة ابنائه  -*

 وألفا ه .
ور ة -*  اإلعفاء من ال ريبة الفيدرالية المقررة على اآلالة والمعداة المست
 % .23لص يرة و المتوسطة بفارق سعر تطبيق أسعار تف يلية في عقو  الشراء الحكومية المبرمة مع المنشآة ا -*
 تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة تف يلية لص ار الصناع والحرفيين من خالل المصارف التجارية. -*

ركز الجهو  و يولدها ، مع مراعاة ويع  ي وبالك فولو  مفهوم مولد للمشروعاة الص يرة والمتوسطة على الصعيد القومي 
االة النشاص و استخدام المعيار اامثل وولو  الجهاة المساعدة و بشكل فاعل و متخصص تعريف مناسب لكل مجال من مج

 ساهمت لميعها كعوامل لنجاح التجربة اامريكية
 التجربة الفرنسية :  -5-2

 1976سنة  فمنا  مؤسساة الص يرة والمتوسطة،تطوير اإلنشاء للتهدف إلى  عم و تبنت التجربة الفرنسية عدة برامج 
 سنة 23 -16من  تحت شعار "البطالون انشؤا مؤسستكم" ويستفيد من هاا البرنامج الشباب )  اعتمدة برنامجا خاصا

مؤسساتهم التي هي في طريق التصفية  ن الاين يرغبون في استعا ةيسنة أو العمال المسرل 30ن الاين يقل عمرهم عن يوالمعوق
وكالة الوطيطالبي العمل المسجل لكوكا ل بالقبول فإنه سيستفيد  حالمترشأشهر وإذا ل ي  06للتش يل منا أكثر من  نيةن في ا

 :(13)الدولة تتمثل أساسا في بإعانة من

 .اإلعفاء من االشتراكاة االلتماعية لمدة سنة -1

باالستفا ة من ساعاة  والاي يسمح لصالبه " chéquiers –conseil"االستفا ة من  فتر شيكاة استشارة -2
 تكلفتها، وكاا من مساعداة مالية مسترلعة للشباب % من 75لدى هيئاة معتمدة من طرف الوالية ويخصم استشارة 

 .والمستثمرين الص ار تتحمل الدولة مسؤولية تهيئة مناخ مناسب للمستثمرين، وخاصة منهم المبتدئينكما 

 .ومرافقة المؤسساةتدبيرا بخصوص  عم وإنشاء  40تم تقديم  1997 وفي إطار نفس المسعى وفي سنة
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المؤسسة على تحقيق  تشجع عملياة اإلنشاء وفي آلال قصيرة وتساعدل اللبنة ااولى مختلف أشكال الدعم يعدف وبالك
 ع.االستمرارية والنمو أو التوس

 
 -03-الشكل البياني رقم

 (2009-2004الفترة )بعض اإلحصائيات عن المقاولة من الباطن في فرنسا و مساهمتها في اليد العاملة خالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استتتتتنا ا إلى إلصتتتتائياة الشتتتكل البياني أعاله  إلعطاء صتتتتورة واقعية للمقاولة  من الباطن بفرنستتتتا والتي بل ت قيمتها لستتتتب 
( مؤسسة مقاولة فرنسية  ، مما سمح ذلك بتوفير 33938مليار أورو ( وتخص لوالي ) 72.5( )  2004إلصائياة ) سنة 

ن مباشرة القيام بعملياة ، ولترقية وتطوير قطاع المقاولة من الباطن فرص عمل لديدة ، ليث وصل عد  ااشخاص المدمجو 
 1334-75في فرنسا تم ويع عدة آلياة من خالل سن عدة  قوانين تنظيمية ،عالوة عن القوانين ااوروبية  كقانون ) رقم 

قانون )  31/12/1975المؤرخ في  له بمولتب  لاي تم تعتتدي المؤرخ في  1168-2001( المتعلق بالمقتتاولة الفرعيتتة وا
( باإليافة إلى إنشاء بورصاة المقاولة التي كان لها  ور فاعل في زيا ة الوعي ونشر ثقافة المقاولة من الباطن 12/12/2001
(14)  

 التجربة اليابانية :  -5-3
وااهداف ، الل ذلك قامت وزارة لقيت التجربة اليابانية في مجال المقاولة  عم الهيئاة المهنية والحكومية في تحديد السياساة 

وكالة المؤسساة الص يرة والمتوسطة ) ( يتكفل PMEالتجارة الدولية والصناعية اليابانية بإعدا  قسم للمقاولة  يمن هيكل 
( بهدف توليد وتفعيل المعامالة 1966( المتعلق ب مان تسديد مستحقاة المقاولين ، قانون )1956بمتابعة تطبيق قانون )

( المتعلق بترقية و عصرنة قطاع المؤسساة الص يرة والمتوسطة ، 1970مؤسساة المنفاة والمكلفة بااعمال ، قانون )بين ال
تنمية المقاولة، للقيام بأ وار  (15)ونشتتتتر  ليل المقاولين الصتتت ار بالتعاون مع اآلمرين بااعمال ، هاا إلى لانب تكوين لمعية 

 

: من إعداد الباحث استنادا إلى إحصائيات منالمصدر :    

Midest (2004), (2009) : la sous-Traitance en Europe et en France, sur site 

Internet : http://Ibb.reedex po.fr 
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تحدث بين المقاولين  وبينهم وبين اآلمرين بااعمال ، القيام باإللصتتتتتتتائياة ومستتتتتتتاعدة تكميلية كمعالجة الخالفاة التي قد 
على  المقاولين باالستفا ة من المزايا ال ريبية والمالية المقدمة من الجهاة المختصة ، عموما فالتجربة اليابانية في مجال المقاولة  تقوم

 المبا ئ التالية : 
الاي أ ى إلى خلق شبكة متراصة ومناخ محفز لالستخدام من  (16)مكلفة والمنفاة لألعمال * عمق العالقة بين المؤسساة ال

 خالل روح اإلنسانية ، التعاون والثقة المتبا لة بين ااطراف ،. 
 * الهيكل الهرمي للمقاولة ..

( وتكامل المشروعاة الص يرة قاولةنظام الم* تكامل بيئة أعمال المجتمع الياباني ليث تتشابك المشروعاة الص يرة مع الكبيرة )
  (17)( وتتكامل المشروعاة الصناعية مع التجاريةنظام المجموعات المتبادلةمعا )

وع النشاطاة في مختلف المجاالة  عموما عرف أسلوب المقاولة  من الباطن  في اليابان انتشارا كبيرا معتبرا في عد  المؤسساة ون
ظام المعلوماة ، الخدماة المتعلقة بالعملية اإلنتالية الجبائية والمحاسبتتة ، التسويق ، البحث : ) التكوين ، التدريب المهني ، ن

والتطوير ... ( ومعظم المؤسساة التي اعتمدته تمكنت من تحقيق نتائج اقتصا ية والتماعية مريية من خالل التخصص أكثر ، 
 رية أكثر مرونة ... الدفع من أ ائها ، ترقية نمط تسييرها بجعل سياستها التجا

شركاة       كما امتدة فكرة المقاولة من الباطن  إلى ما وراء الحدو  ليث انتهجت عدة مؤسساة صناعية أسلوب ال
وزة بالك معيقاة ومحد اة  المتعد ة الجنسياة بإقامة تكامالة فرعية في عدة  ول تتقاسم معها العملياة اإلنتالية متجا

 القوانين الجمركية ، 
 مكونه وخلفًيا، أمامًيا ورأسًيا أفقيا تتكامل التي الص يرة و المتوسطة للمؤسساة تجمع الكبيرة في اليابان  المؤسساة وتعتبر

 هي و المؤسساة عد  من % 99.7 لوالي والمتوسطة الص يرة المؤسساة وتمثل يخمة، صناعية مؤسساة بينها فيما

اعتمد اليابانيين لتشجيع وتطوير االقتصا ية.وقد  للتنمية أساسية قاعدة تشكل فهي العاملة، اليد من % 70 لوالي تش ل
 المشروعاة الص يرة والمتوسطة  و التي كان  لمعظمها من إستراتيجية المقاولة من الباطن على ااسس التالية :

 ك ستور لتل بمثابة يعتبر ااساسي لها والاي القانون نص فقد الص يرة والمتوسطة للمؤسساة ومحد  وايح تعريف ويع-*
 وتنميتها. تطويرها مع محاولة الص يرة والمتوسطة المؤسساة تواله التي الحوالز على كل الق اء يرورة على ،المؤسساة

 مج المنشاة التي تعمل في مجال تنافسي في  ى* بناء وعصرنه هياكل تنظيمية للمنشآة الصناعية الص يرة والمتوسطة تحفز عل
 النشاص ذاته ، كالمجمعاة الصناعية والخدمية التعاونية واالتحا اة اإلقليمية للمنشاة الص يرة والمتوسطة .

 التعايش مع القطاع الحكومي في المزايا والشروص التعاقدية . -* 
على التأقلم مع ااوياع االقتصا ية المت يرة بتوفير المعاملة التمييزية   عم المنشاة الص يرة والمتوسطة المتعثرة و مساعدتها -* 

 ، يريبة ، العمل ك ريبة  كتقديم قروض  ون فوائد و يماناة ومنحها تسهيالة في الدفع و اإلعفاء من ال رائب)

 ...(.الموزعة غير اارباح على ال رائب تخفيض الدخل و العقاراة، يريبة
ين المنشآة الصناعية الص يرة والمتوسطة و المنشآة الكبيرة وفقا لنظام التعاقد من الباطن من خالل إعدا  توثيق الترابط ب - *

وج المشروعاة الص يرة والمتوسطة وتطبيق نظم مرنة تسمح بتدفق التقنياة والمعلوماة و  ت برامج متطورة لتحسين لو ة من
 رأس المال فيما بين المنشآة. 
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 رفع، والرسوم ال رائب من اإلعفاءاة وتشمل  المتوسطة، و الص يرة المؤسساة وتطوير لتنمية تسعىقوانين  عدة إصدار -*

 على الكبيرة المؤسساة وتشجيع منتجاتها تسويق على مساعدتها و تلك المؤسساة في المستخدمة التكنولوليا مستوى

  معها. التكامل

،من خالل تيسير عملية التمويل سواء من  اإلفالس من المؤسساة تلك  لماية اليابانية على  سياساة اعتما  الحكومة -*
المؤسساة مع الدعم الفني المقدم من  المقدمة لتلك القروض يمان البنو  التجارية أو من الهيئاة الحكومية أو اعتما  نظام

 اإلرشا ية، التسييرية، التدريبية والتسويقية خالل الخدماة
ب الدولية النالحة في مجال المؤسساة الص يرة والمتوسطة  و التي كان تأسيسها بدعم من فالهدف من  التعرض اهم التجار 

باع إستراتيجية التعاقد من الباطن من خالل التعاون بين المؤسساة الكبيرة و تلك الص يرة و المتوسطة ، و  يمكن في  إت
الجزائر وذلك بتقييم التجربة الوطنية بمويوعية  استخالص أوله االستفا ة منها لتطويرها في الدول العربية و تحديدا في

لالة اقتصا نا لهاا القطاع الحيوي  لآلهميته في لل العديد  ةالستخالص نقاص يعفها و التي تحتاج لإلصالح ،على اعتبار شد
 من المثبطاة وتطوير وتنمية أسلوب  المقاولة من الباطن .

 :  نة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرواقع إستراتيجية المقاولة  من الباطن و مكا-6
تتسم إستراتيجية  المقاولة من الباطن  بالمرونة اعتبار المتطلباة السوق وتطور النسيج المؤسساتي لالك يمكن التوقف عند 

 المحطاة التاريخية التالية : 
 ( : 1987-1963*المرحلة األولى : )

لم تكن للمناولة سياسة وايحة خالل تلك الفترة ب ياب كل أشكال التنسيق بين الولداة الداخلية للمؤسسة والمؤسساة 
المقاولة  ، كما أنها لم تلق اهتماما كافيا من طرف السلطاة العمومية في ظل غياب نصوص وتشريعاة قانونية تنظمها اعتبارا 

،  (18)الاي لم يسمح بظهور مؤسساة ص يرة ومتوسطة عدا بع ها التابع للقطاع العام لطبيعة النظام السياسي السائد لينها و 
وإشتتتارة التقرير التمهيدي للمخطط الرباعي  (19)( للمقاولة  الفرعية26/09/1975رغم تناول القانون المدني ) الصتتتا ر في 

 لية تصنيع المنتجاة التجهيزية والتحويلية . ( إلى أهمية ااسلوب في تحقيق التشابك واالنسجام في عم1977-1974الثاني )
 إلى غاية اليوم (  – 1988المرحلة الثانية : )
( با رة الدولة بعدة إصاللاة اقتصا ية شتملت إعا ة الهيكلة للمؤستساة الوطنية ، صدور قانون 1988انطالقا من ستنة )
االعتبار لالستثمار ) محلي أو ألنبي ( الخاص وتقليص ( والاي أعا   19/07/1988المؤرخ في  25-88االستثمار ) قانون 

 ور الدولة في المجال االقتصا ي ، واستمرارا في سلسلة اإلصاللاة االقتصا ية قامت الدولة بتحجيم و خوصصة المؤسساة 
ركاة كبرى ومع بداية التسعيناة صدر قانون الصفقاة العموميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ) الصا ر في  وع لش  09/11/1991المقاولة  كفر

( والاي خصص لزء منه للمقاولة  الفرعية  11/09/2003الصا ر في  301-03(المعدل والمتمم بمولب المرسوم رقم ) 
 (20) (BASTPكأهم وسيلة لتلبية متطلباة المشروعاة الكبرى ومن ثم أنشأة شبكة البورصة الجزائية للمناولة والشراكة )

( تنفياا لتوصتتتتتياة 1999( ، وهران وغر اية )1993( ، وتلتها فروع أخرى بقستتتتتنطينة )1991فبالجزائر العاصتتتتتمة )ستتتتتنة 
( وبدعم من وزارة الصناعة وإعا ة ONUDI)( ومنظمة اامم المتحدة للتنمية الصناعية PNUDبرنامج اامم المتحدة للتنمية )

المت من القانون التوليهي لترقية المؤسساة  12/12/2001( المؤرخ في 18-01الهيكلة وتدعيما لالك صدر قانون ]رقم )
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(( [ يمن الخياراة اإلستراتيجية 21-20الاي أكد على إلزامية االهتمام بقطاع المناولة ) في الما ة ) (21)الص يرة والمتوسطة
بي ( وبالتالي النهوض بالقطاع الصناعي اهميته في تكثيف نسيج المؤسساة الص يرة والمتوسطة وللب االستثمار ) محلي وألن

 الوطني . 
لمثل هاه  (22)بما فيها المناولة تم إنشاء صندوق يمان القروض (PMEوتجسيدا لمعالم إستراتيجية الدولة ولتسيير نشاص )   

لس ( ، واستكماال للمجهو اة الوطنية تم تأسيس المج11/11/2002المؤرخ في  373-02المؤسساة بمولب المرسوم )
الاي يتولى عرض  (23) (4122/04/2003المؤرخ في  03-188الوطني للمنتتاولتة بمولتتب المرستتتتتتتتتتتوم التنفيتاي رقم )

رقية ) ( وااللتحاق بالتيار العالمي للقيام PMEاإللراءاة الالزمة التي ت تمن االندماج اإليجابي لالقتصا  الوطني ، عصترنة وت
الوطنيين واالانب باإليافة إلى التنسيق بين أعمال بورصاة المناولة والشراكة بدور المناول والتعاون مع كبار أرباب العمل 

  (24)الوطنية مع إنشاء مراكز لتسهيل وتكوين المشاتل
عموما تمارس المؤسساة الوطنية المقاولة في الجزائر  نشاطها في مجاالة مختلفة ) الميكانيك والمعا ن ، الصيدلية والكيمياء ، 

 ... (.(25)ن ، الجلد ، البالستيك ، النسيج ، قطاع الخدماةالحديد والتعدي
 فقد كانت كما هو أ ناه .استنا ا إلى اإللصائياة المتالة لول المؤسساة الص يرة والموسطة في الجزائر،و 
 
 
 
 

 -04-الشكل البياني رقم 
 2009الثالثي الثالث من سنة النسبة المئوية لتوزيع عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في الجزائر حتى 

 
 تم إعدا ه من طرف البالثين استنا ا إلى معطياة من : المصدر :

 الحرف.وزارة المساهمة و ترقية االستثمار.غرف الصناعاة التقليدية  ،CNASالصندوق الوطني لل مان االلتماعي -
معطياة نشريه المعلوماة االقتصا ية لقطاع المؤسساة الص يرة و المتوسطة و الصناعاة التقليدية وزارة المؤسساة  --

 .2007الص يرة و المتوسطة. 
 

1

2

3

4

PME خاصة  

80.29% 

PME .190عامة   % 

 %19.52تقليدية صناعات



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

 

 دراسة ، المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لدعم  إستراتيجي اختيار الباطن من المقاولة 

 - الجزائر وواقع  التجارب  لبعض  مقارنة

 

  

 

فقد كانت لصة ااسد و الصدارة   للمؤسساة   (CNAS) تصريحاة الصندوق الوطني لل مان االلتماعي بفحس
الص يرة و المتوسطة التابعة للقطاع الخاص ، لتليها الصناعاة التقليدية على لساب المؤسساة الص يرة و المتوسطة التابعة 

معظمها للقطاع العام. التي عرفت تدهورا  محسوسا خالل الفتراة ااخيرة ،نتيجة  لخوصصة مؤسساة القطاع العام و كان 
وكالة الوطنية لتش يل الشباب  افي الصناعة، كما ساعده ل مركزية و هيئاتها المتخصصة، كا في ذلك تدعيماة السلطاة ال

(ANSEJ)  و التي قدمت مساهمة معتبرة لتمويل القطاع،  لتساهم بالك تلك المؤسساة في ت طية نسبة معتبر من طالبي
 العمل .

البناء و ااش ال العمومية، التجارة، لسب قطاع النشاص الاي تنتمي إليه) طة في الجزائرالص يرة والمتوستنتشر المؤسساة و
،.......و قطاعاة  العائلة ، الفندقة و اإلطعام ، صناعة المنتجاة ال اائية، خدماة المؤسساة  النقل و المواصالة، خدماة

مركز  أن أكثر من ( إالأخري مختلفة  والياة( وهو ما يعبر عن يعف سياسة  10في الشمال ) ةنصف تلك المؤسساة 
 ، رغم مما تمنحهأو البعض من الجهاة الج رافية المنسية الجهوي وعدم فعالية السياساة المتعاقبة الخاصة بتنمية الجنوب التوازن

 .خاصة امتيازاةمن 
 . 12/12/2001المؤرخ في  18-01رقم السلطاة العمومية إلى إنعاش هاا القطاع بالمصا قة على القانون  يسعو رغم  

 و التمحيص وتشمل :تزال تنتظر التفعيل  ال من عد ا من اآللياة تيو الاي 
  الصندوق الوطني ل مان القروض-
 مشاتل المؤسساة الص يرة -
 و اإللصائية االقتصا ية نظام المعلوماة- 

  مراكز الدعم أو التسهيل -

 .االستشاريالمجلس الوطني  -

والمتوسطة مولو ة، غير أن تباطؤ عملية التجسيد وهي المرللة  فالمشاريع الواعدة في مجال ترقية المؤسساة الص يرةإال أن 
 . (26) .باآلمال ويجر  تلك المشاريع من الواقعية ااهم، يكا  ياهب

بهدف تحسين  الوطني تأهيل على المستوى عملية 2500تطبيق أكثر من تم وتحسبا الن مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 
آلياة النجاعة للمؤسساة وتمكينها من موالهة المنافسة ومجابهة تحدياة العولمة و التموقع بقوة في اقتصا  السوق، ليث 

-سنة والمتوسطة الاي رصدة له مبلغ مليار  ينار سنويا إبتداءا من سطرة الجزائر البرنامج الوطني لتأهيل المؤسساة الص يرة
 نوالمتوسطة ، تندرج  يمن تحقيق لملة من التدابير لتحسي منهجية لتأهيل المؤسساة الص يرة ،كما تم اقتراح آلية -2007

توج الوطني و لمايته وترقية التنمية المحلية بمختلف أبعا ها .  نوعية المن
مختلفة من الدعم لتطوير  ورها  ررغم تلك المجهو اة فال تزال المؤسساة الص يرة والمتوسطة خاصة منها الناشئة تنتظر صو     

 و مكانتها للقيام بدور الم اي للمؤسساة الكبيرة و بالتالي تطوير أسلوب المقاولة.
سطة في تنمية وتطوير النشاص االقتصا ي، إال أنها تواله فرغم ااهمية والدور الكبيرين الاي تلعبه المؤسساة الص يرة والمتو 

عدة تحدياة لزء منها خارلي يتعلق بالمنافسة العالمية في ظل العولمة و لزء منها  اخلي يرلع إلى ق ايا فنية وتنظيمية وتمويلية 
 تخص هاه الصناعاة ، وفيما يلي توييح اهم هاه المثبطاة:
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 :(27) مثبطات متعلقة بالتمويل  
تواله المؤسساة الص يرة والمتوسطة مشكل التمويل ال روري و الكافي  لحيازة ااصول الثابتة وتسيير  ورة االست الل،  

خاصة في ظل النقص الكبير للتمويل البنكي لمثل هاه المشاريع وفي ظل غياب  ور  السوق المالي ، كما أن معظم المؤسساة 
اناة المصرفية المطلوبة و للها ينشط في القطاع غير الرسمي ليث ال تمسك سجالة الص يرة والمتوسطة ال تتوفر على ال م

محاسبية منتظمة لتقييد لساباتها في  فاتر يمكن الرلوع إليها، فكل هاا يجعل من الصعب التعامل معها، مما يجعلها تلجأ إلى 
(. و في هاا المجال ينب ي أن تتأقلم البنو  الجزائرية التمويل الخاص غير الرسمي)ااصدقاء وااقارب،أو المور ين والزبائن....

 العمومية مع أنماص التسيير الحديث المعروف عالميا و تتخلص من القيو  المويوعة من طرف الدولة منا السبعينياة.
 : (28) صعوبات فنية

  
 من المشاكل الفنية التي تعترض المؤسساة الص يرة والمتوسطة ما يلي:

فاع تكلفة -* الحصول على المعداة واآلالة والموا  ااولية نظرا الستيرا ها من الخارج وبكمياة قليلة ال تؤهلها  ارت
للحصول على خصوماة أو تخفي اة تجارية، ، ف ال على أن عملية فتح اعتما  مستندي وتوفير النقد االنبي من طرف 

 صالب مشروع ص ير تشكل عائقا في لد ذاتها. 
ة كاارايي إلقامة الو رشا ىصعوبة الحصول عل -* ، وإن ولدة فقد تجدها بعيدة عن مرافق ةالمسالاة والمواقع المناسب

البنية التحتية ونقاص البيع ومستو عاة التموين بالموا  ااولية مما يكلفها نفقاة نقل إيافية، ف ال على أن تكون هاه 
 المياه وشبكاة االتصاالة أو غير معبدة.اارايي غير مهيأة بالماء وال از و الكهرباء  وقنواة صرف 

 مشاكل التخزين المرتبطة بالعملية اإلنتالية و االفتقار إلى  راساة الجدوى االقتصا ية.-*
 مستوى التكنولوليا المستخدمة. ضقلة المعداة واآلالة و انخفا -*
 عدم  قة البياناة المحاسبية والمالية والتأخر في إنجازها. -*
الدعم الفني خصوصا في مجال لايناة ااعمال التي تكتسب  ةاعاة الص يرة والمتوسطة  في الجزائر لمقوماتفتقر الصن -*

مهاراة ومقوماة العمل الخاص سواء اصحاب  المؤسساة أو العاملين فيها ، وتؤهل مستوى اإلنتاج لمطابقة المواصفاة 
 العالمية.
 :(29) مثبطات إدارية وتسويقية  

 اإل ارية التي تعترض نشاص المؤسساة الص يرة والمتوسطة فيما يلي:تتمثل المشاكل 
 الملكية الفر ية والعائلية للمؤسسة واالن الق على المشاركة مع اآلخرين.-*
وزيع ال رورية. -*  محدو ية ااماكن المخصصة للعرض وقنواة الت
قيامها بالبحوث التسويقية و هاا في أغلب عدم ولو  بنك معلوماة لهاه المؤسساة عن أسواقها، ف ال عن عدم   -*

 االيان يرلع إلى عدم التنسيق بينها بسبب التنافسية الشديدة.
ه كلي لهاه المؤسساة على التموين بالموا  ااولية ومستلزماة اإلنتاج من  -* فاع تكاليف اإلنتاج بسبب اعتما  شب ارت

 التصدير.الخارج، هاا ما يجعل من الصعوبة بمكان اقتحام أسواق 
  (30)صعوبات تنظيمية: 
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فال تزال اإل ارة في كثير من الدول العربية والنامية ومن بينها الجزائر تؤثر يبطئها وثقل إلراءاتها على هاه المؤسساة، ومن بين 
 هاه المشاكل:

مركزية في اتخاذ القراراة-* والوقت الطويل المست رق إلنشاء مؤسسة أو  راسة ملف طلب قرض أو  نظام المعلوماة ، غياب ال
 معالجة مشاكلها.

 الرشوة والفسا  اإل اري و عدم استقرار وويوح النصوص التشريعية  البيروقراطية، انتشار ظاهرة-*
تكلفة المنخف ة ، إعفاءاة لمركية ، أسعار رمزية ارايي المشروعاة ، والقروض ذاة ال نلوافز االستثمار مغياب  -*

 والمسانداة الما ية والفنية من الجهاة الحكومية .
 

 الخاتمة :
استنا ا إلى العرض السابق وإنطالقا من التجارب العالمية يت ح الدور الفعال اسلوب المقاولة من الباطن في تحقيق تنمية 

 ، التماعية و اقتصا ية  للبلد.صناعية
 ويمكن استخالص أهم النتائج فيما يلي :  

 رقية قطاع المؤستتستتاة الصتت يرة والمتوستتطة بتوفير كل أشتتكال الدعم و مقوماة االنطالق و  ترتبط عملية  تنمية وت
 البقاء.

   زا و تدعيم المؤسساة الص يرة و المتوسطة  و ما لالك من تلعب إستراتيجية المقاولة من الباطن  ور كبير في تعزي
من خالل قدرتها على استتتيعاب العديد من القوى العاملة، تحقيق ستتياستتة   ة بال ة في تحقيق التنمية االقتصتتا يةأهمي

إلالل الوار اة و بالتالي ترقية الصا راة و تحقيق التوازناة الخارلية إيافة إلى مساهمتها المعتبرة في تكوين الناتج 
 .المحلي الخام 

 الرفع من قدرتها التنافسية بما  يكفل نجاح تفعيل مكانة المؤسساة الص يرة و المتوسطة له  ور كبير في   إعا ة تأهيل و
 أسلوب المقاولة من الباطن و بالتالي تدعيم تنافسية االقتصا  الوطني .   

 ا يلي :وبالك يبقى التحدي القائم بمدى القدرة على ترقية وتطوير المناولة من خالل االلتزام بتحقيق م
o الفني، التكنولوجي و اإلعالمي الدعم  : 

المعلوماتية و االتصالية  بدراسة لدوى المشروع، اختيار الموقع ،اآلالة والموا  ،تحسين أساليب اإلنتاج واستخدام اانظمة 
في مجال أسعارها.إيافة إلى  عمها  على التكنولوليا واستخدامها و عم  اخل المؤسساة. ،تشجيع المؤسساة للحصول

 والترويج والتسويق لمنتجاتها. اإلشهار
o   :الدعم اإلداري 

 اإل ارية المتعلقة بالترخيص والتسجيل والحصول على العقار. بتقديم التسهيالة في اإللراءاة والوثائق 
o الدعم المالي : 
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القروض مع تخفيض تكلفة  تشجيع  اال خار و إنشاء المؤسساة المساهمة في يمان لزء من و يتعلق بالتمويل، من خالل  
ركية،  و غيرها من أشكال  وتمديد آلال  التسديد واإلعفاء الكلي أو الجزئي ولفترة محد ة من ال رائب والرسوم التمويل الجم

 المساعداة المباشرة.
o دعم الكفاءات  : 

التدريب المتخصص الموله  يريبية لمراكز التكوين و منخف ة بمنح مساعداة فوذلك بالتكوين والتدريب المستمر وبتكالي
  والندواة العلمية. لهاه المؤسساة، التكثيف من الملتقياة

o آليات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنشاء هياكل و:  

تهدف إلى هيئاة  عدة المالية،  إلى لانب النصوص التشريعية والقواعد المت منة في السياسة االقتصا ية وقوانين تت من ،و 
ورصاة المناولة  ها كإنشاءالص يرة والمتوسطة في مختلف مرالل تطور  تقديم التسهيالة للمؤسساة مراكز  عم ا  اعتم ، ب

لتوفير مقوماة و ظروف االنطالق للمؤسساة  (pépinières)المشاتل و   (Incubateurs)نظام المحاين ، متخصصة 
وال ريبية  والتكوين ، و االستشاراة في المجاالة المحاسبية والقانونيةكاإلعالم اآللي  متخصصةالخدماة الوتقديم  الناشئة

 . والتجارية وغيرها
 
 

 

 

 –مجلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  –رحيم حسين " نحو ترقية شبكة دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة في الجزائر  -[1]
  124عين ميلة ، ص  –، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع  2005( ديسمبر 3العدد ) –سكيكدة 

العولمة وانعكاساتها  –المؤسسة الشبكة في إطار العولمة " الملتقى الدولي األول حول "  –زهيوة كريمة والوافي شهرزاد  -[2]
 407، ص  14/05/2001-13على البلدان العربية ، سكيكدة ، 

[3] - Bernard Baudry et poul Bouvier-patron, " de la sous-Traitance traditionnelle a la sous-

traitance partenariale : une application de la théorie  de l'agence,- "en Génie industriel, les 

enjeux économiques sous la direction de michel hollard :ouvrage publie avec le concours du 

conseil scientifique de l'université Pierre mendés ;France –Grenoble ;1994:p:226-228  

في المنطقة العربية :   subcontracting   عبد الرحمان بن جدو ، واقع ومستقبل المناولة الصناعية )التعاقد الصناعي  -[4]
( على 15/09/2006-12الجزائر ) –ألول للمناولة الصناعية والمعرض المصاحب له في ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي ا

 http://www.pmeart-dz.orgالموقع الشبكي :

على الموقع الشبكي  2000ديسمبر  –الطبعة األولى  –الدليل العربي في المناولة الصناعية  -[5]
:                                                  http://www.arifonet.org  

المراجع   

 

http://www.arifonet.org/
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التجربة المغربية ، ورقة عمل في المؤتمر والمعرض العربي األول المناولة  –نور الدين يعقوبي ، المناولة الصناعية  - -[6]
 http://www.pneart.dz.orgعلى الموقع الشبكي  15/09/2006-12الصناعية ) الجزائر : 

 أنظر عبد الرحمان بن جدو : مرجع سابق .  -[7]
 الدليل العربي في الناولة الصناعية : مرجع سابق -[8]

 عبد الرحمان بن جدو ، مرجع سابق -[9]
 عبد الرحمان بن جدو ، مرجع سابق -[10]
 –هالة محمد لبيب عنية ، " إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي " منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  -[11]

  259، ص: 2002 –القاهرة 
 227مرجع سابق ، ص:  -[12]

[13] - Midest (2009) : la sous-Traitance en europe et en France, sur site Internet : 

http:Ibb.reedex po.fr   
دور التشريعات في تطوير في تطوير وتنمية المناولة الصناعية ، المؤتمر والمعرض العربي األول للمناولة  –العايب عزيوز  -[14]

 ( 15/09/2006-12الجزائر : ) –الصناعية 
مليون ( وتستخدم  6.6لغ عددها )( من مجمل الشركات البا% 99ألنها مصدر طاقة االقتصاد الياباني فهي تمثل ) -[15]

( من % 62( من مجمل الصادرات و )% 52مليون نسمة ( و ) 55( من مجمل القوى العاملة البالغة عددها ) % 81نسبة )
 المبيعات بالجملة باإلضافة إلى دورها الفاعل في اإلمدادات التعاقدية وجهود األبحاث والتطوير والتسويق .

من خالل إسناد عدد كبير من المؤسسات الكبيرة إلنتاج مختلف مكونات التصنيع إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة أكثر   -[16]
( في صصصصناعة المنسصصصوجات والمالب  % 89.2تخصصصصصصصصا حيث وصصصصل معدل اعتماد تلت المؤسصصصسصصصات الكبيرة على تلت الصصصصغيرة )

( في صصصصصصصصصناعة % 85في صصصصصصصصصناعة اجالت والتجهيزات ، )( % 86.9( في صصصصصصصصصناعة السصصصصصصصصيارات ومعداتها )% 88.4الجاهزة ، )
 األدوات الكهروبائية

 .  226هالة محمد لبيب عنية ، " إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي مرجع سابق  ، ص  -[17]
 العايب عزيوز ، مرجع سابق .  -[18]

الفرعية مقاضاة المؤسسة اجمرة في حالة التزام المؤسسة وذلت في إطار تطرقه لعقود العمل من خالل المؤسسة المناولة  -[19]
 المناولة األصلية بجميع تعهداتها .

[20]-  Bource Algeriénne de sous – Traitance et de partenariat – ( BASTP )  
القطاع ( تسعى لخدمة 04/12/1990المؤرخ في  31-90في شكل جمعيات نفعية وهيئات مهنية وفقا ألحكام قانون )

 (PMEاالقتصادي وترقية أسلوب المناولة لتطوير )
 123رحيم حسين ، مرجع سابق ، ص  -[21]
 ( المنخرطة فيه PMEوهو مؤسسة مالية تتكفل بمخاطر عدم تسديد القروض البنكية من طرف ) -[22]

 العايب عزيوز ، مرجع سابق -[23]

http://www.pneart.dz.org/


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

 

 دراسة ، المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لدعم  إستراتيجي اختيار الباطن من المقاولة 

 - الجزائر وواقع  التجارب  لبعض  مقارنة

 

  

 

 -18-01( قانون رقم )PMEنص القانون التوجيهي لترقية )( : pépinières d'entrepriseمشاتل المؤسسات ) -[24]
( بدل Pépinières( على نشأة مشاتل المؤسسات فأستعمل القانون مصطلح مشاتل )12( . في المادة )2001لسنة 

 ( رغم االختالف في المصطلحين incubateurالحاضنات )
 هي هياكل استقبال ودعم ترافق المشروعات الناشئة . الحاضنات : 
هي هياكل إيواء حديثة النشأة ، فبعد حصول المؤسسة على مقومات النهوض من الحاضنة يمكنها االختيار إما االنتماء المشاتل : 

 إلى المشتلة أو االستقالل عنها
ن مؤسسة (صغيرة ومتوسطة تتعامل مع سونلغاز في مجال توصيل الكهرباء والغاز للزبائ 700حيث هناك حوالي أكثر من ) -[25]

مؤسسة خاصة( صغيرة وخاصة في إطار عقود  362، وبدعم من اإلتحاد األوروبي تعمل سونلغاز على إتمام برنامج وطني إلنشاء )
ثنائية أو من خالل عروض المزايدة بتزويد سونلغاز بإنشاء مديرية العالقات والترقية الصناعية سعيا لبناء شبكة المناولين سونلغاز في 

 لخدمات واإلنجاز مع التطلع للشراكة محلية ودولية مجال المكونات ، ا
دور المناولة والشراكة الصناعية في تنمية صناعة المعدات الكهربائية والغازية ندوة أبو ظبي ، مرجع  –محمد العربي بلعابد أنظر : 
 سابق
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من اإلنشاء إلى التنافسية، " على الموقع الشبكي : لزهر قواسمية ، " -[26]

http://www.elmokhtar.net 
 2000، اإلسكندرية، مصر، -2محمد كمال خليل الحمزاوي،" اقتصاديات االئتمان المصرفي، منشأة المعارف، الطبعة -[27]

 49، ص:
عبد الرحمان بن عنتر " واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة و أفاقها المستقبلية ) مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  -[28]
 161ص : -2002 -01-العدد -سطيف–
 122رحيم حسين ، مرجع سابق ، ص :  -[29]
 162عبد الرحمان بن عنتر " واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة و أفاقها المستقبلية،مرجع سابق :ص : -[30]

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmokhtar.net/
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