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 الملخص:                                              

اليوم  أضحىرها، ها وتطوّ والذي كان في السابق يعيق نموّ  توّسطةمالو غيرة صإن صغر حجم المؤسسات ال    
من هنا تأتي أهمية التجمعات العنقودية في احتواء هذا النقص، حيث  ،ساتيمثل خاصية تحظى بها هذه المؤسّ 

يجعل الشركاء ا مم ،تقام هذه التجمعات لتضم هذه الفئة من المؤسسات دون المساس باستقالليتها وكيانها المنفرد
 بمفردها. ات المهامؤسسأكثر تنافسية مما لو أنجزت هذه الم

دعم هذا القطاع، وذلك انطالقا من أن المهام  االستراتيجية فيه الدراسة لمعرفة أثر هذه ذوبالتالي جاءت ه     
سسات ام بها من قبل عدة مؤ يــــــــــــــــــيتم اآلن الق ،ابق من مهام مؤسسة واحدةـالتقليدية للمؤسسة والتي كانت في الس

تخصص هذه  ائم علىـــــــــار تنسيقي قــــــــــاءات المترابطة بإطـــــــوذلك حسب الكف ،املين مختصينــــــــــــمستقلة، أو متع
 كل منها في واحد من وظائف سلسلة القيمة.  ،المؤسسات

 ن،يم حكوميتحتاج إلى مبادرة ودع هالكن ،قد تنشأ تلقائيا في البلدان النامية جمعاتالت أظهرت نتائج الدراسة أن    
ية متكاملة الدول العرب اقتصادياتن وأ ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مازالت تعمل بشكل منعزلوأن 

 ةاستراتيجيلتفعيل  لذلك قدمت الدراسة مساهمة رأسيا مع العالم الخارجي على حساب تكاملها األفقي فيما بينها،
 العربية.  في وبين الدول العنقودي التجّمع

 الكلمات المفتاحية: 

  دول العربية.، الدول الناميةال ،نافسيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التالتجمعات العنقودية، 
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Abstract : 

Despite the fact that the small size of small and medium enterprises was formerly a hamper for their 

growth, it has become today property  and privilege enjoyed by these institutions, here comes the 

importance of clusters in the containment of the shortage, as an outcome of these gatherings is the 

inclusion of this category of institutions without prejudice to their autonomy, and its presence  which 

makes partners more competitive than if these institutions completed their tasks by themselves 

separately. 

     Thus this study was to investigate the impact of this strategy in supporting  this sector, and so out 

of the traditional functions of the institution, which was previously the task of one institution is now 

performed by several independent institutions, or by specialists, according to the competencies 

interconnected with coordinating framework based on the specialization of these institutions, each 

has a  function in the value chain. 

 The Results showed that the conglomerates may arise spontaneously in developing countries, but 

needs the initiative and support of government.  Small and medium enterprises in Algeria, still work 

in isolation, and the Arab economies vertically integrated with the outside world at the expense of the 

horizontal integration with each other, so the study made a contribution to activate cluster assembly 

strategy  in the Arab countries. 

 key words: 

Gathering clusters, small and medium enterprises, competitiveness, developing countries, the Arab 

countries. 
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                                                                  Résumé: 

      La petite taille des petites et moyennes entreprises, qui était autrefois entravent leur croissance    

et leur développement, elle est devenue aujourd'hui la propriété dont caractérise ces entreprises, dont 

aussi vient  l'importance des clusters de contenir cette pénurie, comme un lieu pour ces 

rassemblements à inclure cette catégorie d'institutions, sans préjudice de leur autonomie et son entité 

indépendante, ici, qui  fait les partenaires plus compétitifs que si ces institutions ont complété les 

tâches seules. 

 

         Ainsi, cette étude était de savoir  l'impact de cette stratégie sur le soutien de ce secteur, à partir 

des fonctions traditionnelles de l'entreprise qui était auparavant la tâche d'une seule entreprise, et elle 

est maintenant réalisée par plusieurs institutions indépendantes avant ou opérateurs spécialistes, selon 

les compétences cadre interconnectés de coordination existants d'allouer ces institutions, chacune 

dans l'une des fonctions de la chaîne de valeur. 

 

            Les résultats de notre étude ont montré que les rassemblements peuvent se produire 

spontanément dans les pays en développement, mais ils ont besoin à l'initiative et soutien par  le 

gouvernement, et que les petites et moyennes entreprises en Algérie travaillent encore dans 

l'isolement, et que les économies arabes intégrées verticalement avec le monde extérieur au détriment 

de leur intégration horizontale entre eux, de sorte l'étude fait une contribution pour activer la stratégie 

d'ensemble du cluster dans et entre les pays arabes. 

Mots clés: 

       cluster Rassemblements, petites et moyennes entreprises, compétitivité, pays en 

développement, les pays arabes. 
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  مــقــــدمـــــــة:

والنمو  والتطور التكنولوجيل رمزا للتصنيع تمث  تعد وحدها لم الصناعات الكبيرة ف ،اعتدناهما ل اخالف    
 رفتصو   والمتوسطة، الصغيرة منهااألخرى  المؤسسات سوق قوة بضعف اإلقرار التافه منإذ أنه ، االقتصادي

 ،الجديد االقتصاد في قطاع من أكثر في االندثار بصدد هو الكبيرة المؤسسة على المدافعون جهيرو   والذي كهذا
 تتبين   أن بعد، ةالتنمي عملية في توسطةوالم غيرةالص المؤسسات تلعبه قطاعات الذي الدور هميةألنظرا  وذلك

  .الحجم كبيرة للصناعات االيجابية التأثيرات محدودية

ل التحو  و  تماشيا كان وصغيرة  متوسطة مؤسسات إلى الكبير الحجم ذات المؤسسات اقتصاد من لالتحو   إن    
فقد تبين في الكثير من ، أقل مؤسسات إلى بعضها وتفتيت، ة األولى منهاهيكل إعادة استدعى والذي العالمي

الملحوظ للمشروعات الكبيرة في الفترة الماضية لم يكن وليد االبتكارات الفنية في مة أن التوسع الدول المتقد  
لةأساليب اإلنتاج أو استحدا   صغيرة ومتوسطةعمليات الدمج لمؤسسات  ث منتجات جديدة بقدر ما كان محص 

كوكالء منها ث ارتبطت هذه المؤسسات بالكبيرة حي ،واإلحالل محلها في ذات األسواق وبنفس المنتجات ،أخرى
 الكبرى.واألمامية لكثير من المؤسسات القاعدة الخلفية  بذلكأصبحت و  ،دينكمور  أو في منطقتها  مبيعات

 هذه إلى فشل تأد   التي المشاكل إلى الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات الخاصة الدولية التجارب تشير       
 التمويل ضعف مخاطر إلى باإلضافة والمعدات، الخامالمواد  شراء عند الحجم وفورات مزايا تحقيق في األخيرة

إلى العولمة،  الدخول تطلبهاي التي اإلجراءات لتنفيذ كافية غير حجمها طبيعة أن كما االستشارية، والخدمات
ك وعدم سات يكمن في التفك  ي بالنسبة لهذه المؤس  إذ أن التحد   سات معزولة للغاية،هذه المؤس   تكون ما وغالبا

 هيكل متكامل.  ارتباطها في

 مشتركة مقاربة وبناءات ــــــبين هذه المؤسس التعاون تعزيز إلى الحاجة الملحة ظهرت هنا من           
 أو القرب على تقوم ما غالبا مؤسسات شبكات إلى إنشاء الوقت بمرور أدت معينة مواضيع حول ومتقاسمة

التركيز حول نشاط أو أنشطة معينة من سلسلة المهمة)ها في إنجاز نص كل متتخص  ، القطاعية منطق على
بما يشكل نظام  (تصنيع جزء من المنتوج النهائيأو المرحلة) ،( م المنتجية من توريد المواد الخام الى تسلالقيم

 ،عملية اإلنتاج ية فيألفقالتشمل كافة الروابط األمامية والخلفية و  ،اسات متقاربة جغرافيال لمجموعة مؤس  قيمة فع  
انطالقا من أن المهام التقليدية للمؤسسة والتي كانت في السابق  ،*التجمعات العنقودية في الشبكات هذهتتمثل 

 متعاملين مختصين لتحقيق أداء تنافسي عالمي.ها من قبل عدة م اآلن القيام بمن مهام مؤسسة واحدة يت  

 ن خاللم توسطةموال غيرةالصناعات الصعاون بين مؤسسات إن التقارب والتتأسيسا على ما سبق ف   
إذ يحدث فيها تعويض انخفاض ، ؤسساتيحسن من الوضع التنافسي لتلك الماستراتيجية التجمعات العنقودية 

                                                           
 من معين، إقليم في بمختلف األحجــــــــــــام، متخصصة ومتمركزة مؤسسات تجمع على للداللة تطلق عديدة تسميات التجمعات العنقودية هنالك غرار على * 

 شامل كمفهوم تجمعات أو عناقيد أو تجمعات عنقوديةبتسمية  هذه دراستنا في وسنحتفظ التنافسية. الخ، التكنولوجية، األقطاب أو الصناعية المناطق :بينها

 التنظيم. من النوع هذا لوصف
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من تسهيالت إنتاج مشتركة أو بفعل االستفادة  ،(وفورات التجمع)وفورات الحجم بنوع آخر من الوفورات أال وهو 
فوجود ، االستشاريةالخدمات القانونية والمالية و و  ،تج عن ذلك تطوير البنية األساسيةين ،أو منافذ توزيعخبرة فنية 

       .المنفردة ا من المؤسساتال تتوافر لغيره يتمتع بوفورات خاصة اجعلهيؤسسة داخل التجمع م

 على المزاحمة باب من خطرا لها يمثل بالنسبة قد السوق بالنسبة للمؤسسة في جديد منافس ظهورإن     
 أي ؛المعاكس االتجاه وفي ،سهذا المناف مع التحالف أو الشراكة باب من فرصة يمثل وقد ،في السوق النصيب
 مصدرا الستغالل أصبح اإلنتاجية العملية ومستلزمات المواد مصدر الذي هو فالمورد الموردين، مع العالقة

 Sous-traitanceالباطني  التقاول عمليات من المؤسسة نأن تمك   حيث، التنافسية األفضلية وتدعيم المهارات
 اإليطالية المؤسسات تعامل في ولنا أنشطتها، رجة بعضأخ خالل من دالمور   وكفاءات مهارات استغاللبيسمح 
 النماذج إعداد التموين، عمليات على األخيرة ركزت إذ دليل، خير اإلنتاج عملية مع (Pulls)الصدرات  إلنتاج

 حقق ما وهو ،الباطنيين للمقاولين اإلنتاجية العمليات بقية وأخرجت ، متميزة مهارات فيه تمتلك التي والتسويق
 قد مما يعني أنه ،لإلنتاج الكالسيكي النموذج على أبقت التي الفرنسية تهانظيرا على كبيرا تنافسيا تفوقا لها

  .المحيط في باألحرى أو خارجهاموجودة  تنافسية أفضليات المؤسسة تستغل

عناصر   تشبيكفكرة  التجمعات العنقودية ـــ إضافة الى التكامل بين مؤسسات القطاع الواحد تختصر           
 ة لوحدها بل أصبح مسؤولية الجميع؛لم يعد مسؤولية المؤسسداء التنافسي البنى التحتية، انطالقا من أن  اآل

مراكز بحث، الوكاالت الحكومية والجهوية جامعات و  ،القطاع الخاصف، (القطاع العام )من الدولة   بدءا 
فنجاح المؤسسة صغيرة  ،..الخالموزعون، المؤسسات المالية والبنوك  العمال، الزبائن، اتحاداتالدولية، الخبراء، و 

تناع بضرورة العمل مع باقي كانت أم متوسطة ال يتوقف على فعالية وكفاءة مسؤولها األول فقط، بل أيضا االق
 .األخرىوالهيئات كباقي المؤسسات  الموجودة في محيطها العوامل والعناصر

في االقتصاديات النامية  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتبالنظر الى خصائص المضمن هذا المسعى و       
 سواق العالمية،والوصول الى األراتيجية االنفتاح الستتبنت أساليب تقليدية غير علمية  التي طالما ،والعربية

مع التكتل و لعنقدةهم هذه االساليب تبرز اومن أ ،للوصول الى هدفها التنافسييتعين عليها اختيار أسلوب 
أو على  ،(عنقود وطني)كانت هذه المؤسسات في نفس الدولة أسواء  ،مؤسسات اخرى من مختلف االحجام

  .(عنقود دولي) مستوى عدة دول

 دراسةال ةإشكاليأوال: 

لآلمال المعقودة عليها وهي متفرقة بالرغم من الدعم واالهتمام  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمع عدم تحقيق الم   
الشكل في صورة ، وقد ظهر هذا التنافسي الموجه إليها، كان البد من البحث عن شكل جديد لتحسين أدائها

الوصول إلى التي نحاول  دراستناضمن هذا السياق نصل إلى إبراز معالم إشكالية (، و التجمعات العنقودية)
 تتمثل في التساؤل الرئيسي التالي:و  ،اإلجـابة عنها
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 غيرةمؤسسات الصلقطاعات الالتنافسي وكسب السبق  لتجمعات العنقودية من تغيير األوضاعلكيف يمكن   
 مالئمة؟ غير اقتصادية ببيئة المتأثرةفي الدول النامية  توسطةوالم

 :تستدعي اإلجابة عليها وهي لتساؤالتايتفرع هذا الطرح عن مجموعة من 

 لماذا ترتكز التوجهات االقتصادية الحالية على قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟-1

للدول النامية في ظل التطورات هذه المؤسسات  قطاعمصطنعة في خرى أو  ما مدى وجود عوائق طبيعية-2
 الراهنة؟ 

ضمن ( باكستان نموذجا الصين، الهند،في الدول النامية ) توسطةمالو  غيرةصال مؤسساتال نبي هل التعاون-3
التجمع العنقودي من شأنه أن يساهم في الرفع من انتاجية القطاع المنتمي استراتيجية قطاع عملها من خالل 

  ؟ إليه

 ؟مظاهر حقيقية لتجمعات عنقودية في الجزائرهل هناك من -4

 ؟في مجال التجمعات العنقودية تتفوقمن أن مجتمعة هل يمكن للدول العربية -5

  دراسةفرضيات ال ثانيا:

تي الم وضع مجموعة من الفرضيات ت   وحة،تناول مختلف التساؤالت المطر وبهدف  ،من أجل حصر الموضوع
 فيما يلي:تتمثل يتم إما تدعيمها أو رفضها 

االستجابة للخصوصيات المحلية  ىقدرة عللها من لما  ،صغيرة والمتوسطة تتسم بالتعايشيةالمؤسسات ال-1
 ؛هذا ما يجعلها أكثر مالئمة خاصة في فترة األزماتو  ،والجهوية

للمؤسسات ساسي ا يعني أن المعوق األمم   ،مؤسساتها بتزايد حجم للقطاعات الصناعيةتزداد الكفاءة االنتاجية -2
 ؛متوسط حجمها فييتمثل  الصغيرة والمتوسطة

باكستان  الصين، )الهند،النامية  في الدول المتجم عة عنقوديا توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتداء التنافسي للماآل-3
االستفادة من مزايا الكفاءة ب والتصدير االبتكار والكفاءة خاللمن  قةهي متفر  و أفضل من أدائها  نموذجا

  ؛وهياكل قاعدية مشتركة مصالح تمتلك باعتبارها ؛التجميعية

تعتبر أكبر تمركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وعليه فهي  الصناعية في الجزائر المناطق-4
  ؛الفعالة مظهر من مظاهر التجمعات العنقودية
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لى مستويات تنافسية إلوصول اإمكانات ومقومات من شأنها أن تمكنها من عة ممجتتمتلك الدول العربية -5
من  عبر فعاليات اقتصادية متمثلة في تجمعات عنقودية ،توسطةمالو  غيرةصالمتماسكة العناصر بين مؤسساتها 

 .خالل عدة بدائل

  دراسةأهمية ال ثالثا:

ي أثبت فعاليته في هذا القطاع الذ ،توسطةمالو  غيرةصالفي أهمية قطاع المؤسسات  دراسةال هتكمن أهمية هذ   
تفرض  ،العالمية للتجارة العربية والرامية للدخول الى المنظمة التجاهات الحديثة للدولكما أن ا ،عملية التنمية

كذلك يستلهم  والقضاء على عزلتها، ،تهاعنقد لمنافسة الدولية عن طريقفي المؤسسات للدخول اهذه تهيئة 
 ؛أهميته من خالل المكاسب التي سيكون لها بالغ األهمية واألثر على تنافسية القطاع والدولةالموضوع 

ونجاح  ،خاصة بعد نجاح التجربة االيطالية ،تزايد االهتمام العالمي بالتجمعاتلكما تكمن أهمية الموضوع     
عن طريق تجميع تلك  ،توسطةمالو  غيرةصالالعديد من الدول النامية في إدارة مخاطر المؤسسات الصناعية 

 .باسم المجموعة كلها مع وجود الصناعات الداعمة والمغذية إلنتاج منتج واحد ،الصناعات في مكان واحد
 دراسةأهداف ال رابعا:

 محاولة إلدراك االهداف التالية: دراسةال هكون هذتبناءا على ما تقدم أردنا أن 

 غيرةصالالتعرف على صيغة التحديات والمعوقات الطبيعية منها والمصطنعة التي تواجه قطاعات المؤسسات -1
 ؛توسطةمالو 

والكشف عن عيوبها  والكشف عن أهم مزاياها لهذه القطاعات، ،التعرف على أهم خبايا التجمعات العنقودية-ـ2
 ؛التي قد تكتنف سوء تطبيقها

 ؛عملها وكذا العالقات القائمة بين مؤسساتها العنقودية، وطريقةالتجمعات  الوقوف على أشكال ومظاهر-ـ3

في الجزائر إلى أهمية التجمعات  توسطةمالو  غيرةصالظار القائمين على قطاع المؤسسات أن انتباهلفت -4
وتفادي  تنافسية،محاولة إيجاد صلة وثيقة بين أثر تبني وممارسة هذه اآللية وتحقيق مزايا ل العنقودية من خال

  ؛المخاطر الممكن مواجهتها من طرف هذه المؤسسات في ظل النظام الدولي الجديد

في الدول العربية من خالل  توسطةمالو  غيرةصاللحركة عنقدة المؤسسات ــ محاولة تقديم مقومات تبرر الدعوة 5
نما وليس األمر مجرد دعوة و  المؤسسات،االنتاج الصناعي المشترك وتشابك العمليات االنتاجية فيما بين هذه  ا 
 .العربية الصغيرة والمتوسطة يتجاوز ذلك ليقدم الدليل على إمكانية قيام حركة التجمع بين المؤسسات
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 دراسةالمبررات اختيار موضوع  خامسا:

 والمتمثلة فيما يلي: لعدة أسباب، دراسةتم اختيار موضوع ال    

، حسب ما أتيح من دراسات سابقة، موضوع التجمعات العنقودية في الدول الناميةالدراسات التي تناولت ندرة -1
 المناطق الحرة، المؤسسات الشبكية،كالتجمع يتداخل ويتشابك مع العديد من المفاهيم القريبة  مخاصة أن مفهو 

 التجمعات ذاتها،فضال على اختالف مفهوم  تحديد معانيها،، وجميعها مفاهيم من الصعب التكتالت اإلقليمية
 ؛كاستراتيجيةفهي تارة كهيكل، وتارة 

 ميزة لتحقيق كوسيلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلقطاعات  والتخصص التمركز نحو عالمي اتجاه تنامي-ـ2
 ؛المسعى هذا لقيه الذي والنجاح، أفضل لها ومناخ نموتنافسية 

من الحكومة الجزائرية أو أحد هيئاتها المعنية بقطاع  االهتمام جل أن هو المالحظمن الناحية التطبيقية -3
التمويل،  جانب منه السيما الدعم، لهذا المادي المدخل على منصبا ظل توسطةمالو  غيرةصالالمؤسسات 

فالمعروف هو أنه في حالة ما إذا وجد العقار  وهو  جانب العقار، نظرنا، في األهمية بالغ جانبا متجاهال بذلك
( مكونات البنية التحتية)بين مكوناتهاوالتشابك فقد تجده بعيدا عن مرافق البنية التحتية، فضال عن عدم التنسيق 

نقاط البيع ومستودعات التموين  الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، البريد والمواصالت، الماء الصناعي، من
 تنافسيتها؛على مما ينعكس سلبا ، ومؤسسات التمويل ،وشبكات االتصاالت ولية، طرق  معبدةبالمواد األ

  نموذجا؛ الهند، باكستان الصين،تحديدا: فضال عن المتحولة منها، دول نامية  فيمعرفة واقع تجربة العناقيد -4

 الطاقة الهيدروكربونية محدودة االجل،ــ التنويه إلى أن الميزة النسبية التي يتمتع بها الوطن العربي في مجال 5
  .والتعويض عنها بمزايا دائمة العربي المشترك،ي يستلزم تكثيف التشابك الصناعي األمر الذ

  دراسةمنهجية ال سادسا:

 استخدام البحث في الموضوعة الفرضيات صحة واختبار المطروحة اإلشكالية عن اإلجابة استدعت       
هذا  ،الوصفي التحليليالمكثف  للمنهج  االستخدام  فقد تم وأجزائه، الموضوع طبيعة مختلفة حسب مناهج

للوصول إلى  متابعة دقيقة لظاهرة معينة بطريقة كمية أو نوعية لفترة زمنية أو عدة فترات،األخير يقوم على 
من أجل الخروج بنتائج  المتغيرات بين العالقة واكتشاف ببعضها، الظواهر ربط ما يسهل وهذا ،نتائج وتعميمات
الصغيرة  تحليل توجهاتها وتبيان آثارها على تنافسية المؤسساتو  ،مبادئ وأسس التجمعات العنقوديةلفهم وشرح  
كنشأة العنقود  وخبرات الدول   تاريخيا تطورا فيها نتناول التي األجزاء في تاريخياالمنهج  كان كما، والمتوسطة

 في هذا المجال. 
، انطلق األول من أن الواقع فيه انحرافات، هذه المعياري وااليجابيأيضا فقد اعتمدنا على المنهجين    

االبتكار والتصدير،  ييالعربية على مستو  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةهي ضعف اآلداء التنافسي االنحرافات 
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 مثل التجربة الهندية، الصينية،وبالتالي ال نستطيع بناء النموذج إال من خالل مقارنته ببعض التجارب الناجحة 
، أما المنهج اإليجابي يقوم في الصغيرة والمتوسطة انية باعتبارهم تجارب ناجحة في تنمية المؤسساتتالباكس
ا من الواقع، ثم نقوم بصياغة نماذج  تجمعات يجاد الحلول بالتساؤل عن أسباب االنحراف انطالقإلتحليله 

 عنقودية، وكيفية تفعيلها في العالم العربي لتفادي االنحرافات. 
 سابعا: حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي                
 الحدود المكانية: -1
اقتصرت هذه الدراسة على دراسة بعض تجارب الدول النامية، كل دولة في فرع من قطاع معين، على    

النموذج  ،تجمعات تيانجين()الدراجات الصيني لصناعة  النموذجحيث تعرضنا إلى اعتبار نجاح هذه التجارب، 
، وأخير النموذج الباكستاني لصناعة المنتجات الطبية تجمع بانيبات()والمالبس الهندي لصناعة النسيج 

كالنموذج بشكل سريع؛ كما أننا عرجنا على بعض تجارب الدول المتقدمة  ،تجمع سيالكوت()والجراحية 
اإليطالي، النموذج الياباني في مجال العناقيد المعرفية، العنقود الفرنسي تنرديس في مجال الطاقة، وعنقود 

 في مجال التقنية والبرمجيات. وف بواد السيليكونكاليفورنيا المعر 

 الحدود الموضوعية: -2

العالقات األفقية والرأسية القائمة بين مؤسسات التجمع الواحد من بين النماذج على ركزنا في هذه الدراسة 
معرفة والمعلومات، الالمدروسة كمحددات للتجمع العنقودي، إلى جانب التركيز على حجم الصادرات، انتقال 

، ومن ثم العمل على تحليل العالقة التي تربط بين هذه تجمعاتالكفاءة اإلنتاجية كمحددات لتنافسية الو 
 المتغي رات.

  دراسةصعوبات ال :ثامنا

يرات محل الدراسة في نفس حول المتغفي ندرة المعلومات واالحصائيات  دراسةتتمثل أساسا صعوبات ال    
قطاع صناعة نجد مثال معلومات حول  النماذج؛ كأنغير الدول محل الدراسة لكن في دول أخرى ات القطاع

ى المستوى عل ة هذا األخيرلمعرفة وضعي في ظل غياب أرقام مرجعيةف ،غير الصيني دول أخرى الدراجات ف
مع القطاعات  كون الحديث عن تنافسية القطاع يحمل في طياته نوع من المقارنة ،يكون بال جدوىالدولي 

هذه الصعوبات حرمتنا من المقارنة التي هي . المنافسة التي تنشط في نفس الصناعة على المستوى الدولي
 واكتفينا بوصف وتحليل المعلومات المتوفرة لدينا.أساس التنافسية القطاعية 
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 سابقة دراسات  :تاسعا

 موضوع تناولت التي والمقاالت األبحاث من معتبر عدد على االطالع من المستمر البحث لنا سمح    
 اصةخ التطبيقي جانبه تناولت التي تلكعلى  لم نتحصل أننا حين في النظري، جانبه من التجمعات العنقودية
 :اآلتي نذكر الدراساتهذه  بين من ؛في الدول النامية

 بعنوان MICHEL H (1111)دراسة - 1
CLUSTERS DYNAMICS IN THEORY & PRACTICE : SINGAPORE / JOHOR & 

PENANG ELECTRONICS
1  

لم تتعرض  انشائه، لكنهافي دراسة ديناميكية العنقود والسياسات المحفزة على  دراستناتتقاطع هذه الدراسة مع    
لى أن إوتوصل (، ماليزيا)االلكترونيات في بيانغ  صناعةركز الباحث على  ، توسطةمالو  غيرةصالللمؤسسات 

أنه ليس هناك قياس نوعي و  ،هاجالتكنولوجيا العالية تطورت إلى مراكز بحوث في مرحلة نضبعض عناقيد 
وأنه يستلزم أن تكون هناك مساهمة جهود منظمي األعمال في تحسين تشكيل  ،لمعرفة أين يكون العنقود ناضجا

يات في بيانغ في طريقه لى أن عنقود اإللكترونالدراسة إكذلك توصلت ، بيئة العملل هفيالعنقود الصناعي وتكي
وأن المزايا التنافسية في التصنيع والخدمات تترافق مع ، إلى قيادة استراتيجية اإلنتاجية من خالل تنظيم الكفاءات

 هندسة اإلنتاج ذات النوعية العالية والكلفة القليلة.

لتنمية المشروعات الصغيرة  كاستراتيجيةالعناقيد الصناعية ( بعنوان: 2002)لبنى عبد اللطيف دراسة-2    
 2.والمتوسطة الحجم

؛ من متغيرات الدراسة متغيرين تحيث مس   ،فيما يتعلق بالجانب النظري دراستناتتقاطع هذه الدراسة مع    
هدفت هذه (، التنافسية القطاعية)لكنها لم تتعرض للمتغير الثالث  العناقيد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

حثة إلى نتيجة اوخلصت الب وكذا أنواعها ودورة حياتها، المزايا الناتجة عن تفعيل التجمعات،كشف الدراسة إلى 
تتمثل في تقييم حلول متكاملة  ،العاملة العديد من المزايا مؤسساتأن العمل داخل العنقود الصناعي يوفر لل

ن شف نقاط الضعف بما يمك  ويمثل العنقود إطارا واضحا للعالقات الصناعية على نحو يك ،مؤسساتلمشاكل ال
أن منهجيات تطوير العناقيد تصاغ وفقا لمتطلبات كل حالة على حدة نظرا و  ته،لتقوي استراتيجيةمن تصميم 

 الختالف بيئات العمل.

 

                                                           
1MICHEL H, "Clusters dynamics in theory & practice:  Singapore / Joher & Penang Electronics ", 
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 .2003القاهرة، 
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 1بعنوان: التجمع الصناعي في مدينة السلط( 2002 (دراسة تغريد عيسى علي العطيات-2
على الجانب الجغرافي  تركز  اتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا فيما يتعلق باإلطار النظري للتجمع، ولو أنه 

 السلط، وهذا ما اختصت به دراستنا.مدينة الترابط بين مؤسسات التجمع في ونوع تعرض لمدى تللتجمع، ولم 

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة تجمع الصناعات في مدينة السلط مع نموذج ايطاليا الثالثة، كما اهتمت    
الباحثة بدراسة الخصائص االجتماعية واالقتصادية ألرباب العمل في المناطق الحرفية، وبيان أثر البعد 

ت الباحثة بدراسة استطالعية قاموقد االجتماعي في تحديد السلوك االقتصادي للمنتجين والمستهلكين، 
 مؤسسة صناعية.120للمؤسسات الصناعية، حيث شمل مجتمع الدراسة على 

وتجهيز األبنية  ،توصلت الدراسة إلى أن دور البلدية انحصر بتقديم حوافز متعلقة بالخدمات والبنية التحتية   
ي دعم النشاط الصناعي داخل لى ضعف دور المؤسسات الرسمية فإحيث يتوفر الماء والكهرباء، وتوصلت 

وعدم االكتفاء بالتركز المكاني  ،آليات التعاون والمشاركة إلى التجمعات بإدخالالسلط، وقد أوصت الباحثة 
 للصناعات، وذلك لتحسين نوعية الحياة في المدينة.

 بعنوان: Marjorie Lecerf (2006)ـــ دراسة  4
Les petites et moyennes entreprises face a la mondialisation2 

ودورها االقتصادي، وألقت هذه  توسطةمالو  غيرةصال سساتتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا فيما يتعلق بأهمية المؤ 
معتبرة اياها استراتيجيات  ،الدراسة الضوء على استراتيجية التدويل واستراتيجية اإلبداع، واستراتيجية التكتل

 في االتحاد األوروبي في ظل الظروف التي فرضتها العولمة. توسطةمالو  غيرةصالمناسبة للمؤسسات 

خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني مسيري أصحاب المؤسسات للفكر االستراتيجي في إدارتهم لمؤسساتهم،    
في نفس البلد، أو بين  توسطةمالو  غيرةصالالعمل التعاوني بين المؤسسات كما خلصت الدراسة إلى أن 

يساعد كل مؤسسة على  من شأنه أن بين بلدين أو أكثر في دول االتحاد األوروبييرة ومتوسطة غمؤسسات ص
محل الدراسة تواجه نوعان من التحديات  توسطةوالم غيرةبلوغ الهدف المسطر بأقل تكلفة، وأن المؤسسات الص

 االستراتيجيةأما التحديات  المالية منها واالستراتيجية، التحديات المالية يمكن تجاوزها بدعم بعض الهيئات،
 .توسطةمالو  غيرةصالفتنطلق من داخل المؤسسة 

 

  

                                                           

 .2005 األردنية،رسالة ماجستير، الجامعة "،  التجمع الصناعي في مدينة السلط، "تغريد عيسى علي العطيات  1 
2 Marjorie Lecerf, " Les petites et moyennes entreprises face a la mondialisation", thèse de doctorat, université paris, 

paris ,2006. 
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دور العناقيد الصناعية في ادارة  ( بعنوان:2002دراسة مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم)-2
 1.مخاطر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

التي تؤدي إلى فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في دراسة المعوقات 
 مهيأة غير واعتبارها ،تحقيق مزايا وفورات الحجم، باإلضافة إلى مخاطر ضعف التمويل والخدمات االستشارية

 الرئيسي السبب أن إلى الدراسة وتوصلت المعلومات، وتكنولوجيا واللوجستيك، فيها التدريب لنقص العولمة لمواكبة

 العناقيد استراتيجية طريق عن بينها والتقارب فالتعاون لذلك منفرد، بشكل المؤسسات تلك عمل هو المعوقات تلك في

 طريق عن اإلنتاج كفاءة وتحسين المدخالت، في الحجم وفورات وتحقيق المشاكل تلك على التغلب إلى يؤدي

  العمل. وتقسيم التخصص

 التنافسية القدرة تطوير في الصناعي العنقود تشكيل أثر ( بعنوان:2002) الجاسم الناصر عبد دراسة -6
 2.النسيجية الصناعات على بالتطبيق المحلية للصناعات

له دور كبير في عملية تأقلم  ،تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا من حيث طرحها لمفهوم استراتيجي هام  
في هذا  المؤسسات مع البيئة المتغيرة، أال وهو العنقود الصناعي، لكن هذه الدراسة لم تتعرض إلى أي تجربة

سواء في العالم النامي أو المتقدم، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة محركات القدرة التنافسية وأثرها  المجال،
ج النسيجي، وقد توصلت نتائج التحليل التنافسي للصناعة النسيجية في حلب عن طريق في القدرة التنافسية للمنت

أن القيمة المضافة لهذه الصناعة ضعيفة ، والمقابلة مع مدراء المؤسسات، وكذا تحليل االستبانة  (swot)تحليل 
نتيجة عدم التصنيع المحلي للقطن، وكتصور من الباحث يقترح تشكيل عنقود صناعي للنسيج في محافظة 

  .لها مقومات اقتصادية واجتماعية تقوم على التراث العريق في هذا المجال على اعتبار أنحلب، 

التحالفات االستراتيجية في تدويل المؤسسات الصغيرة : أهمية ن( بعنوا2012)دراسة أمال بوسمينة-2
 3والمتوسطة في ظل العولمة مع دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا

ات األخير يعد أحد أهم العالق االستراتيجية، هذاتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في الجانب المتعلق بالتحالفات   
يعتبر  (التدويل)بينما تتمثل نقاط االختالف في أن المتغير التابع  ،تجمعات العنقوديةالمؤسسات  بينالقائمة 

جزئية من  خراآل وه (التحالفات االستراتيجية)، والمتغير المستقل (التنافسية)جزئية من المتغير التابع لدراستنا 
 .متغيرنا المستقل()العنقود العالقات القائمة الموجودة داخل 

                                                           

المؤتمر الدولي السابع "، دور العناقيد الصناعية في ادارة مخاطر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، "مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم1 
 .2002افريل 11ــ 11أيام ، حول ادارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة االردنية

أطروحة "، أثر تشكيل العنقود الصناعي في تطوير القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالتطبيق على الصناعات النسيجية" عبد الناصر الجاسم، 2

  .7002أعمال، جامعة حلب سوريا،  دكتوراه، تخصص إدارة

، أهمية التحالفات االستراتيجية في تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة مع دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا"" امال بوسمينة ، 3 
 .2015 م البواقي،أجامعة  أطروحة دكتوراه ،
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في الجزائر،  توسطةمالو  غيرةصالف على أشكال التدويل التي تتبناها المؤسسات هدفت هذه الدراسة إلى الوقو    
قات أن ضعف العالوالبحث في مدى امكانية االستفادة من التجربة الفرنسية، وخلصت الباحثة إلى نتيجة 

الجهود وأنه رغم  الجزائرية، توسطةمالو  غيرةصالمن معوقات تدويل المؤسسات  التشابكية داخل قطاع الصناعة
 أن النتائج بقيت دون إال   ،المبذولة من طرف السلطات الجزائرية في تفعيل عالقة المؤسسة الجزائرية بالتصدير

ابرام تحالفات استراتيجية مع  توسطةمالو  غيرةصالوشددت هذه الدراسة على تجنب المؤسسات ، مستوى اآلمال
  كما هو الحال في العديد من التجارب الجزائريةــ األجنبية. ،االنطالقةمؤسسات أجنبية في مرحلة 

 : ما يميز هذه الدراسةعاشرا

 تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها:  

المعترضة من طرف ات ـــــــــــــــــــــالمعوقعلى  **وائق الدخول لهيكل الصناعةــــــــــــــــــــــــعاسقاط تناولت هذه الدراسة -1
 التي ال تستطيع فيهاإلى طبيعية )وهي المشاكل  ، وعليه صن فت هذه المعوقاتات الصغيرة والمتوسطةـــــالمؤسس

ها ـــــــــــــــــــــــ، كونعلى األقل في المدى القصير السيطرة عليها المـــــــــــــكل دول العالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الية ـــــــــــــــــــاسات الدولة االقتصادية، وعدم فعـتتعلق بسيــــــــــــــــــــ)ة ومتوسطة أصال(، وأخرى مصطنعةصغير مؤسسات 

 الفضاءات الوسيطة، وهي مشاكل تختلف من دولة إلى أخرى(؛

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ايشيةــــتناولت هذه الدراسة نفي المقولة المعتادة فيما يتعلق بمرونة وتع-2

 _ حاولت هذه الدراسة تفسير العالقة بين المنافسة والتنافسية والميزة التنافسية؛3

امية ـــــــــــــــــــــــــــــفي بعض الدول النلبعض الفروع تناولت هذه الدراسة نماذج عن تجمعات عنقودية بكل حيثياتها -3
 ؛نموذجا(، باإلضافة الى تبيانها لمظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر)الصين، الهند، باكستان 

ل، عن ــــــالل عدة بدائـــــــــــــمن خ ،في وبين الدول العربيةإلقامة تجمعات عنقودية  تصورحاولت الدراسة تبني -4
ار المؤسسي لتوزيع ـــــــــــ، وكذا وضع االطمفترضة طريق هيئة تنسيقية تمثلت في جمعية تجمعات عنقودية عربية

 .تصورهذا الفي المسؤوليات 

 دراسةهيكل ال :حادي عشر

خصصت  ضمن أربع فصول، افقد تأطرت مكوناته النظرية منها والتطبيقية، دراسةبغرض تغطية مضامين ال    
بينما خصص ما  من أجل التأطير النظري واإلحاطة بالطروحات الفكرية المتعلقة بالموضوع، ااألول والثاني منه

                                                           

 .نموذج االقتصاد الصناعيهيكل الصناعة أو هيكل القطاع هو أحد أبعاد  ** 
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في خمسة مباحث، تناول المبحث االول  التحليل القطاعي  الفصل األول ناتناول تبقى منه للدراسة التطبيقية،
من و  على أساس أن هذا البحث انطلق من النظرة القطاعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس الوحدوية،

رضنا في هذا ــــــــــــــــــــكما تع الخصـــــــــــــائص النوعية، مداخل اإلنشاء واألهمية؛لى أيضا إخالل هذا المبحث تطرقنا 
مرورا ، والتي تحول دون تنافسيتها الفئة من المؤسسات ذهوالمصطنعة لهمنها المعوقات الطبيعية  لى إالفصل 

 ، وصوال إلىكحد فاصل بين المنافسة والتنافسية االستراتيجيةالموسعة لبورتر والجماعات  قوى  العدائيةب
عوامل التنافسية وبعد استعرض  ، توسطةمالو  غيرةصالت األنسب للمؤسسا واالستراتيجيةاستراتيجيات األساس 

لإلطار ا البحث من هذ خصصنا الفصل الثاني توسطة،مالو  غيرةصالبالتطبيق على خصوصية المؤسسات 
أين تعرضنا فيه الى  ، باعتبارها مقاربة تشاركية لدعم تنافسية القطاع،النظري والمفاهيمي للتجمعات العنقودية

وأنواع  لها،النظريات المفسرة ب مرورا ،مفهومها ودوافع اللجوء التجمعات العنقودية: تطورها، المفاهيم المشابهة،
ال أالى جوهر البحث أخيرا وصوال  فيها، والعالقات القائمةها وقد عرجنا على مظاهر  التجمعات ومراحل حياتها،

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛قطاعات ل األداء التنافسيعلى أثر هذه االستراتيجية وهو 

فقد خصصناه لدراسة بعض الخبرات الدولية في مجال التجمعات العنقودية مع التركيز على  أما الفصل الثالث  
للغزل  بانيباتتجمع الهند و  الدراجات،جين لصناعة نتياالصين وعناقيد ، تحديدا منها: خبرات البلدان النامية

 ؛إلنتاج األدوات الجراحية سيالكوت جمعباكستان وتوأخيرا  ،والنسيج

اليونيدو وخبرات وكذا  واالخير تعرضنا فيه الى مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر، وفي الفصل الرابع    
المواجهة من قبل نوع التحديات  (؛المغرب وتونس نموذجا)الدول العربية في تجمعات الصناعات التقليدية 

الدول،  ذهدائه في مختلف هآوتنافسية هذا القطاع و  العربية،  الدول في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 تصوروضع أين سنركز على  ،العربية الدول في ؤسساتالم تلك وتنمية لدعم إتباعها يجب التي االستراتيجيات
قليما محدودا  من دول نامية متقاربة إباعتبار هذه األخيرة   بين الدول العربية،في و تجمع عنقودي مقترح لتفعيل 
  يمكن اسقاط مفهوم التجمعات عليها. ،جغرافيا نسبيا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 اربة الهيكلية بالتطبيق على خصوصيةـــــــــــــــــــــــــــــــالمق
 قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
 

 ولاألالفصل 



 توسطةوالم غيرةالمقاربة الهيكلية بالتطبيق على خصوصية قطاعات المؤسسات الص الفصل األول:

- 2 - 

 

 
   تمهيد:

أن نصر على  نطابع عالمي، ومن الضروري إذ واهن من ولع بالعملقة يكاد يكون ذفي الوقت الر  نشكو"  
 فضائل الصغر حيثما كان ذلك متاحا".

، حيث 3791في عــــــــــــــــــام  "Small is Beautiful "هذه المقولة لصاحبها شوماخر في كتابه "الصغير جميل"   
 .وليس مجرد نسخة من المشــــــــروع الكبير ،منفردة الصغير كمؤسسةوع اعتبر المشر 

، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقطاعات ل ضغطا على كما تشكّ ظّل العولمة اليوم  األجنبية فياألسواق إن     
 الهتماما نحو االتجاهو  ،الستفادة من مزاياهال ،صوالتخصّ  لتدويللا فرص تمنح لهاأن  أيضا منمكنها ت فهي

أن السوق العالمية للسلع والخدمات  االعتبارمغذية، لكن يجب األخذ بعين  كروافد الصغيرة األعمال تشجيعب
 أو المؤسسات صغيرة أن يعني التسهيالت المالية ودقة فترة التسليم، مما، ر: الجودة، السعمها معاييرتحك

ما يتطلب وجود وذلك  ،واستمرارها بقائها ضمانل مقاومةال من عالية مستويات بتحقيق مطالبةكانت  متوسطة
  تنافسية.عوامل 

 أهم المعوقات ،النظري إطاره األدبيات االقتصادية،يطرح عّدة تساؤالت حول موقع هذا القطاع في  هذاإن      
كيفية إسقاط ، كانت هذه األخيرة طبيعية أو بفعل فاعل سوآءا ،وتطورها ،ء مؤسساتهإنشا التي تحول دون

 ونموذج األساس، استراتيجيات الخمس، قوى المنافسة نموذج (لبورتر بنماذجه الثالث المشهورة *مقاربة الهيكليةال
 األخيرة.على خصوصية هذه  بالتطبيق الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالمقطاعات على ) الجوهرة

 :التالية المباحث عبر ذلك معالجة الفصل هذا في سيتم فإنه األساس هذا وعلى   
القطاعي، الخصائص النوعية، مداخل اإلنشاء  لوالمتوسطة: التحلي غيرةالص ؤسساتمال :األول المبحث  

 واألهمية؛ 
 ؛بين المعوقات الطبيعية والمصطنعة توسطةوالم غيرةالص ؤسساتمال الثاني: المبحث

 ؤسساتنس  للمطية األ نملا واالستراتيجية االستراتيجية الجماعات ،الموسعة العدائية : قوىلثالمبحث الثا 
 توسطة؛الم غيرةالص

 ؛التنافسية إلى الميزة التنافسية الرابع: منالمبحث 

 والمتوسطة.المؤسسات الصغيرة قطاعات التنافسية بالتطبيق على خصوصية  لالخامس: عوامالمبحث 
 
 

                                                 
، ركزنا التنافسية النمطية وماسة بورتر( اتيجياتللعدائية الموسعة، االستر القوى الخمس )على المقاربة الهيكلية لبورتر بنماذجه الثالث  الفصلركزنا في هذا  *

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاستغالل هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن على ذلك كون الصعيد المتحدث عنه في دراستنا هذه يعنى بالمستوى القطاعي، 
 ات يقودنا لالعتماد مرة أخرى على المقاربة الهيكلية.أي في المحيط مع مؤسسات أخرى عن طريق استراتيجية التجمع ،ألفضليات تنافسية خارجها
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خل الخصائص النوعية، مداالقطاعي،  ل: التحليوالمتوسطة غيرةالص تالمؤسسا :ولاأل المبحث 

 .اإلنشاء واألهمية
 دوره في التنمية، ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعكل متفق حول أهمية الال مجال يدعو للريبة أن    

المؤسسات كأداة لتحليل قطاعات االقتصاد الصناعي على في هذا المبحث سيتم التعرف  ،خصائص مؤسساته
 مداخل اإلنشاء واألهمية. ،لهذه األخيرة النوعية اخصائصه ،الصغيرة والمتوسطة

 (التحليل البيني)التحليل القطاعي االقتصاد الصناعي و -1
 ،القطاعاقتصاديات ونظرا ألهمية  غير الوحدوية،و  ،التجمعات أتت من النظرة القطاعية أن فكرةانطالقا من    
 خصوصيات. من  قطاعتميز به اليوهذا لما  ،رون في إيجاد نظرية خاصة لدراستهاجتهد المفكّ  فقد
 االقتصاد الصناعي  مفهوم-1-1
 هف على أنعرّ يوجب أوال تعريف القطاع/الصناعة/السوق، إذ  ،ض لمفهوم االقتصاد الصناعيقبل التعرّ   

تؤدي  ،تنتج منتجات أو خدمات يمكن أن تمثل بدائل لبعضها البعضالتي  متنافسةال مؤّسساتمجموعة من ال
أو استخدام  ،تشترك مؤسسات القطاع في إنتاج سلعة متقاربة تــهلك، حيثأساسية لنفس المس إلى إشباع حاجة

 اآلالت.نوع واحد من استخدام مادة أولية رئيسية واحدة، أو طريقة صنع واحدة، أو 
 بل المؤسسات، على مقصور غير الوصف الصناعي أصبح أن /القطاع منذ الصناعة مفهوم وبذلك توسع    

 ،الخدمات تلك من وغيرها ،واتصاالت، كهرباء المطلوبة من والخدمات التحتية ةبالبني يهتم التحليل أصبح
مما يعني أن  ،الصناعة تلك في واالقتصادية االجتماعية وظروف العالقات ،والمكملة الداعمة والصناعات

 .   التجمع العنقوديمفهوم الصناعة/القطاع أصبح يعني بمفهوم أوسع 
صناعة المنتجات ة الغذائية، الصناعة النسيجية، و الصناع :مثلعدة صناعات يقسم قطاع الصناعة إلى "    

"أي أننا نعتبر أن الصناعة في حد ذاتها كموضوع للدراسة، وليس كأداة  ،1"الكيماويات. الخوصناعة  ،الجلدية
 . 2لتحليل ديناميكيات االقتصاد الكلي"
، بل هو عبارة عن ليست قطاعا محددا رة والمتوسطةالمؤسسات الصغيإلى أن في سياق هذا الحديث ننوه بشدة "
 3 ."واالمتيازات التحفيزية المتضمنة في منظومات الدعم والمرافقةقطاع أفقي استفاد من اإلجــــــراءات 

ضمن ما يعرف بالتحليل القطاعي أو االقتصاد                        قتصاد الصناعي، يندرج هذا األخيرعن اال"         
 ،(micro économie Laالذي جاء كبديل للتحليل الوحدوي النيوكالسيكي )و ، (La méso économieلقطاعي )ا

التي توفر أفضــل الوسائل  ،هو واحد من التخصصات العلميةو "، 4( "la macro économieوالتحليل الكلي )
                                                 

 .31:، ص1003 الرياض،التوزيع، دار زهران للنشر و ، الطبعة الثانية ،"اقتصاديات الصناعة" حمد سعيد بامخرمة،أ 1
2 Jean pierre angelier," Economie industrielle Eléments de méthode", OPU, Alger, 1993, P: 46. 

'' المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية في الرابع حولالملتقى الوطني  ،"المشروعات الصغيرة والمتوسطةـ حالة الجزائر"، مبارك بوعشة 3
 .07 :ص ،2008أفريل  14/ 31أيام  جامعة سكيكدةـ، الجزائر،

 .13 :، ص1002 ،ةدار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطين ،"المؤسسة استراتيجية "رحيم حسين، 4
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القتصاد الصناعي من أساسيات انطلق ا، "حيث 1لتحــــليل سلـــوك الفاعلين االقتصاديين في قطاع معين"
 .االحتكار المطلقالمفرطة للمنافسة التامة و هذا األخير منطلق من النظرة الساذجة  ،2االقتصاد الجزئي القديم

، الهيكل حيثمن يهتم بتحليل الصناعات واألسواق  يمكن تعريف االقتصاد الصناعي على أنه العلم الذي     
يتعدى ذلك و  ،للمشروعات الصناعية مستويات األداءكما يدرس األسواق،  العاملة في تلك تؤسساوبسلوك الم
 /العالقة دولةالصناعي إلى دراسة  وأخيـرا يهدف االقتصاد، بين هذه العناصر التأثيرات المتبـادلةإلى دراســـة 

 .التي تشوشت باإلجراءات العالمية مؤسسات
 تحليل االقتصاد الصناعي  تيارات-1-2
نتيجة لظهور مرسوم االقتصاد الصناعي من  ،ألول مرة عند االقتصاديين الفرنسيين صاد الصناعياالقت ظهر   

لكي يعود فيما بعد  ،شيكاجوو  هارفاردمن خالل مدرستي  أ .م .قد تطور بشكل خاص في الو، و J.B.Sayطرف
 االقتصاد الصناعي كما هو اليوم. تي أثبتتال ،لفرنسا إلى غاية منتصف السبعينات

أين يدرس  ،ئيسية )المشهورة(مؤلفاته الر  من خالل القتصاد الصناعيليعتبر عموما ألفريد مارشال كأب      
بدأت كتاباته في نفس الفترة التي بدأت  ،3إنه بال منازع األول في االقتصاد الصنــــاعي"الصناعية، " ؤسسةالم

إذ أن  ،(االقتصاد الصناعي)ع زوجته كتاب اسمه ، ألف م3297الصــــناعة الحديثة تتأسس في إنجلترا عام فيها 
النتائج انطالقا من تعميم سلوك المؤسسة  بنى، حيث نظريات التوازن الجزئيمالحظاته التجريبية تقوم على 

 )المثالية(.النموذجية 
في  دمج االقتصاد الصناعيتم حيث  ،قاموا بالتحليل البينيلالقتصاد الصناعي  التيار الفرنسي أصحاب     

 4.االقتصاد الصناعي معترفا به كتخصص مستقلأكثر في فترة الثمانينات بمرسوم البرامج الجامعية لينتشر 
أما الحظ هذا التيار أن  االقتصاديين  مطالبون باستعمال أدوات تحليل تمكنهم من اإلجابة على انشغاالتهم،   

ورها عن نظرية كييف نظرية للصناعة تختلف بدفإنهم سيلجئون لت ،إذا كان القطاع هو في حد ذاته الموضوع
فهذا المستوى  ،بحيث تمكنهم من فهم عمل النظام المكون من المؤسسات المتنافسة ،الكلياالقتصاد الجزئي و 

، هذا يسمى بالتحليل القطاعي/البيني (؛Macroالكلي)و  ،(Microمن التحليل الذي يربط بين االقتصاد الجزئي)
لمقاربة بين الكينزية، لتقع هذه اكنة بين المقاربة النيوكالسكية و لية غياب الصلة الممكحل إلشكاجاء  األخير

  .الكلياالقتصادين الجزئي و 
"فوفق هذا التحليل ينظر (. méso analyse)هذا النوع من التحليل يطلق عليه أيضا اسم التحليل الوسطي     

 ،5عن طريق مجموعة معقدة من العالقات" ،بعضللصناعة على أنها مجموعة مؤسسات مرتبطة مع بعضها ال
 شدة المنافسة في الصناعة. الحركية مرتبطة أساسا بالدولة و  حيث هذه

                                                 
1 Alia OUSALEM, Matouk  BELATTAF," Economie industrielle et études des comportements 
stratégiques : essai d’analyse des stratégies des  acteurs de la filière lait à Bejaia ", Premier séminaire 
international sur l’économie et les politiques industrielle, Université de Biskra, 2008, p:01.   
2 K- Huynh-D-Besancenot,"Economie Industrielle"; Brèal, Paris; 2004, P:11.                                                                         
3 Ibidem, p: 08. 
4Jean Marie Chevalie, "Industrie, Encyclopédie économique", p:5891 . 
5 Jean Pierre Angelie, op cit, p: 44. 
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 حس  القطاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةضرورة وضع تعريف  دواعي-2

ذا لم يحسم حتى اآلن، يرجع ذلك إلى أن ه جدال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلقد أثار تحديد مفهوم 
والتي قد تختلف في خصائصها  ،التي يمكن أن تندرج عنه العديد من الصناعاتالمصطلح يحمل في طياته 

 اختالفا بينيا.
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعملية لتحديد مفهوم العلمية و  الصعوبات-1- 2
بعض ، "رة والمتوسطةللمؤسسات الصغيبات في حكم المؤكد أنه ال يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد    

بل إن البعض  ،تطبيقيةمشكلة علمية و األعمال ينظرون إلى األمر على أنه من رجال االقتصاد ورجال المال و 
إن أحد أهم األسباب وراء حالة  :ى صياغة األمر بشكل أكثر وضوحا وتحديدا بالعبارة التي تقوليذهب منهم إل

إنما يعود  الصغيرة في معظم الدول النامية ؤسساتالنهوض بالمتصطبغ بها سياسات  والهوالمية التيالميوعة 
  1."ؤسساتالم ومانع لتلكإلى عدم وجود مفهوم موحد 

 للفروقات نظرا ،بالمستحيل أشبه هو الصغير المشروع أو مانع للمؤسسة جامع تعريف إيجاد بأن علميا ثبت    
 تتضمن ال التي الدول من الكثير وجود عن فضال القياس، معايير في الكبير وللتداخل ،الدول بين الجذرية

 بمشاريع عادة تعرف والتي عامال، 20 أو 10 عن فيها عدد العاملين يقل التي ؤسساتالم القومية هاإحصاءات
 .زليالمن االقتصاد

مال الحقيقي لعدد الع يلجئون إلى إخفاء العدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنجد أن الكثير من أصحاب "إذ     
 قد ؤسساتالم هذه أن من الرغم علىف، 2ألسباب تتعلق بالتزامات أصحاب العمل اتجاه العاملين أمام الدولة"

 يصعب غير المنظمالقطاع أن ذلك ، منتظمة غير ولكن ،قانوني بشكل نشاطها وتمارس ،رسميا مسجلة تكون
  .ال يوجد إحصاء دوري عنهو  ،د أبعادهتحدي

عشرة عمال يمكن  إلىت التي تضم من عامل ؤسسامن الم %15حوالي  "كما يشير بحث حديث فإن
 % 11ت نصف رسمية، وؤسسامن هذه الم %35اعتبارها ضمن القطاع الرسمي بصورة كاملة، بينما يعتبر 

من  %10وتساهم بنسبة  ،من قوة العمل %13وهي توفر أيضًا فرص عمل لحوالي  ،منها تعتبر غير رسمية
   .3 مالي وفقًا للتقديرات المتحفظة "الناتج المحلي اإلج

للمؤسسات فإنه من الصعب تحديد مفهوم موحد  ،فحتى في نفس مرحلة النمو ومن الناحية العملية والتطبيقية  
في الدول  ةالصغير  ؤسسة، "فمثال في الدول النامية فإنه من الصعب القول بأن مفهوم الم الصغيرة والمتوسطة

في الدول  ةالصغير  ؤسسةالندرة النسبية في العمالة الماهرة هو ذاته مفهوم المو  ،رأس المالت الوفرة النسبية في ذا
                                                 

، 10ة مستقبل التربية العربية، العدد مجل "،نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في دولة الكويت "، بن عبد اهلل" عادل خير اهلل ناصر 1
 .311ص:، 2004جامعة مصر، 

 .10 ص: ،  2002والتوزيع، عمان، للنشر صفاء دار الصغيرة"، التجارية األعمال إدارة ،"يوسف الرحيم عبد توفيق 2

مصر، نوفمبر  مجمع خدمات األعمال("، )نموذج تيسير اإلجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، "وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية  3 
 . 13، ص: 1003

http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26299
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26299
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"مما يجعل من الصعوبة ، 1لندرة النسبية في رأس المال"او  ،ية في األيدي العاملة الماهرةالنامية ذات الوفرة النسب
 ،تعد صغيرة في دولة مثل مصر األردن،التي تعتبر متوسطة في دولة  ؤسساتفالم ،بمكان إجراء المقارنة بينهم

د صغيرة في دول الخليج العربي تبعا عالمتوسطة في مصر ت ؤسساتذلك تبعا لمعيار عدد العمال، كما أن المو 
 .2"لمعيار رأس المال

 ،التي يجب التركيز عليها ليست هي القضيةباختالف الدول  ؤسساتنرى أن اختالف مفاهيم هذه الم        
، حيث وحس  كل قطاع فيها ،المفهوم في كل دولةضية األساسية من وجهة نظرنا تتمثل في تحديد بل إن الق

على قاعدة عريضة تغطي  ؤسساتلتلك المناجمة عن االنتشار الواسع  تطبيقية أخرىهناك صعوبة علمية و أن 
وبناء. ى تشييد إل ،ة وتعدينإلى صناع ،صيد، من زراعة و مختلف قطاعات النشاط االقتصادي في المجتمع

 .ؤسسةوجية التي تنعكس على حجم المالتكنولو  ،ولكل نشاط ظروفه وأوضاعه اإلنتاجية ،خال

فإنه يرجع إلى تعدد المعايير  منشؤها على وجه التحديدأما  هذا عن القضية في مضمونها العام،        
 .ؤسسـةاللها إلى المــــــــــــــالتي ينظر من خ الجوانبوالتي تمليها تعدد الزوايا و  ،ؤسسةالمستخدمة في قياس حجم الم

 ما يلي:في معظم كتابات االقتصاد والمال واألعمال  من أهم المعايير المستخدمة في قياس حجم المؤسسة
 ؛عدد العاملين  
 ؛رأس المال المستثمر 
  / ؛العمل(تكلفة فرصة العمل )معامل رأس المال 
 حجم أو قيمة اإلنتاج. 

 ،كميةعالوة على أنها جميعها معايير تحكمية  ،مؤسسةاس حجم الالتعدد الشديد في معايير قي ويتضح من ذلك 
عدد باتباع معيار ف" تخضع لجهة نظر الباحث األكاديمي أو المخطط وواضع السياسة على المستوى التنفيذي،

يبلغ عدد  عندما ةعد متوسطتو  عمال، 5قل من أضم تعندما  ةعد صغير تالمؤسسة فإن في اليمن  العاملين
 30إلى  1من  االعاملين فيهعندما يتراوح عدد  ةصغير  مؤسسةالعد تأما في األردن ، عمال 30 االعاملين فيه

 .3عامال" 11إلى  30بين  اعندما يتراوح عدد العاملين فيه ةعد متوسطتو  ،عمال

عامال، ورأسمالها  10قل من التي توظف أعلى أنها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"وفي الكويت تعرف      
إلى  3بلدان جنوب شرق آسيا فقد اعتبر المؤسسات العائلية توظف من ، "أما اتحاد 4ألف دوالر" 900أقل من 

 .5عامل" 77إلى  10، والمتوسطة توظف من عامل 57إلى  30عامل، والمؤسسات الصغيرة توظف من  7
                                                 

 .315، ص: مرجع سابق، بن عبد اهلل ناصر ،اهلل عادل خير 1
مجلة االكاديمية العربية في الدانمارك،  "تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة في ظل اقتصاد العولمة"،حسين عبد المطلب االسرج،  2

 .2لرابع، العدد الخامس، دون سنة وبلد نشر، ص: المجلد ا
مجلة االقتصادي الخليجي، ، المشاريع الصغيرة و المتوسطة في العراق أهميتها و لمعوقات التي تواجهها ومتطلبات تطويرها"عبد العالي، "امجد صباح 3

 .110، ص: 1031، جامعة العراق، 13العدد 
 .37:ص مرجع سابق، يوسف، الرحيم عبد توفيق 4

5 Hull Galen Spencer, "La petite entreprise à l'ordre du jour", édition L'Harmattan, Paris, 1987, p:77. 
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ية، تم تعريف هذه المؤسسات من منطق رأس المال، فالتي الصناع لالستشاراتفي تقرير أعدته منظمة الخليج و "
مليون دوالر  00و 01والتي يتراوح رأس مالها بين  ،مؤسسات صغيرة اعتبرتيقل رأس مالها عن مليوني دوالر 

 1مؤسسات متوسطة." اعتبرت

 
 تقائية)السياسات االنحس  القطاع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاألسبا  الداعية لوضع تعريف -2-2
 الوظيفية(و 

في غرضين بشكل عام وحسب القطاع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةيمكن إجمال أغراض وضع تعريف محدد 
 هما:

  ؛االنتقائيةتفعيل السياسات العمودية 
 لوظيفيةا تفعيل السياسات األفقية. 

)السياسات الخاصة بمحيط  فقيةالسياسات األو  ،()القطاعيةالسياسات العمودية "يتم التمييز في هذا المجال بين  
كيفية تدخل الدولة في بناء القدرة التنافسية للمنتجات  تختصر هاتين السياستين، حيث النشاط االقتصادي(

 .لمؤسساتهذه السنتعرض لمفهوم وعالقة كل واحدة من هذه السياسات مع ضرورة وضع تعريف ، 2"الوطنية
  نتقائيةاال تفعيل السياسات العمودية - 1أ

أو مؤسسات  ،بأكملهمعين معالجة قطاع  إلىحسب القطاع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيؤدي تعريف       
ومميز عن مثيالتها في  بشكل مختلف ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمختارة من بين مختلف قطاعات بعينها 
 ،بسياسات الدولة االقتصاديةمتعلقة ألسباب وذلك ، ختراق االسواق الدوليةالبهدف تأهيلها  ،قطاعاتال ذهنفس ه

الفئة من هذه خر لنفس آقطاع  حساب على ومتوسطةفي تنمية قطاع مؤسسات صغيرة  قد تكون برغبتها
  في نفس القطاع. مناطق معينة، أو مؤسسة على حساب أخرى في المؤسسات

نية االقتصادية التي يراد بها تغيير الب ،التجارية االنتقائيةفي السياسات الصناعية و  هذه السياسةة جد ترجم"ن     
ذلك من خالل دفع القطاع الخاص ا المستوى، و ذلسوق تحقيقه على هبما يتجاوز ما تستطيع قوى ا ،القائمة

ومن  ،3".للدخول في نشاطات جديدة لم تكن له مصلحة بالضرورة في دخولها ضمن شروط االقتصاد الحر
 .خال .الصناعيةة القروض نظام الترخيص الصنـاعي، سياس :أمثلته
في مناطق  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدف إلى تطوير قطاعات عمودية قد تهالسياسات الهذه ن إ     

ت الممنوحة في االمتيازامحددة مؤهلة للتطور في سبيل تفعيل المناطق الصناعية، وعلى سبيل المثال ال الحصر 
  .الذي اعتمدته الجزائر خاصةلالستثمار في المناطق ال إطار النظام الخاص

                                                 
"، مجلة الحقيقة، العدد تقييم سياسات دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر في إطار معالجة ظاهرة البطالةعرابة الحاج، قرقب مبارك، " 1

 .159، ص: 1007ة أدرار، ، جامع31
2Benbraika abdelouahab"de la nécessite d une politique industrielle", social humane sciences revew, N; 12 

, université of Batna,june 2005, p; 57.                                            
أطروحة دكتوراه،  اعي في تطوير القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالتطبيق على الصناعات النسيجية"،"أثر تشكيل العنقود الصنعبد الناصر الجاسم،  3

 .13، ص:1009تخصص إدارة أعمال، جامعة حلب سوريا ،
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تحديد البلديات تم  حيث، (zap) في المناطق المؤهلة للتطور  باالستثمارات المنجزةإن هذه االمتيازات مرتبطة   
، المندرجة تحت هذه البلديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحديد بهذا اإلجراء في كل والية المعنية

تستفيد هذه المناطق من حيث ، (zee)المناطق القابلة للتوسع االقتصاديي ف ت المنجزةاالستثمارامرتبطة ب أو
 1:االمتيازات التالية

 ،باإلضافة إلى تكفل الدولة  في مرحلة االنجاز يعفى المستثمر من بعض الرسوم المرتبطة بنقل الملكية
االستثمار، كما يستفيد  إلنجازمة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية الالز 

المطبقة على مشترياته من السلع فاءات خاصة على القيمة المضافة و المستثمر في هذه المرحلة من إع
 ؛مع تخفيضات في الرسوم الجمركية ،المرتبطة باالستثمار

 د بالمائة على األرباح التي يعا 10في مرحلة االستغالل يستفيد المستثمر من تخفيض يصل إلى
 01استثمارها بعد الفترة المحددة لإلعفاء، كما يستفيد المستثمرون من إعفاءات خاصة تمتد كذلك من 

 إذا ما قام بتصدير منتجاته. ،الدفع الجزافيسنوات على ضريبة أرباح الشركات و  30ى إل
 تفعيل السياسات األفقية الوظيفية - 2أ

 ،التنظيميثر اإلصالح أبدقة يمكن من رقابة وتقييم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن تعريف          
في مجال دعم ومساندة هذه  ؤسساتتسهيل التنسيق بين الجهات والمو  ،واإلجراءات التمويلية وغير التمويلية

  .ؤسساتالم
ى تعنى باإلجراءات ذات األثر المشترك عل الوظيفية، التي بالسياسات األفقيةيجرنا هذا الحديث إلى ما يسمى   

من هذه ، و تهدف لتوفير شروط عامة لبناء الصناعةوالتي  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةجمــيع قطاعات 
ن تحسي التطوير ذات الطابع العام،اإلعانات الموجهة للبحث و  اإلجراءات التخفيضات الجبائية على االستثمار،

إحالل  سياستيالصناعة الناشئة بما فيها من ية تتضمن حما وقد ،البنية التحتيةمستوى تأهيل الموارد البشرية و 
 الواردات وتشجيع الصادرات.

هذه  على سبيل المثال اعتمدت الجزائر في إطار هذه السياسة االمتيازات الممنوحة في إطار النظام العام، 
وات دة بفترة ال تتجاوز ثالث سناألخيرة هي عبارة عن مجموعة من االمتيازات يتحصل عليها المستثمر محد

 2منها:و 
 ؛اإلعفاء من ضريبة الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية المرتبطة باالستثمار 
 كانت  اسواء الخدمات التي توظف مباشرة في االستثمار،و  ،رسم على القيمة المضافةاإلعفاء من ال

 ؛أو محصل عليها من السوق المحلية مستوردة
 ؛كية على السلع المستوردة التي تدخل في االستثمارمن الرسوم الجمر  %1بـ تطبيق نسبة منخفضة تقدر 
  أجور العمال والضمانتتحمل الدولة لجزء من األعباء التي تقع على عاتق المستثمر مثل الرسم على. 

                                                 
 صادي الجديد، جامعة ورقلة،الملتقى الدولي األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقت"،  مناخ االستثمار"عبد المجيد أونيس،  1

 .11، ص: 1001افريل  11/11
2 GUIDE investir en Algérie, ed, KPGM, 2008, P 53. 
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يمكن إضافة  ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتللم السابقين لضرورة وضع تعريف موحدباإلضافة إلى الغرضين 
 األسباب التالية:

 ؛البيانات عن هذا القطاع الستخدامها في وضع تقارير عن التقدم في عملية التنمية تيسير جمع 
 "1".تسهيل عملية المقارنة بين القطاعات والدول  

وأال يحتوي على صفحات  ،صانعي السياساتل بالنسبة"البد أن يكون التعريف سهل الفهم ما سبق فانطالقا م
  .وفق التغيرات االقتصاديةأن يكون قابال للتعديل و ، 2اَل"وقوائم تجعل من التعامل معه شيئَا مستحي

 

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالخصائص النوعية - 3

 ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةضع الحدود الفاصلة بين ال يكشف االعتماد على المعايير الكمية لو   
هذه أو درجة التخصص،  ،يطأو عالقة المؤسسة بالمح ،والمؤسسات األخرى عن طبيعة تنظيم العمل

الصغيرة في المؤسسة  توفرها جميعاالخصائص النوعية التي نجد إجماعا حولها، وليس من الضروري 
 فيما يلي: تكرارا أكثرها نجدكما ، والمتوسطة

 تبعيةل االعتمادية وال القر  الوظيفي،-3-1
 ،ةأو عائليفي شكل مشروعات فردية تعود إلى القطاع الخاص  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةن غالبية إ  
يغلب الطابع غير الرسمي على أنشطة األعمال الصغيرة المختلفة، بسبب قلة عدد العمال، وصغر حجم  ثحي

أن العمال  ، حيثالالرسميةعلى ، وسيادة التقارب المكاني، وزيادة عملية التفاعل، مما يساعد ؤسساتهذه الم
( من المؤسسات %07وقد يكونون أقرباء، وتشير اإلحصائيات أن )"ا، يعرفون بعضهم بعض ؤسساتفي تلك الم

 3."الصغيرة يعمل بها أقرباء ألصحاب تلك المؤسسات
، لوحدهتقع المسؤولية القانونية واإلدارية على عاتق المالك إذ ، عادة ما يكون المسيرون هم أصحاب المؤسسة  

ون العاملين ؤ وش ،والمشتريات ،والتسويق ،وذج التمويلوتحديد نم ،يقوم بتنظيم العمل داخل المؤسسة الذي
الوظيفة اإلدارية  التخّصص في وانخفاض ،المؤسسةتداخل قوي لوظائف ا بالضرورة إلى ذوالمبيعات، يؤدي ه

 على عكس الحال بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تقوم على التخّصص الوظيفي.  ،نتيجة الهيكل األفقي الضيق
على اتصال وثيق  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحيث غالبا ما تكون  صفة االعتماديةالى  كذلك نشير    

في تدبير من المجتمع المحلي موقعا لعملياتها اإلنتاجية  ؤسساته المذتأخذ ه المحلي، حيثمع المجتمع 
ن ينتمون لنفس هذا العاملي"إذ أن المالك و  ،تسويق منتجاتها يوف ،وعناصر اإلنتاج ،مستلزماتها من المدخالت

 .4" وعلى مقربة من العمالء تعرف بمحدوديتها،باعتبار أن سوق األعمال الصغيرة  ،المجتمع
                                                 

 ،2006والمتوسطة، عمان،  الصغيرة المنشآت مركز "،ومعوقاتها أهميتها والمتوسطة الصغيرة المشروعات" مقابله، إيهاب المحروق، حسن ماهر 1
 03.ص:

 .9، ص: 1005أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  "،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائرواقع ا" ،لخلف عثمان 2
ــــــي 3 ــــــد الســــــتار محمــــــد الغلب دارة األعمــــــال الصــــــغيرة"، " فــــــايز جمعــــــة صــــــالح النجــــــار، عب ــــــادة واا ــــــع، عمــــــان، 1الطبعــــــة ، الري ، دار حامــــــد للنشــــــر والتوزي

 .20، ص:1030
، جامعة 31"، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  أثر أسالي  التدري  الحديثة في تفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمناصرية، نصيرة عقبة، " إسماعيل 4

 . 23، ص: 1002محمد خيضر بسكرة ،
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حيث  ،ا االستقاللية الماليةهيقصد بف ،1، "ويمكن أن يطلق عليها اسم المعيار القانوني"/االستقالليةاللتبعيةأما   

و أ %11نسبة  نال تكو فالمؤسسة المستقلة هي مؤسسة  ،سةحجم المؤس لنسبة االستقالل المالي أثر في تحديد
 .مشتركة بين عدة مؤسسات أو ،أخرىاالنتخاب في حوزة مؤسسة  أكثر من رأس مالها أو حقوق

 سهولة التأسيس ومحدودية رقم األعمال-3-2
 ضخمة والأم رؤوس إلى تحتاج ال التي تمثلها الصناعات ؛الحجمومتوسط  صغير النوع هذامؤسسات  معظم   
 الهندسية الخدمات، المقاوالت، الصيانة كمؤسسات ،وانتشارها سهولة إنشائها يعني مما، ةكبير  عمالة أو

 2أنواعها. اختالف على والمغاسل ،والتجارية ،واالستشارية
إلى تفعيل مدخرات األشخاص، في األساس إلى جذب و الفردية الصغيرة والمبادءات  ؤسساتالمتستند      

 اإلنتاج والمعداتتركيب خطوط أنها تتميز بسهولة  تأسيسها، كماصر الوقت الالزم إلعداد دراسات جانب ق
وذلك نظرا  ،للتدريب التكـــــــــــــــــــــــــــــاليف الالزمةباإلضافة إلى سمتها في قلة ، 3انخفاض إجراءات تكوينها"و 

أساسا على التكنولوجيا البسيطة غير المتقدمة، وهي أيضا ال "النخفاض تكلفة العمالة التي تتطلبها، ألنها تعتمد 
 .4تحتاج آلالت معقدة أو مكان كبير"

ترجع  ،في السوق تكون محدودة لصغيرة أو المتوسطة سساتأن حصة المؤ  ( علىBoltonيركز البروفسور )
وبالتالي  المنافسة التامة،أين تكمن حالة  ،ضمن الهيكل المجزأمحدودية الحصة السوقية كون هذا القطاع يندرج 

  األثمان.م شبه معدومة في كميات اإلنتاج و قلة تحك نجم عنهي
 

 (المعارضةالتأييد و  بين)تعايشية مؤسسات -3-3

لى السوق، فنظرا لصغر حجم وسهولة الدخول والخروج من و  ،نقصد بالتعايشية المرونة        في االستثماراتا 
نه يسهل نسبة األصول الثابتة إلى األصول الكلية في أغلب األحيان، فإأيضا نتيجة لنقص و  ،المؤسساتهذه 

       .خروج منه في حالة كونه غير مربحبالتالي الو  ،الدخول إلى هذا القطاع
جابة للخصوصيات المحلية والجهوية، ذلك أن صغر االست علىقدرة لها ال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

الصغيرة  ؤسساتالم كلها عوامل تجعل ،لرشاقة وخفة الحركة والتغييرتتسم با قلة التخصص جعالهاالحجم و 
 ما أن يتعرضقتصاد المستجدات التي يمكن الالكبيرة على التكيف مع  المشروعات قدرة منتتميز بأنها أكثر 

العملية تحويل و  ،التكيف تنعكس على أرض الواقع في سهولة نقل مكان المصنع الكبيرة علىه القدرة ذلها، ه
  .االنتاجية

                                                 
 .51، ص: 2000عمان،  حامد، دار الصغيرة"، المشروعات إدارة "ناجي، شوقي المنصور، نصر كاسر 1

 القرن من األخير خلل الربع السعودية العربية كةلالمم شرقي الجبيل الصناعية لمدينة الصناعية الخريطة ملمح عضب"، ت محمد الهاجريفلاير بن 2
 .1، ص:3772العربية، جامعة الكويت ، والجزيرة الخليج دراسات مجلة ،"العشرين

 .11، 31ص: ، ص،1002"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، رة والمتوسطة"التمويل المصرفي اإلسلمي للمشروعات الصغي هيا جميل بشارات، 3
 .41 :، ص2117،بيروت ، الدار الجامعية،"إدارة المشروعات الصغيرة"أيمن علي عمر،  4
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في االقتصاد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)مقال بعنوان  فيdelattre  M في هذا السياق " الحظ    

بسرعة تغير استراتيجياتها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمؤسسة، فوجد أن  100 لــعند دراسته   ،(األمريكي
هذا ما يجعلها أكثر مالئمة مع الوضع خاصة في و  ،أقل وبالتالي تتحمل تكاليف ،أكبر من المؤسسات الكبرى

 1فترة األزمات."
مثلما تتأثر بها  ،ال تتأثر كثيرا بالتقلبات االقتصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن هذا التوجه يقر أن       

 األسواق المحلية.ألنها تتعامل مع  ،المؤسسات الكبرى، وبالتالي تكون قادرة على المحافظة على مناصب العمل
المؤسسات الكبيرة رضة للفشل والتصفية والغلق أمام هي أكثر ع" هذه الفئة من المؤسساتفي المقابل       

 2.ي سنوات التأسيس األولى"فعلى مدى حياة المؤسسة، إال أنه يكون أكثر  بكثير، وهذا التهديد يظل قائما
انخفاض في والتحديث الناتج عن ذاتية على التوسع والتطوير يكون هذا الفشل نتيجة النخفاض القدرات ال      

ما يلقي بأعباء كبيرة على عاتق  الصغيرة، وهو ؤسساتوالقدرات التنظيمية والتمويلية للم ،الطاقات اإلنتاجية
بورصات  :من القطاعات الوسيطة، مثل مبدع (الحكوماتبرامج )األجهزة المسؤولة عن التنمية االقتصادية 

 .في تحمل هذا الفشل الجمعيات المهنية، غرف التجارة والصناعة، لالتداو 
هياكلها وقف على مدى فاعلية دور الدولة و أخيرا و ليس آخرا نجد أن التأييد والمعارضة في هذه النقطة يتو       

ى الصغيرة عل ؤسساتفقدرة الم (،الدور الحاضر/الغائب للسلطة)والخروج من نمط  ،في دعم هذه المؤسسات
بتغيير استراتيجيتها االقتصادية أو السياسية لتالءم معطيات عندما تقوم دولة من الدول "تبرز   التأقلمالتعايشية و 

 أكثر مرونة لمواجهة األوضاع واألزمات االقتصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكما أن مقولة أن ، 3"المرحلة
للدولة  كحل مرنوبالتالي استيعابها للعمالة، إذن هي  ،إنما هي ناتجة من سهولة إنشاءها في هذه األوضاع

  .ليست أكثر مرونةــــ كما قيل ــــ في مواجهة األزماتو 
الموارد صاد العالمي )خاصة أزمة الطاقة و ذلك أنه حتى األزمات التي عرفتها البلدان المصنعة واالقت       
ع المالية للدول النامية، أدت هذه األزمات  إلى والتي دفعت إلى انهيار األوضا، ( 3790-3795)األولية 

وحتى عدم القدرة على االحتفاظ بالقائمة  ،ضعف قدرة هذه الدول على االستمرار في استحداث المؤسسات الكبرى
ليس  صمودا قويا أمام الركود الذي مس االقتصاد العالمي، الصغيرة والمتوسطة خاللها أظهرت الصناعات ،منها

مما أدى إلى زيادة االهتمام  ،ولكنها ألنها أقل كلفة في اإلنشاء بالنسبة لهذه الدول ،وة على الصمودألنها أكثر ق
 توسطة.مغيرة و المتزايد الذي توليه المؤسسات المالية والنقدية الدولية الستحداث  مؤسسات ص

 
 
 

                                                 
 .11، ص: 1030 ،أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف"، حالة والية سطيف المتوسطة في التنمية المحلية:دور المؤسسات الصغيرة و ، "علوني عمار 1
 . 21، ص: 1001"ـ، دار وائل للنشر، عمان،  أبعاد للريادة دارة األعمال الصغيرة،"إ ،سعاد نائب برنوطي 2
 .21، ص:  2007،دار مجد للنشر والتوزيع، بيروت "،إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "نبيل جواد 3



 توسطةوالم غيرةالمقاربة الهيكلية بالتطبيق على خصوصية قطاعات المؤسسات الص الفصل األول:

- 52 - 

 

 
  وتوظيف البطالة الذكية االبداع تحقيق التكامل الصناعي،-3-4

أوضح كيف أن اإلنتاج الصغير قد زادت أهميته  FRANSISCO-VALIROرويودي فالفرنسيك إن االقتصادي 
 .والتجميعريق المناولة إذ يتحقق التكامل عن ط، 1بالضرورة اإلنتاج الكبير تكملفعال من خالل أدائه أدوارا 

 الصناعات فيرتو  على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل ) TRAITANCE) SOUSلظاهرة المناولة وفقا   
 صغيرة أو متوسطة ومؤسسة كبيرة مؤسسات بين تكون بموجب اتفاقية يتم "وهذا الكبيرة، للمؤسسات الوسيطية

  50%خصصت اإذ الباطن من مقاولة أنها ما صناعة على تطلق أن ويمكن المنتوج، من جزء أجل تصنيع من
 2" .اختصاصها من ليست وظيفة التسويق أن إال ،العقد في الوارد اإلنتاج تغطية في إنتاجها قيمة من أكثر أو

المؤسسات الكبيرة بتكلفة أقل مما لو تم انتاجها في المؤسسات الكبيرة، األمر  " تقوم المؤسسات المناولة بتغذية
 .3"الذي يزيد في الكفاءة الهيكلية في اقتصاد أي دولة 

 على االعتماد على االستراتيجية خططها بنيت ا قدأمريك في نجاًحا وأكثرهامؤسسات ال أغلب نأ الحقيقة في    
 في الرائدة إحدى الشركات وهي، )ليزكالبيرون( نأ نجد الصدد هذا وفيحيث " الصغار، الخارجين الموردين
 والذين خارجين، موردين مع التعاقد طريق عن مصنعة مالبسها وكل ،مصانع لديها يكن لم األزياء صناعة

 4".المتقلب األزياء عالم في هاًما عنصًرا مثلت والتي، بسرعة موديالتها وتغيير تعديل في المرونة يتيحون لها

وهو ما  ،وفورات التجمعبـبما يسمى ظاهرة أخرى يحدث فيها تعويض انخفاض وفورات الحجم أيضا هناك 
 يؤكد أفضلية إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة في مناطق تجمعات صناعية.

نشيد قبلها  " ،البطالة الذكية وتوظيفع لإلبدا ترقيتها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةية أما بالنسبة لخاص 
فالمجتمع الذي يخرج  ،ندرج ضمن الحديث عن البطالة بشكل عامأنها ت البطالة الذكيةالحديث عن لدى  أوال

ة البطالة الهيكلية. إنما يفاقم من مشكل ،تخصصات غير مطلوبة يفخريجين الجامعيين كبيرة من ال اأعداد
حد أآخر للحصول على وظيفة مناسبة في على طالب الهندسة مثال العودة من جديد لدراسة علم هنا ويصبح 
   .5"، فالخريجون ليسوا في التخصصات المطلوبة لسوق الشغلعلى هذه المهن أكبرحينما يكون الطلب  ،البنوك

                                                 
ـ، المركز الجامعي خميس 2مجلة االقتصاد المعاصر، العدد ، في الفكر االقتصادي المعاصر"سطة المؤسسات الصغيرة والمتو "بلمحمدي سيد علي، 1 

 .110، ص: 1030مليانة، 
، 03 العدد ،10المجلد، والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة "، مجلةالجزائر في المصغرة المؤسسة للستثمار في التنموي الدورأحمد، " بوسهمين 2 

 .132ص:  ،2010شق ،جامعة دم
 02، ص:1005اإلسكندرية،  الجامعية، الدار ،"التكنولوجيا عصر في األعمال "الحناوي وآخرون، صالح محمد 3
 المؤسسات تأهيل ، الملتقى الدولي متطلباتالمنافسة" والمتوسطة لمواجهة الصغيرة المؤسسات ألصحا  الشخصية المتطلباتالخناق، " الكريم عبد سناء 4

 .921 ، ص:2006أفريل18و 17 يومي الشلف،العربية، جامعة  الدول في المتوسطةو  رةالصغي
لحكومة استراتيجية ا الملتقى الدولي حول ،التوظيف الذاتي كحل بديل للقضاء على البطالة الذكية لتحقيق استدامة اجتماعية ـ نماذج دولية"قوفي سعاد، " 5

 .1، ص :1033نوفمبر  16و 15يومي  ،جامعة المسيلة، ستدامةتحقيق التنمية المو في القضاء على البطالة 
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 التقليدية الصناعات نشاطها تعدى الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  من جديدة أجيال إلى ظهور هذا أدى    
وعمليات  ،لتي تبادر إلى ابتكار منتجاتا ،الريادية المتطورة التكنولوجية الصناعات عالم لتدخل بها، اللصيقة

هذه  ،أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخدمة، كما قد يكون اإلبداع في مجال التسويق ،إنتاجية جديدة
بعض "ك ؛غالبا ما تكون صغيرة الحجم، ثم ما تلبث أن تنمو بسرعة إذا ما أثبتت نجاحا ت التي المؤسسا

والتي تعمل في بعض ، حديثة في عمليات اإلنتاج والدوائية والكيميائية التي تستخدم تقنيات ،ت الهندسيةمؤسساال
 1الكبيرة."   مؤسساتالباطن مع ال األحيان بعقود من

تشجع العمال على ابداء الرأي في مشاكل العمل ووسائل عالجها، مما  لصغيرة والمتوسطةالمؤسسات اف"      
 في الدول سجلت التي، االختراع براءات ربع من أكثر أن ويقال"، 2يخلق مناخا مساعدا على التشجيع واالبتكار"

 د من بلدان العالم قد أكدتدراسات الميدانية في العديالف" ، كذلك3صغيرة" مشروعات قبل من سجلت قد ،المتقدمة
 أو في وسائل ،سواءا في البضاعة ،تقوم بالتجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن  11أن أكثر من 

ه الدراسات ذوقد غيرت ه، ريةذكانت ابتكاراتها ج  30عن  لال يقيضا ما أاالنتاج، ومن بين تلك المؤسسات 
ى المساهمة في عمليات االبتكار لكبيرة هي وحدها القادرة علن المؤسسات اأالمتمثلة بو  ،القناعات السابقة

 4.االبداع "و 

"تلعب دورا بارزا في  بحيث، كبيرة استثمارية مواردالريادية   ؤسساتلهذه  الم يتوافر ما غالًبانشير هنا أنه       
حسب بيتر دراكر ف ، 5ذلك"بفاعلية أكبر وتكلفة أقل، وذلك بسبب المناخ المساعد على طرح التكنولوجيا الجديدة 

قامت بأعمال أنجح بكثير و  لقرن العشرين بدأت كلها صغيرة،سنة األخيرة من ا 11ن المؤسسات اإلبداعية في فإ
صغيرة  مؤسسةألنه أسس  ،يعتبر اليوم شركة مايكروسفت العمالقة نموذجا للرياديينو  العمالقة، مؤسساتمن ال

أيضا مشروع  والذي كان عمال جديدا نتائجه غير معروفة، الشخصية، للمباشرة بنشاط تصميم أنظمة للحواسيب
ومن بين ، "ماكدونالز صار على ما هو عليه لتطبيق عامل المبادرة في خلق قيمة للمنتج بالنسبة للزبون

وهو يعمل وكيل  بواسطة البريد خالل أوقات فراغه،ك "سيرز" الذي كان يبيع الساعات المنظمين اآلخرين هنا
لى آخر ه في بلدة صغيرة، محطة  6."ه القائمة من هؤالء األشخاصدوا 

 
 

                                                 

المؤتمر خبرة دولية"،  المتوسطة:ت الصناعية الصغيرة و شآرة مخاطر المن، "دور العناقيد الصناعية في ادامصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم1
 .0، ص :1009افريل، 32ــ  30أيام  ،ردنالدولي السابع حول ادارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة، اال

 15 .ص: ،3777القاهرة،  كالتوزيع، للنشر غريب دار ،الصغيرة" المنشآت إلدارة العصرية المفاهيم السلمي،" علي 2
 .21، ص: 1002راق، ، جامعة الع31مجلة االقتصادي الخليجي، العدد  ،واقع المشاريع الصغيرة في العراق ومتطلبات النهوض بهاحسين جواد كاظم،  3
، الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد "العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، " سهام بوفلفل، شريف غياط 4

 .5ص:، 1031 ماي 9و 0قالمة، يومي  3751الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة
 .17، ص:مرجع سابق، يوسف الرحيم عبد توفيق 5
 .31، ص: 1003عمان،  والتوزيع،، دار صفاء للنشر إدارة المشروعات الصغيرة"عبد الغفور عبد السالم وآخرون، " 6
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 حيث من الخانة نفس في كلها وضعها يمكن ال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأن في هذا الصدد نشير       
الصيانة  المقاهي، خدمات) األفق محدود تقليدي هوريادي )كما ذكرنا آنفا(، ومنها ما  ما فمنها؛ التوجه طبيعة

صالح السيارات  .(. الخالبيتزا محالت صناعة الخبز، ،كي المالبس ،أعمال الحالقة ،وا 
 جلأ من تعمل انهبأ وتتصف ،90%إلى80 من يشكل النوع االخير هذاأن ( 2001 ،واخرون راتشمان) "ويرى 

    1 " .يرةالكب تؤسساالم شكل وتأخذ ،لتنمو مصممة ليست هيو  والعائلة، الحالية للفرد االحتياجات توفير
 تتمتع ،منفردةهي كيان اقتصادي معبر عنه بمنشأة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأن  مما سبق نجد

تتميز بضآلة رأس  ،والتقنية اليةمات اليتولى فيها قادتها شخصيا مباشرة المسؤولي إلدارة،او  الملكية باستقاللية
 .وتهيئ فرص عمل غير مستقرة ،ال غير منظمةتحقق دخو و  ،منخفضتقنية تستخدم مستوى عادة ما مالها، و 

"وتتألف  ،الخامات المحليةو الماهرة، التكنولوجيا ة وغير بدرجة أكبر على العمالة الماهر هذه المؤسسات  تعتمد    
تحتاج عادة للدعم و " ،المبادرات الذاتيةاألسر واألفراد و كذا و  ، 2غالبا من منتجين يعملون لحسابهم الخاص"

مكاناتها الذاتيةكونها  ،والرعاية  3."تتسم بعدم قدرتها الفنية أو المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وا 
حيان في خدمة األسواق المتخصصة تنجح في بعض األالتوظيف الذاتي  ؤسساتمكما تجدر اإلشارة إلى أن " 
 4"التي ال تغري الصناعات األكبر بالتعامل معها.و  ،المحدودةو 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمداخل أعمال -4

  ،الحرفيةطة نشاأليست قاصرة على المزارع الصغيرة و ات لؤسسالواقع إن المجاالت المتاحة أمام هذه المفي "  
نما تمتد لتشمل  ات خدمالسياحية و  ،الفندقية، مثل الخدمات المصرفية ؛التجارية والخدميةنشطة الكثير من األوا 

لي لنشر والحاسب اآلاالن و عخدمات اال التفريغ،والتحميل و  خدمات النقل ،خدمات النظافة يل،التشغالصيانة و 
اآللة الكاتبة والدهان  ،كذلك: المطابع والتصوير ،5الوحدات العالجية الخاصة"و  ،ومطاعم الوجبات السريعة

مقاوالت  ،نشاءات المدنيةمقاوالت اإلك نشاط المقاوالتباإلضافة الى ، عمليات الصيانة الدورية ،والطالء
 ..الخمقاوالت المشاريع الميكانيكية لمحطات تحلية المياه أو المصانع. ،المشاريع الكهربائية

المناولة ك ؛متعددةيمكن أن يحصل بعدة طرق  الصغيرة والمتوسطة إن إقامة األعمالأيا كانت هذه المجاالت ف
ضافة إلى األعمال باإل، ات معروفة في األسواقمؤسسمن على امتياز  لالحصو  أو )المذكورة آنفا(، الصناعية

 فيما يلي: صغير عض من تلك األنماط للبدء بعمل ن نشير للبأ، يمكن االلكترونية والمنزلية
 

                                                 
 .997ص:  ،، مرجع سابقالخناق الكريم عبد سناء 1
 .17ص: ،1996االسكندرية،  والتوزيع، للنشر الجامعية الدار "،هاتمويل ومشكلت الصغيرة الصناعات تنمية أحمد،" يسري الرحمن عبد 2
دار صـــــــفاء للنشـــــــر والتوزيـــــــع، عمـــــــان، ، "األصـــــــول العلميـــــــة والعمليـــــــة إلدارة المشـــــــاريع الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة" ،أحمـــــــد عـــــــارف العســـــــاف وآخـــــــرون 3

 .11، ص: 1031
 ،3721، ترجمة صليب بطرس، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،"منشآت األعمال الصغيرة اتجاهات في االقتصاد الكليجالن سبنسرهل، " 4

 .53ص: 
 .30، ص :مرجع سابقحسين عبد المطلب االسرج،  5



 توسطةوالم غيرةالمقاربة الهيكلية بالتطبيق على خصوصية قطاعات المؤسسات الص الفصل األول:

- 51 - 

 

 لكترونية االفتراضية األعمال اإل -4-1
تتمثل " ،للوصول إلى األسواق عبر العالم أكبريمكن تأسيس عمل صغير على الشبكة العنكبوتية مع فرص  

حيث يمكن لمواقع السوق ؛ (E-PURCHASINGإحدى صور األعمال اإللكترونية في الشراء اإللكتروني )
التي تم تصميمها بغرض تنفيذ أعمال الشراء اإللكتروني أن تقوم أوتوماتيكيا بعمليات طلب اإللكترونية 

يتم من خالل متصفحات األنترنت على والتسليم والتتبع والدفع، كل هذا  ،المنتجات، والتصديق على الطلبيات
 1"األجهزة المتوسطة اإلمكانيات أو األجهزة المحمولة.

كالعمل على إنتاج منتجات حرفية منزلية بسيطة، والقيام  كذلك فإن األمثلة كثيرة على األعمال اإللكترونية؛   
رسالها عبر البريد االلكتروني إلى أشخاص آخرين لحثهم على طلب ها وشرائها من صاحبها، أو من بتصويرها وا 

بتسويق منتجه وهو جالس الشخص يقوم حيث هنا  ،خالل الدخول إلى مواقع مجانية لتصميم متاجر افتراضية
 والتواصل افتراضيا مع الزبائن الراغبين في الحصول على منتجه. ،في منزله

 األعمال المايكروية واألعمال العائلية-4-2
القطاعات  منتشرة في مختلف يهو  مدارة من قبل أفراد العائلة،أعمال صغيرة مملوكة و لعائلية هي األعمال ا     
ال تقوم و  ،محل صناعي مرتبط بالمنزلعن ة نشاطها عبارة ومزاول ،المحالت التجارية المختلفة ،الصيدليات :مثل

 باالستعانة بعامل األجير الخارج عن تركيبة العائلة.
 ،عمال المنزلية الصغيرة بسرعة كبيرة خالل السنوات األخيرة في جميع الدولحظ تطور هذا النمط من األو ل"  

عدد األشخاص الذين لديهم أعمال منزلية بما سة األمريكية للصناعات المنزلية ففي الواليات المتحدة قدرت المؤس
 2 ."مليون شخص 15يزيد على 

  )الفرانشيز( التجاري االمتياز-4-3   
انونيا ـــوق،زمانح االمتياز و ممنوح االمتيا :طرفين بين للتعامل التجاري صيغة هو التجاري يازاالمت فإن تجاريا"  

 الملكية دام حقوقـــــــاستخ حق االمتياز( انحـــــــــــــــــــم ) األول الطرف بمقتضاه يمنح الذي عقد هو اريــــــالتج االمتياز
 توزيع و السلع إلنتاج المعرفة الفنية إلى باإلضافة االختراع، براءة التجارية، العالمة اري،ــــــــــــجـــالت الفكرية، االسم

 العمل وأداء التجاري النشاط بدء لتمكينه من،  ( االمتياز ممنوح ) الثاني الطرف إلى اتــــالخدم وتقديم المنتجات
وتكون إما  ،احـــــــــز مانح االمتياز في األربمقابل مشاركة ممنوح االمتيا، 3" محددة فترة وخالل االمتياز منطقة في

  .نسبة سنوية أو مبالغ شهرية أو حصة معينة حسب ما تم االتفاق عليه
في ندما تدخل شركة ــ ماكدونالز ــ ه للنشاط، فعئتزم بقواعد صارمة تحدد كيفية أداالمتمتع بحق االمتياز يل    

التي تدار بها ة أن تدير مطاعمها بنفس الطريقة ه المؤسسذمن هاتفاق امتياز مع مؤسسة أجنبية، فهي تتوقع 
 .محالت ماكدزنالز في أنحاء العالم
                                                 

ـــــــول 1 ـــــــة،"الهـــــــادي بوفلق ـــــــي ظـــــــل اإلدارة اإللكتروني ـــــــة االقتصـــــــاد المعاصـــــــر، العـــــــدد "،  األداء التنظيمـــــــي ف ، المركـــــــز الجـــــــامعي خمـــــــيس مليانـــــــة، 0مجل
 .310، ص :1007

، ص: 1007، دار وائــــــل للنشــــــر والتوزيــــــع، االردن، "إدارة واســــــتراتيجية منظمــــــات األعمــــــال المتوســــــطة والصــــــغيرةطــــــاهر محســــــن منصــــــور الغــــــالبي، " 2
310. 

 .312نفس المرجع السابق، ص: 3 
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وكاالت  ،صناعة المشروبات ،أدواتها التكميليةكصناعة السيارات و  ؛مجاالت عديدة خيص فيا"تنتشر التر      
  1"  .يعةفقد كان في مجال بيع المأكوالت السر أما النمو السريع  السمسرة،السفر و 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقطاعات أهمية - 5
هيمن الدور المتعاظم للمؤسسة الكبرى على الفكر االقتصادي خالل فترة طويلة من الزمن حتى نهاية    

إال أنه مع نهاية ، "استنادا إلى الفكرة القائلة "األكبر هو األفضل ،ونالت بموجب ذلك العناية الالزمة ات،يالسبعين
باعتبارها كيانا  ،التي أصبحت محور الدراسات االقتصاديةو  ،لسبعينات تغيرت األفكار لصالح المؤسسة الصغيرةا

ما يؤكد هذا التوجه هو العدد و  ،في طريقة تسييره واستراتيجياته ومعالجته للمشاكل المطروحة مختلفا في حجمه،
 2".المتزايد لهذه المؤسسات

 سبيل المثالءا كبيرا من االقتصاد القومي لغالبية الدول، حيث بلغت على الصغيرة جز ؤسسات تشكل الم"   
 ،في جمهورية مصر العربية % 70نسبة و  من المؤسسات االقتصادية في السوق السعودي، % 70نسبة 

 تتمثل مظاهر أهمية هذه المؤسسات فيما يلي: 3".في اليابان % 93وفي أمريكا  % 70، في الهند % 79نسبةو 
 قيق التوظيفتح-5-1
 مليون 10 فإن ؛الدولية العمل منظمة عن صادر لتقرير وفقاو " ،عن مساهمة هذه القطاعات في التوظيف     

 من % 00 القطاع هذا توعب، واسالالتينية أمريكا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع في يعملون شخص
     4."إفريقيا في األولي القطاع خارج العمل قوة

دراسات أخرى أنه كلما زاد حجم المؤسسة انخفضت نسبة مساهمتها في خلق مناصب وصلت تقد و   
 العمالة بدلالمؤسسات الصناعية الكبيرة في كثير من األحيان أصبحت تعمل على تسريح  ذلك أن"، العمل

ي شركات السيارات التي سرحت آالف العمال ف شركات الطيران، مثل شركة فيات اإليطالية، التوظيف،
  5."السنوات األخيرة

بلدان الباسيفيك تستقطب ما و  ،رص العمل في االتحاد االوروبيمن ف%90ه المشاريع نحو ذتوفر ه"     
المؤسسات وقدر عدد المناصب التي تم خلقها من طرف  " ،"6من اجمالي قوة العمل% 21لىإ 11بين 

 .7"منصب للمؤسسات الكبيرة 310000ـ منصب مقارنة بـ 3.310000األمريكية بـــ  الصغيرة والمتوسطة
 الوليدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي صدد الحديث عن التوظيف كان من الضروري التمييز بين     

 لمحيط وضمان االستمرار في الوليدة تبقى محتاجة إلى عمليات دعم للتكيف مع ا ولى، فاألوالمؤسسات القائمة
                                                 

 .31، ص: مرجع سابق، عبد الغفور عبد السالم وآخرون 1 
 .310، ص: 3777 ، جامعة قسنطينة،33عدد ال مجلة العلوم اإلنسانية، والدور المرتق "، المفهوم المؤسسة المصغرة:" ،محمد الهادي مباركي 2

، مجلة الثقافة والتنمية، العدد الثامن "أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح المشروعات الصغيرة في المملكة االردنية الهاشميةابراهيم حسن الزواهرة، "3 
 .52: ، ص1033األربعون، القاهرة، سبتمبر و 
، 33"، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد الجزائر حالة والمعوقات التنمية الواقع في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دورداودي، " الطيب4 

 .02ص : ،1033جامعة سطيف، 
 .50ص: ، مرجع سابق علوني عمار، 5
 .111، ص: مرجع سابقعبد العالي، امجد صباح 6 

7 Gille Lecointre. "La PME l’entreprise de l’avenir", préface de Jean François Roubaud  Gualino éditeur, Paris, 

2006, p.123. 
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ولكن المطلوب هو تركيز أقدامها واالستمرار  ،لوب منها ليس القيام بالتشغيلوفي هذه الحالة فإن المط ،الحياة

 خاصة في السنوات األولى من التأسيس التي تبقى جد حرجة بالنسبة لها.
حيث أن سيسها عدة سنوات، مهمة المؤسسات القائمة التي مر على تأ التشغيل الدائم"يعتبر التشغيل، وخاصة   

ء على الحياة يجعل التشغيل يتحول من رغبة للسلطات العمومية في إطار سياستها نجاح المؤسسة في البقا
 1.أن يتحقق هذا التوسع" التوظيف ال يمكن من دونو  ،لمكافحة البطالة إلى عنصر ضروري لتوسع المؤسسة

 تحقيق التنمية الجهوية-2–5

ل يتميز بالمؤسسات الكبرى ويحتكر بعدما كان الشماو ففي إيطاليا ، هذا المستوىهناك أمثلة كثيرة على   
عندما قامت السلطات المحلية بتدعيم الجنوب وتشجيع و والجنوب كان يعرف بالفقر والبطالة،  ،التصنيع
ما يسمى بالمقاطعات  ، أونسيج صناعي محليذلك ، خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي قطاع  االستثمار
وأصبحت مناطق في وسط وجنوب إيطاليا مصدرا  ،قتصاد اإليطاليغيرت من هيكلة اال هذه األخيرة، الصناعية

 للصناعات الميكانيكية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية والصناعات الجلدية.

 الوصول إلى مستويات التصدير -5-3

سنغافورة و  ،وتايالندا ،مثل كوريا الجنوبيةالصناعية الصغيرة هي التي مكنت دوال صغيرة  ؤسساتالمإن "    
   2"التفوق على الكثير من الدول العمالقة في تصدير العديد من السلع.على المنافسة و 

 37لك تالصغيرة التي تم مؤسساتفي األسواق العالمية تعود إلى ال هامؤسساتمن صادرات % 10في ألمانيا و    
 ،صغيرة ومتوسطة مؤسساتإلى من المصدرين في أمريكا ينتمون  % 79إلى هذا فإن  عامال أو أقل، باإلضافة

 .من صادرات الواليات المتحدة 1/1، كما أنهم يساهمون بـ عامال 10يكون فيها عدد العمال أقل من  والتي

 30يشير تقرير وزارة الصناعة التونسية إلى أن عدد المؤسسات التي تشغل ما يفوق في هذا الصدد "        
كما تساهم في دفع  ،غالبيتها في قطاع النسيج والمالبستتركز  ،مؤسسة 1131حوالي تصل إلى عمال 

 3" .من صادرات القطاع الصناعي %11.1التصدير بنسبة 
، الدانمارك وسويسرا % 11تساهم في التصدير بنحو  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإيطاليا ف أما في"        

 %00معدالت عالية جدا، حيث بلغت  وفي بعض الدول اآلسيوية فقد بلغتعلى التوالي،  %50و % 50بــ 
 ؤسساتصادرات الم تكون محتواة في هذه المؤسسات صادراتمع اإلشارة أن معظم ، 4في تايوان" %10و

 كما في حالة الصادرات من السيارات. ،من الباطن معهاالتي تم التعاقد  رىالكب
 

                                                 
حول المقاوالتية: التكوين وفرص األعمال، الدولية األولى األيام العلمية  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تحليل بعض عوامل النجاح، لطرش الطاهر 1 

 .1ص: ،1030أفريل 00/02/07أيام  بسكرة،جامعة 
 .1ص:  1005اإلسكندرية ، الحديث،"، المكتب الجامعي  المشروعات الصغيرة "لشبا  الخريجين بدوي، تنميةمحمد وجيه  2
 .117ص: مرجع سابق، علي،بلحمدي سيد  3
 .21، ص: مرجع سابق جواد، نبيل 4
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 ية والمصطنعةبين المعوقات الطبيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثاني: المبحث

أمرا ضروريا حتى يمكن رسم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيعتبر التعرف على المشكالت التي تواجهها 
هذه مع اإلشارة بشدة أن خطورة  لتقوم بالدور المناط بها، مج الكفيلة بتطويرها وتنميتهاالسياسات ووضع البرا

التي لم تبلغ بعد ، و (الوليدة)ي ما تزال في مرحلة اإلنشاءمشكالت إنما تزداد عادة بالنسبة لتلك المؤسسات التال
 .مرحلة االستقرار

المؤسسات الصغيرة التي تتعرض لهما المصطنعة، الطبيعية و المعوقات سيتم هنا التعــــــرف على 
انظر  أو حتى النجاح فيها. ،والتي تحول دون سعيها إلى الخروج عن نطاق األسواق المحلية ،والمتوسطة

 (1-1)ل رقم دو الج
توسطةالمؤسسات الصغيرة والمصطنعة في قطاع (: تصنيف المعوقات الطبيعية والم1-1الجدول رقم )       

المعوقات 
الخارجية )العولمة 

 االقتصادية(

 المعوقات الداخلية  

 معوقات طبيعية معوقات مصطنعة

  التكتالت اإلقليمية -

متعددة  الشركات-
 الجنسية

الذهنيات راطية و مشكلة البيروق-
 غير االقتصادية

 مشكلة التمويل-
عزلة و مشكلة المحيط العقاري -

 المؤسسات
 

 اقتصاديات الحجم- الميزة المطلقة لتكلفة اإلنتاج-

 ضعف روح التقاول-

  مشكلة الماناجمنت-

 مشاكل تسويقية -

 مشكلة ندرة المعلومات-

 

 من إعداد الباحثة المصدر:
 

 خاصة (إلى قضايا فنية وتنظيمية راجعة)طبيعية تنقسم المعوقات الداخلية إلى أنه  من خالل الجدول نالحظ  
 المؤسسة محيطو  ببيئة متعلقة (هيكلية /إجرائية)مصطنعة وأخرى  المؤسسة، حركية تحكم الداخلية التي بالظروف
هنا أنه ليس  رنشيفقط  .1"ليس عن وضعيةعن إجراءات و  المعوقات المصطنعةوتنشأ "فيه،  نشطت ذيال المحلي

هيكلي لفترة طويلة من  عوقهناك حدود فاصلة بين المعوقات الطبيعية والمصطنعة، فتعرض المؤسسة إلى م
 الزمن يجعل األمر مع مرور الوقت معوقا طبيعيا.

 
 

                                                 
1 Karine Chapelle,"Economie Industrielle", Vuibert,Paris, 2008, p168                                                         
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 المعوقات الطبيعية- 1
المعوقات في  ،صغيرة ومتوسطةكونها مؤسسات  هذه المؤسسات طبيعةهي معوقات ناجمة أساسا عن   

سواءا المتواجدة سابقا، أو الراغبة في الدخول إلى القطاع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالطبيعية ال تملك 
 .القصير( سيطرة على هذه المعوقات المعني )على األقل في المدى

من ا تتضمنه ية، بمالمحلّ أيضا و  للمؤسسة تتعلق هده المعوقات بطبيعة هده الصناعة في البيئة الداخلية      
 م، نظالتنظيمي الداخلياإلداري ومشاكل المحيط  ،جفاف خيالهشخصية المقاول و البنية التكاليفية، صعوبات

وهذه  ا،في بيئة معلوماتية ضعيفة جدّ  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعيش تالمعلومات االقتصادية، حيث 
 الوضعية تعرقل عملية تطورها نحو قنوات اإلنتاج الصحيحة.

 جالميزة المطلقة لتكلفة اإلنتا-1-1
عدا التكاليف ــ  السلعةتشمل الميزة المطلقة لتكلفة اإلنتاج كل ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج "  

إلى الصناعة إلى مستوى أكبر من متوسط تكلفة  الراغبة في الدخولللمؤسسات  الناتجة عن زيادة حجم االنتاج ــ
، ويعنى ذلك أن منحنى التكلفة المتوسطة للمؤسسات الراغبة قطاعسات القائمة باإلنتاج في الاإلنتاج في المؤس

  1."في الدخول سيكون أعلى من منحنى التكلفة المتوسطة للمؤسسات القائمة في الصناعة
ت إنتاجية وقد تنشأ هذه الميزة ألسباب مختلفة، فمثال قد يكون للمؤسسات القائمة السيطرة على تقنيا"        

أفضل بالنسبة لتلك المتوفرة للمؤسسات الداخلة، كحق االختراع، أو أن تمتلك المؤسسات القائمة موارد أفضل 
"انخفاض تكلفة الحصول على رأس المال النقدي  أو ،2"لما تملكه المؤسسات الداخلة مقارنةمن كفاءات إدارية 

لراغبة في الدخول، فالمؤسسات الحديثة قد يصعب عليها بالنسبة للمؤسسات القائمة بالمقارنة مع المؤسسات ا
ذا أمكنها ذلك فبأسعار فائدة مرتفعة نظرا لعدم تمتعها بسمعة سابقة، هذا في حين أن  االقتراض من البنوك، وا 

أو أن تحصل على القروض بأسعار منخفضة نظرا لما تتمتع  ،المؤسسات القائمة قد يمكنها أن تمول نفسها ذاتيا
  3سمعة طيبة بالسوق".به من 

 اقتصاديات الحجم-1-2  
المؤسسات التي تحقق اقتصاديات الحجم هي التي يؤدي توسيع اإلنتاج بها إلــى تخفيض التكاليف بنسبة    

ن قامت المؤسسة بتخفيحيث هنا و  وتكون ناجمة عن أثر التعلم؛ ،أكبر من زيادة اإلنتاج ض أسعارهـا بالتوازي ا 
لكن من جهة أخرى يعيق دخـــول المنافسين الجدد  ،يؤدي إلى تخفيض هوامشها من جهةذلك فإن  ،مع تكاليفها

على االنطالق  امجبر السلم من المنافس الجديد  تجعل اقتصاديات حيث ،غير القادرين على تخفيض األسعار
لى خصوصا وهذا ما يصعب تحقيقه من الوهلة األو  على سلم واسع وعريض حتى يتمكن من تغطية التكاليف،

 منها. غيرةللمؤسسات الصبالنسبة 
                                                 

 .1،717 :ص، ، صمرجع سابق احمد سعيد بامخرمة، 1 
 . 313 :، ص3775الرياض ، دار المريخ، ترجمة فريد بشير طاهر، "اقتصاديات الصناعة" ،كالركروجر  2 
 :ص، 1997، اإلسكندرية التوزيع،امعية للطباعة والنشر و الدار الج "،التطبيقالقتصاد الصناعي بين النظرية و ا" ،عبد القادر محمد عبد القادر عطية 3 

12. 
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ضافة الى اقتصاديات الحجم هناك ما يسمى باالقتصاديات المالية التي تحول دون نشوء وتطور المؤسسة باإل  
 المواد تشتري عندما المؤسسة عليه تتحصل الذي السعري الخصم في تتمثل "هذه االخيرة  ،الصغيرة والمتوسطة

 .1كميات ضخمة" على حصلت إذا أقل بأسعار عليها والحصول ،كبيرة بكميات األولية
 نتيجة الكبيرة، بالمؤسسات مقارنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيوالوفورات المالية  الحجم وفورات تنخفض  

المؤسسات الصغيرة  استفادة ضرورةب االنخفاض هذا تعويض ويتطلب اإلنتاج، وحجم اإلنتاجية انخفاض الطاقات
 المؤسسات إقامة أفضلية يؤكد ما وهو" (،التجمع وفورات)وهو  أال الوفورات من آخر نوع من توسطةوالم

 2."صناعية تجمعات مناطق في الصغيرة الصناعية
 ضعف روح التقاول -1-3
مما ، و اقتصادية في حالة فشل مشاريعهماجتماعية أ التزاماتيعتبر الكثير من المقاولين أنهم أحرار من أي    
 اقتصادية سيئة.و جعل فشل المؤسسة أمرا مقبوال في الوقت الذي يكون لهذا الفشل آثار اجتماعية ي

يتصفون بالتقليد، فهم يستثمرون في أنشطة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةكما وجد أن الكثير من أصحاب     
ي المقابل عن أنشطة أخرى أكثر وال يبحثون ف ،مثل صناعة المشروبات الغازية أو العمل في قطاع النقل معتادة

وصناعة األحذية الطبية لمرضى  ،مردودية وقليلة المنافسة مثل العمل في قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
فاألفراد الذين يملكون روح ، المقاولة تعني دائما االستحداث من أجل خلق القيمة ، في حين أنّ السكري مثال

جديدة، أو القيام باألشياء بشكل مختلف ليتماشى ذلك مع قدرتهم على التكيف  المقاولة لهم إرادة تجريب أشياء
  .مع التغيير

 والثقافة المؤسساتية ناجمنتمشكلة الم-1-4
للمؤسسات الصغيرة  االدارية نجد بصورة عامة ضعف التسيير وعدم فعاليته في مختلف المستويات       

سسات حيث يتميز أصحاب هذه المؤ  ،رين للتفكير الديناميكي، ويرجع ذلك إلى افتقار جل المسيوالمتوسطة
 .ألدنى الذي يتطلبه اقتصاد تنافسيتسيير أقل من الحد ابأنماط تنظيم و 

ذلك أن نظم اإلدارة العلمية المتطورة، ختلف تمامًا عن أنماط اإلدارة و إن نمط اإلدارة في تلك المؤسسات ي   
 من االستفادة عدم إلى مبه أدى مما علمية، على أسس ال شخصية هاداتاجت على تقوم الفردية اإلدارة سيادة"

" فعند تأسيس مصلحة تجارية صغيرة جدا من ، 3"اإلنتاجية زيادة في العمل وتقسيم والتفويض التخصص مزايا
   .4المرجح أن يتحمل شخص واحد المسؤوليات اإلدارية دون بديل يحل محله أو مساعد يعاونه"

اريف باإلفراط في التخزين أو اإلفراط في المصموارد كسوء تسيير الرصيد النقدي لى هدر اليؤدي إ إن ذلك
المؤسسات الصغيرة كما أن قوقعة  ،االستهالك العشوائي للمواد، باإلضافة إلى االستثمارية وكذا التشغيلية

                                                 
جامعة  ، 5العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة المحتمل"، المنافس ديدته أمام الدخول حواجز وضع استراتيجيات" األمين، محمد حساب ،عبيرات مقدم 1

 .101ص : ،1002الشلف ،
 .11 ، ص:1993، رةهالقا ،العربية النهضة "، داروالتنمية التصنيع تحقيق فيها ودور الصغيرة الصناعات اقتصاديات، "عوض اهلل السالم عبد صفوت2 
 ،1033امعة ورقلة،ج ،07عدد ال ،مجلة الباحث "،ميدا لبرنامج تقييمية دراسة الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل"،" سليمة غدير أحمد3 

 .311 :ص
 .91، ص: 3727 األردن، ،مركز الكتب األردني ،سمرةرائد ال ترجمة، أسس إدارة االعمال التجارية الصغيرة"" ،كليفورد. م بومباك 4
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اركة رأس المال ضعف مشإلى معظمها على األشكال العائلية أدى على نفسها نظرا القتصار  والمتوسطة
  ها.األجنبي في

ليس لهما أي معنى بالنسبة على أنهما دراسة السوق نظام المحاسبة و ينظر لالمسير في هذه المؤسسات إن      
عمال من أسباب فشل األ %71"تمثل هذه الجوانب ما نسبته   حيث  ،تكلفة زائدة ال ينبغي تحملهاباعتبارهما له 

ة األمريكية )نقص المهارات والقدرات، نقص التجربة اإلدارية، عدم الخبرة في إنتاج في الواليات المتحدالصغيرة 
  1السلعة أو الخدمة(. "

 1001بية سنة و األور  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتي أجريت على مستوى قد توّصلت دراسة أخرى  "و 
إلى أن نقص اليد العاملة المؤهلة  ENSR المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشبكة األوربية للبحوث حول  من طرف

في المتوسط من  % 10لوحظ أن  ؛ حيثالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةكبر واألهم أمام تحسين أداء يعد العائق األ
،  2على مستوى االتحاد األوربي تعاني من نقص الخبرة واليد العاملة المؤهلة" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ؤسسةاألخذ بعين االعتبار خصوصيات مشاكل التسيير في الم"قيقة هناك ضرورة تحتم واستنادا إلى هذه الح
، فهي تمثل الحجة الرئيسية التي تبناها الباحثون لطلب استقاللها في مجال علوم التسيير، الصغيرة والمتوسطة

عطائها طابعا خاصا بها"  . 3وا 
 الناتجي ومشاكل تسويقية أخرىالتنوع -1-5

، عليهم مجابهة هذا التحديو  ،اجهون والءات قائمة للمستهلكينالدخالء الجدد يو أن لتنوع الناتجي نقصد با      
نة حازت على ثقتهم بفضل سمعتها وفاء زبائــــن الصناعة بمنتجات معيما يواجه الداخلون الجدد بوالء و إذ كثيرا 

  مستوردة.أو لمنتجات من منتجات محلية لمؤسسات كبيرة  مركز عالمتها. سواءاو 
حتى في الحاالت التي يمكن فيها عمليا تقليد السلع المنتجة من حيث النوعية والتصميم، فقد تظل إنه        

للمؤسسات القائمة ميزة ثقة المستهلكين، وقد يحدث ذلك عندما تكتسب ماركة معينة )أو بمعنى أعم اسم 
"كــذلك فإن األثر المتراكم  ،والخدمات بسعر تنافسيوبيع السلع  ،سمعة طيبة لتوريد النوعية الجيدة المؤسسة(

من الضروري إذن "ويصبح  ،4لإلنفاق السابق على الدعاية ربما يكون قد بني ثقة المستهلكين بالسلع القائمة"
تكسب والء عمالء جدد، وال شك أن ى اإلعالن والتوزيع حتى على المؤسسات الجديدة أن تنفق مبالغ طائلة عل

  5صعوبة الدخول أمام هذه المؤسسات". هذا يزيد من
                                                 

 .50: سابق، ص، مرجع طاهر محسن منصور الغالبي 1
 ENSR : Européan Network for SME Research 
2 Commission Européenne," Le Développement des compétences dans les PME", Observation des PME 
européennes, N° 01, Rapport 2003,  p. 17. 
3  Michel MARCHESNAY, "PME De Nouvelles Approches", ECONOMICA, Paris, 1998, p10.   

  .310، 311ص:  ، ص،مرجع سابق، روجر كالرك 4
 . 00، ص: مرجع سابق ،عطيةعبد القادر  عبد القادر محمد 5
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 ؛المبيعات وتنشيط الترويج على لإلنفاق المادية اإلمكانيات غيرةالص ؤسسةالم تنقص صاحبهذا ونشير أنه    
" مما  ،للعمالء الدفع تسهيالت توفير أو ،والتلفزيون والجرائد المجالت في واإلعالن المعارض في االشتراك مثل

 1وارتفاع تكاليف النقل وتأخر العمالء في تسديد قيمة المبيعات". ءة التسويقية،إلى ضعف الكفايؤدي 
من نقص كفاءات  ويعانيويقي باإلضافة إلى ما سبق فإن صاحب المؤسسة الصغيرة يفتقر إلى الوعي التس

نها أل ،غايةً محدودة لل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةحيث تعتبر القنـــــوات التسويقية  والتسويق،البيع رجال 
  المبيعات المباشرة لعمالئها. ىق المجاورة لها وتعتمد أساسًا علاألسوا علىتقتصر 

ت األسعار قصور المعلومات عن أحوال السوق ومستوياتعاني  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالمكذلك فإن    
ونشير  ،منتجات اإلغراقوضع سياسة حمائية ضد أن يؤدي إلى ، األمر الذي من شأنه وطبيعة السلع المنافسة

الدعم الذي بل أنه ينبغي توفير صبح مبررا لتكريس الرداءة، يأن  ال ينبغياية المنتوج الوطني هنا إلى أن حم
تصبح قادرة على منافسة المنتجات لمن مواجهة التحديات المفروضة  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةن الميمكّ 

 األجنبية.
  مشكلة ندرة المعلومات-1-6

سرعة اإلعالم  حيث نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد، الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم لدى فراتتو      
 في رونـــــــ"فالمسي أقل هيكلة؛ أن هذه األخيرة كون ،وسهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات

 يقول الصدد وفي هذا الشفهية، والمعلومات المباشر تصالواال الحوار استخدام يفضلون المؤسسات ذهــــــــــــــــــــــه
(P.A Julien 1998 )عكس على المباشر االتصال أو الحوار طريق عن تعمل الصغيرةمؤسسات أن ال 

  .2للمعلومات" الجيد االنتقال لضمان )مكتوبة (أو رسمية آلية على تعتمد التي الكبيرة المؤسسات
قلة هيكلة الهيكل  ليس ناتج عنفي الحقيقة في هذه الفئة من المؤسسات  تإن بساطة نظم المعلوما"       

  كما يمكن إرجاع بساطة نظم االتصال ،بساطة حجم المعلومةبقدر ما هو ناتج عن  ،التنظيمي أو انعدامها
 في مدمجة غير زالــــــــــــــــــــت ال المعلومات إدارة وأن ،"3 "للمعلومة االستراتيجيةالمسير بالقيمة  اهتمامإلى ضعف 

 مباشرة معلومات نظم إلقامة تفضيلهم فسريكما  "، 4"الصغيرة والمتوسطة عمالاأل من لكثير االستراتيجية عمق
 وهذا والمباشر، الشفهي االتصال عملية من يسهل فذلك ،في البيئة التعامل أطراف بين القربإلى  رسمية وغير

 نتيجة القرب الجغرافي للسوق ،5"جوارية تعرف  بأنها الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم في المعلومات نظم يجعل ما
 .بين البائع والمشتري

                                                 
 .514نبيل جواد، مرجع سابق، ص:  1

2 Olivier Torrès, "Face à la mondialisation, les PME doivent mettre du territoire et de la proximité 
dans leurs stratégies de glocalisation, Paris 5-7 Juin 2002,  site Internet :
http//www.Oliviertorres.net/elements/travaux.htm.  p: 05, Consulté le : 14/15/ 2152 a:54:11. 
3  Jean Pierre Béchard et autre, "Management des PME: de la création a la croissance", Pearson 
Education, Paris, 2007, p: 26. 
4 L. Hassid, P. Jacques, Gustave. N. Moinet," Les PME face au défi de l'intelligence économique 
lerenseignement sans complexe", Dunod, Paris, 1997, p. 56. 
5 . Olivier Torrès, Op. Cit, p: 05. 

http://www.oliviertorres.net/elements/travaux.htm
http://www.oliviertorres.net/elements/travaux.htm
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 البيئة أو الداخلية العمل بيئة عن سواء غيرة والمتوسطةصؤسسات الالم مسيري لدى معلوماتال نقص إن     
 عدم إلى باألساس مرده وهذا المؤسسات، هذه منها تعاني التي األساسية المشكالت أحد بين من الخارجية يعد
 1يتعلق نقص المعلومات بالمستويات التالية:حيث  وفعالة، حديثة معلومات نظم تّوفرها على

 ؛الخ. الحاليين المنافسين االمتيازات، الشرائية، القدرة حجمك ؛المحلي بالمحيط المتعلقة المعلومات نقص 

 إلى يؤدي األجنبي المنافس عن المعطيات صنق أن إذ ،الخارجي بالمحيط المتعلقة المعلومات نقص 
 ؛والعالمي اإلقليمي شكله في الدولي االقتصاد إلى باالنضمام يسمى ما الصدمة في إطار

 ؛ األسواق في الجودة المعارض، واشتراطات كأماكن ؛التسويقية بالخدمات المتعلقة المعلومات نقص 
 والبيانات المعلومات توفر إن؛ حيث ونشرها المعلومات تحليل في) متخصصةمراكز )هيئات  وجود عدم 

الصغيرة  ؤسسةالم ىعل يجب إذ األحيان، بعض في مشكلة ذاته حد في يشكل قد الخام شكلها في
 ذلك يتأتى ولن التحليل، من بنوع مبسط شكل فيتها ومدلوال البيانات هذه عن مغزى البحث والمتوسطة

  ؛البيانات هذه شرون في تحليل متخصصة ومراكز هيئات بوجود إال
فتتمثل في عدم التنسيق  ،المذكورة في األسطر الماضيةعن أسباب نقص المعلومات االقتصادية أما         

 بين المصالح الوزارية المختلفة والتضارب الشديد الكائن بين المعلومات المصّرح بها من طرف جهات مختلفة،
 وتطويريها. للمعلومات بإقامة نظم التي تسمح جياتباإلضافة إلى قلة أو انعدام استعمال التكنولو 

 المصطنعةالمعوقات -2
 على عدم فضال، اإلداريتتعلق هده المعوقات باالصطدام المستمر لالستثمار الخاص بالرشوة والفساد     

 . رلقوانين االستثماغير المؤكد والمعقد ، باإلضافة إلى التصنيف تطور التمويل والذهنية غير االقتصادية
معظم ا يرى البعض أن ذوله بالدول النامية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبصفة أكثر بترتبط هذه المعوقات    

 تواصل السير في ظل واقعين متناقضين:  الدول النامية
 :2؛كبرى تشجع االستثمار تقراراالقائم على منبثق من خطاب رسمي و  الواقع األول 
 :حيث أصبحت هياكل  رادات،رسات مليئة بالصعوبات تثبط عزم أقوى اإليعكس واقع مما الواقع الثاني

  اإلدارات تعيق الدولة نفسها في تجسيد إرادتها.الدولة و 
 البيروقراطية والذهنيات غير االقتصادية مشكلة-2-1   
  3اجع إلى:ذلك ر و  في معالجة ملفات االعتماد، والتعقيد بالبطءالنامية في معظم الدول  اإلدارة تميزت      
 استيعاب وفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات،إذ أنها لم تتهيأ بعد لهضم و  ،ياتمشكلة الذهنيات أو العقل-

 ؛ومن ثم التعامل معه وفق متطلباته
                                                 

 حول الدولي الملتقى"، الجزائر والمتوسطة حالة الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم االقتصادية في للمعلومات وطني نظام إقامة أهمية" حسين، رحيم 1

 .177، ص: 2116أفريل59و 17 يومي العربية، جامعة الشلف، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات
، جامعة 26، مجلة العلوم االنسانية، العدد "ائر في ظل التحوالت الراهنةاشكالية تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالجز"  فوزي عبد الرزاق، 2

   .596، ص: 2116قسنطينة، 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم "التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنميةشريف غياط، محمد بوقمقوم، " 3

 .539، ص: 2119، جامعة دمشق، 15االقتصادية والقانونية، العدد 
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نتاج النصوص لم تواكبها حتى اآلن حركية مماثلة لها على مستوى األجهزة التنفيذيةسرعة حركية التقنين و  -  ؛ا 
مختلف العناصر المجسدة و ،التعقيدات اإلدارية الخاصة باإلنشاء والتسجيل والترخيصبروقراطية ترتبط البي-

  ؛فهي غير مكيفة مع متطلبات اقتصاد السوق ومتغيرات المرحلة لخدمات الضرائب، الجمارك، االتصاالت،
أكثر منها  معرقلةحت تعقيدات في اإلجراءات اإلدارية أصبالتشريعية لما تتسم به من بطء و  فالقيود"    

لالستفادة من التسهيالت الممنوحة في هدا اإلطار االنتهازيين إذ يفتح المجال أمام  ،1"ضروريةإجراءات الزمة و 
  دون أن يكون هناك استثمار هادف.

فهناك الكثير من المشاريع عّطلت، كون أّن نشاط المؤسسة يتطّلب االستجابة اإلدارية السريعة تنظيما     
نتيجة للوقت الطويل المستغرق  مّما ضّيع على أصحابها وعلى االقتصاد الوطني فرصا استثمارية فيذا،وتن

أي أن البيروقراطية بلغت مستويات خطيرة ألن األمر ال يتعلق بنقائص  إلنشاء مؤسسة أو معالجة مشاكلها،
  ستختفي مع مرور الزمن، بل مخلفات كبيرة في سوء التسيير غير مقبولة.

أن المشاكل القانونية والرشوة  (Beck & Demurguc & Maksimovitch, 2005)أثبتت الدراسة التي قام بها  "   
مقارنة مع حجم  تتحدد عكسياتشوه نمو المؤسسات، كما أثبتوا أن درجة تأثير هذه العناصر على المؤسسات 

 2.ل"ؤسسات عرضة لهذه العوامأكثر الم الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالمؤسسة، وهو األمر الذي يجعل الم

فالجزائر  ،333لى إ 21فقد تراجعت مرتبة الجزائر من  1007حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام و    
تنويع مصادر االقتصاد  باإلمكانكان و  الدوالرات في السنوات الماضية ولم تتغير بنية االقتصاد، أنفقت ماليير

 .مشاريعالومتابعة ما تم انجازه من ة المالية غياب الرقابالوطني لوال الفساد و 
أو  (الفضاءات الوسيطية) المصطنعة ناتجة أساسا عن غيا  هياكل الدولة /االستراتيجيةتكون المثبطات   

مؤسسات البحث  ،حاضنات األعمال ،غرفة التجارة، البورصة :فيتتمثل هده األخيرة  ،باألحرى عدم فعاليتها
 قطاعيبين الصناعية إنما تقدمت بالمزاوجة  من أهم معوقات التنمية فكل الدول تبريعخير ، هذا األالعلمي

إذ أن التكوين األكاديمي ما يزال هو المسيطر في جامعاتنا، وال تكاد تتاح فرصة ، الصناعة والبحث العلمي
 للطالب لالحتكاك بالقطاع الحقيقي.

 
 (نظرة تحليلية) مشكلة التمويل-2-2

هو أن هذه المشروعات يمكنها البقاء لمدة يرة واألكثر إثـــــارة للدهشة األهم للمشروعات الصغالميزة إن      
لذا فإن توافر  لكنها تفشل حين ال تتمكن من مواجهة دفعة مالية حرجة ال تقبل التأجيل،، و طويلة بدون أرباح

 3السيولة النقدية عملية حياة أو موت بالنسبة للمشروعات الصغيرة.
                                                 

 .11، ص:1007، جامعة بسكرة، 30مجلة العلوم اإلنسانية، العدد ، متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، "تومي ميلود 1
 .31، ص:، مرجع سابقلطرش الطاهر 2
 .  59، ص: مرجع سابقابراهيم حسن الزواهرة،  3 
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المؤسسات المالية غالبا ما ترفض فالبنوك و ، غياب آليات تمويل فعالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتواجه "    
كما أن جلها ينشط في ، 1"لك ما يهدد بقاءها هي األخرىذألنها ترى في  ،عملية اإلقراض دون ضمان لها

ا في دفاتر يمكن الرجوع إليها، حيث ال تمسك سجالت محاسبية منتظمة لتقييد حساباته ،القطاع غير الرسمي
 (. األقارب، )األصدقاءالرسمي مويل غير فكل هذا يجعل من الصعب التعامل معها، مما يجعلها تلجأ إلى الت

التمويل  منحها عند العربية الدول في التمويل لمؤسسات االئتمانية األولويات مقدمة في الضمانات تأتي    
 والبنوك للتنمية االجتماعي الصندوق أن مصر في ميدانية دراسة أثبتت دوق ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 الضمانات مقدمتها في تأتي ،االئتمانية العناصر من مجموعة على للمشروع االئتمانية القدرة تحديد في يعتمدان
 ،%3.1بنسبة  المالي فالمركز ،%1 بنسبة المشروع فطبيعة ،%5 بنسبة السداد على فالمقدرة ،%71 بنسبة

 2".%0.1 بنسبة السمعة أو فالشخصية
لمؤسسات الكبيرة والقديمة التي رسخت أقدامها في البنوك ليؤدي بطبيعة الحال إلى تفضيل إن ذلك       

ا في أغلب األحيان روابط ومصالح مشتركة، وتأخذ هذه الروابط شكل اإلدارة المشتركة م"حيث يوجد بينه، السوق
 3"قات المشتركة كذلك.والملكية المشتركة والصف

 العامة اللجنة لتقرير طبقا مثال لوحظ 1994نهاية  ففي ،حكرا على الدول النامية تهده الظاهرة ليسإن "     
 ألف 25 الخاصة مصادرها تتجاوز ال الفرنسية الناشئة عدد المشروعاتمن  86% عن يقل ال ما أن للخطة
 إال الفرنسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقدمه رغم ذاتيال أن التمويل ذلك على ترتب وقد ي،فرنس فرنك

  4 .الكبرى" مؤسساتال في 41.8 %مقابل 22.7 %معدل  1997نهاية في يتجاوز لم نهأ
قاعدة التفكير األساسية على اعتبار أن توفير القرض يمثل إن منطلق معظم المحللين االقتصاديين يقوم      
على اعتبار أن التمويل هو  ،إلى حد ما ليست خاطئة، وهد الفكرة األخيرة والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة نشاء إل

ولكن القول بأن ضمان التمويل الالزم إلنشاء المؤسسات عن طريق  ،شرط الزم للقيام بأي مشروع استثماري
 ؛لسببينذلك و تسهيل القرض البنكي مثال يؤدي إلى نجاح عملية إنشاء المؤسسات هو قول ليس سليم بالمطلق 

؛ يكون شرطا كافيادون أن  ،" يتمثل السبب األول في أن التمويل هو شرط ضروري لعملية االستثمار     
ويتمثل السبب الثاني في أن  ،ولكن توافره ال يضمن قيامه ،فغياب التمويل يمنع على وجه العموم قيام االستثمار
األخرى لتصميم وبرمجة وتنفيذ المشاريع يهمش الجوانب  التركيز على مدى توافر التمويل للقيام باالستثمار

 يهمل مضمون األفكار الخلقةمثل القدرات التنظيمية والتسييرية لمن يقومون بها، وبشكل مختصر  ؛االستثمارية
وهذا األخير هو نوع خاص من الناس يتميز بقدرة كبيرة على توليد أفكار وتصميم برامج  ،لمقاول المبدعل

حيث تتجمع لدى الجمهور الحجج لعدم القيام بأي شيء وتعليق فشل القيام باالستثمارات على جهات  وتنفيذها،
                                                 

، ص: 2118، جامعة الشلف، 16"، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أفاق وقيودالمؤسسأيت عيسى عيسى، " 1

297. 

االستشارات  ، مركز14 العدد اإلدارية، البحوث مجلة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"،أشرف محمد دوابة، " 2 

 .58، ص:2116القاهرة،  ،والتطوير والبحوث
، المركز 6مجلة االقتصاد المعاصر، العدد  ."المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"دور صناديق ضمان القروض في تمويل قطاع  ،زويتة محمد الصالح 3

 .561، ص: 2118الجامعي خميس مليانة، 
األيام العلمية الدولية األولى  حول المقاوالتية: التكوين و فرص ، رواد"نحو توليد التكنولوجيات المحلية عن طريق دعم الحساني رقية، خوني رابح، " 4

 .5: ، ص2151أفريل 19-16األعمال، جامعة بسكرة ،أيام 
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على إنشاء أفكار  جفاف الخيالأخرى هي الجهات الممولة، في الوقت الذي قد يكون السبب الرئيسي يتمثل في 
 1.المبدع" لمقاولل ساعدة على التنفيذجيدة وقابلة للتطبيق في حدود القيود الموجودة، ويتحول التمويل إلى أداة م

التي تعمل على توفير و  ،المتواجدة متوسطةوال صغيرةال ؤسساتكذلك لإلشارة، فإن حاجيات التمويل لدى الم    
التي  ،الوليدةرأس المال لتطوير المشروعات القائمة وتوسيعها تختلف عن حاجيات التمويل لدى المؤسسات 

حيث أن  ،الالزم إلنشاء المشروعات الجديدة، كما أن مصادره تكون أيضا مختلفةتوفير رأس المال تعمل على 
الموجودة يمكنها دائما اللجوء إلى النظام البنكي التقليدي طالما أنها أصبحت  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الوليدة منها  على عكس تمتلك المقومات األساسية المتمثلة أساسا في الخبرات المكتسبة والتمركز في السوق
 .  المعتمدة على المصادر الخاصة

 (عزلة المؤسسات)مشكلة المحيط العقاري وسواد المصفوفة القطاعية -2-3
وتعزيز قدرتها التنافسية من خالل التكتل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةزيادة انتاجية )في دراسة بعنوان "   

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلى أن مشكلة معظم  توصلت ؛عن اإلسكوا 1005صادرة في عام  (والتشبيك
ي البالد المتقدمة والنامية ف ناهيك عن عدم سعيها إلى تكتيل عملياتها ،الجديدة مواكبتها للتطوراتلى عدم إراجع 

المؤسسات الصغيرة مجموعة متزايدة من األدلة توحي بأن المشاكل التي تواجهها كذلك وجدت  على السواء،
نما في ، حجمهافي ال تكمن  والمتوسطة   2."عزلتها المؤسسيةوا 
تتعمد إدارة  استراتيجي تركيزفي العديد من الحاالت نجد أن الحجم المتوسط والصغير يمثل صفة  

"فمثال تختار جامعة مرموقة البقاء صغيرة أو ، الحجوم األكبرالبقاء عليها رغم إمكانية الذهاب إلى  ؤسسةالم
لتخرج كوادر عالية التأهيل  ،ص عالي لتقديم خدمات تعليمية وبحثية مركزة جداتخصذات متوسطة الحجم 
مرتكزة إلى هذا  استراتيجيةبالتالي تتشكل ميزات تنافسية  معات األخرى مجاراة هذه الجامعة،يصعب على الجا
 3 .وممارسات إدارية عند هذا المستوى" استراتيجيولطبيعة سلوك  ،المستوى من الحجم

 4لسببين: زيادة إنتاجية العاملينإلى ؤدي يوقد ثبت من التجربة العملية أن صغر حجم الوحدة اإلنتاجية         
 التي زادت وتعقدت إلى حجم كبير نتيجة  تصالاالوتقصير خطوط  ،عملية البيروقراطيةتقليل حجم ال

 ؛لضخامة المصانع والشركات المالكة لها
 والعاملين من ناحية أخرى، وقد ساءت العالقات العمالية في كثير  ،تحسين العالقة بين اإلدارة من ناحية

 األمريكية بسبب الصلة بين المستويات اإلدارية العليا. مؤسساتمن ال
الكبيرة في  مؤسساتفي أغلب الندما بدأت األرباح بالهبوط عند بداية السبعينات من القرن الماضي، وع"    

ا كان األمر اد بدأت تعمل على إقامة أعمال ومشاريع صغيرة ريادية، هكذالغربي، فإن موجة من الرو  االقتصاد
، حيث أن 3790مع مطلع  ةهذه الشركة التي كانت صغير  (،MICROSOFT)مع  (BILL GATES)لـ بالنسبة  

                                                 
 .5، ص:مرجع سابقلطرش الطاهر،   1

جلة بحوث عربية اقتصادية، العدد "، مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها احدى اليات خفض الفقر في البلدان العربيةمحمد عبد الشفيع عيسى، "2   
 .339، ص :1033، ، مركز دراسات الوحدة العربية10

 .19ص: ، مرجع سابق، طاهر محسن منصور الغالبي 3
 .301ص: ، 3779"، مؤسسات شباب الجامعة، اإلسكندرية،اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحروس اسماعيل، " 4
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من خلل حجوم اإلنتاج الكبيرة ليس هي الحقيقة الوحيدة في اسية هي أن خفض الكلف األسالقضية 
على ضرورة  ؤسسات، وقد ركزت أغلب المالمديرون أن الكبر ليس بالضرورة أفضل دائمااألعمال، وعرف 

بدال من الهيكل الطويل متعدد المستويات اإلدارية،  ،إعادة النظر بالصيغ التنظيمية والهيكل ليكون أكثر تفلطحا
ستمدة من أن الصغر م ،وحتى األعمال الكبيرة نجد أنها اليوم تحاول إدخال صيغة البساطة في صيغ عملها

 1."الروح الريادية وانتشارمدعاة للحركة 
ليس هو عائق بقدر ما  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةمن هذا المنطلق نعيد التأكيد على أن متوسط حجم الم    

عن بعضها البعض هو العائق رقم واحد ضمن  عزلة هذه المؤسساتحيث أن  هو ميزة في كثير من الحاالت،
 ت المذكورة سابقا.     موع المعوقاجم
االخير ال يرتبط فقط باألراضي حيث أن هذا  ،بالمحيط العقارياالولى  بالدرجةإن هذا المعوق يرتبط    
في حالة ما  ، ذلك أنهالمناطق الصناعية والتجمعاتالمساحات المخصصة لالستثمار بل يرتبط كذلك بإنشاء و 

فضال على أن  ،نفقات نقل إضافية صاحبه مما يكلف ،نية التحتيةمرافق البجده بعيدا عن نإذا وجد العقار فقد 
الالزمة لممارسة  تكون هذه األراضي غير مهيأة بمصادر المياه النظيفة وخدمات المجاري والطاقة الكهربائية

 ضعف البنية التحتية.أنشطتها نتيجة 
أو مكونات  ،الهيئات العمومية التنسيق بين مختلف مؤسسات تتطل  أّن مناطق التجمعاتباإلضافة إلى    

ت نقاط البيع ومستودعا الماء الصناعي، ،الغاز، البريد والمواصالتالشركة الوطنية للكهرباء و ) البنى التحتية
هذا  "،خ. الالتمويلمؤسسات ، والمرافق األساسيةوشبكات االتصاالت  معبدةالتموين بالمواد األولية، طرق 

 مما يؤدي إلى التّأخر في إتمام المشاريع.  التنسيق تفتقده الدول النامية
والتي تطلب  ،في تعاملها مع البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةطرح إشكالية كبيرة مشكلة العقار تإن      

 الوطنية الةـــــــالوك :مثل ،عقود الملكية لمنح القروض، يضاف إلى ذلك تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع األراضي
، مما أدى إلى تداخل الصالحيات العقارية والوكاالت المّحلية االستثمارات ةوترقي دعم وكالة الستثمار،ا لتنمية

 وانتشار النزاعات واالحتالل غير العقالني للفضاء الصناعي. ،بين مختلف الهيئات
اآلخرين بأنه أنه لو استطاع أي فرد أن يقنع  تجدر اإلشارة" ،عن المعوقات المصطنعة في خضم الكالم      

 من رأس المال لتمويل المشروع، فإنه يمكنه أن يجمع قدرا كبيرا يمكنه إحراز النجاح في أي من هذه الصناعات،
مما يعني أن فكرة المعوقات المصطنعة يذه  ، 2"غير موضوعيةهذه تعتبر إلى حد ما  المعوقاتلهذا ففكرة و 

 مفعولها بتوفر روح المقاوالتية. 
الوكاالت التابعة  الجمعيات المهنية، الصناعة،غرف التجارة و )هيئات الدعم رغم تعدد وسائل و فعمليا        

غير أنه في الميدان يالحظ أن نجاعة هذه الهيئات خاصة بالنسبة للمقاولين الناشئين تكاد تكون الخ(، للدولة. 
رة هي التي صنعت الواليات فالمشروعات الصناعية الصغي" ،الذين تحذوهم رغبة النجاحمعدومة باستثناء 

                                                 
 .13: ص، مرجع سابق، طاهر محسن منصور الغالبي   1
،  3729ترجمة محمد عبد الصبور محمد علي، دار المريخ، الرياض، االقتصاد الجزئي: االختيار الخاص والعام"،ريتشارد ستروب، " جيمس جوارتني، 2

 . 105ص:
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وهي تلك التي خلقت اليابان الدولة الصناعية الرائدة ....و  ،المتحدة األمريكية الدولة العمالقة التي نعرفها اليوم
 ،1وساعدتها على استعادة بناء اقتصادها بعد ح ع  ،هي تلك التي كسبت أللمانيا المكانة التصديرية المتميزة

رة مثل كوريا الجنوبية وتايالندا وسنغافورة على المنافسة والتفوق على الكثير من وهي التي مكنت دوال صغي
 1."السلع الدول العمالقة في تصدير العديد من 

مع التأكيد على أن العولمة االقتصادية ، العولمة االقتصاديةإضافة إلى المعوقات المصطنعة، هناك مشكلة     
 .ندرج ضمن المعوقات الطبيعيةت إال أنها ،رغم تصنيفها معوق خارجي

 
 االقتصادية( )العولمةالخارجية المعوقات -3    

 ظاهرة تنامي ظل في خاصة مستقبل مؤسسات االعمال الصغيرة القلق على من كبيرا هامشا سيظل       
  2 :اآلتي في تتمثل التحديات من عدد هوالقلق  من الهامش ما يثير هذا وأن العولمة،
 ؛العالمية التجارة وتحرير الجات تفاقيةا 
 الموارد المالية توفر يتطلب الذي األمر ،العالمية ةيوالتقن واألهداف النشاطات في التنويع نحو االتجاه 

  ؛وتستمر تبقى نأ لها كان إن ،ؤسساتالم لهذه الالزمة والمشورة
 الجودة إلدارة الشاملة النظم تطبيق متطلبات TQMs . 
ومناخ دولي جديد في إطار ما يسمى  ،بضغوط عالمية خارجية لصغيرة والمتوسطةالمؤسسات اتتصادم       

 تغييرات في إدارة اإلنتاج والممارسة التجارية. معها  تحمل التيبالعولمة االقتصادية، 
الصناعات ، فرغم مبدأ حماية سياسة اإلغراقفي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةآثار العولمة على تظهر    

لذي حددته الجات عن طريق الرسوم الجمركية تشجيعا وتأهيال للصناعات الناشئة أو التي يهددها ا الناشئة
قد تظهر العولمة اإلجتياحية  أو ،االقتصاديةهناك استيرادا فوضويا للسلع تذرعا بالحرية ، رغم ذلك فان االستيراد

كان أحد فروعها في دولة أحد  ، فإذاأو ما يسمى بالمؤسسات الكوكبية ،في الشركات متعددة الجنسيات
 فإن إنتاجها بذلك ينوب عن االستيراد الفوضوي سالف الذكر. ،ه المؤسسات محل الدراسةذقطـــــاعات ه

 يلي:تتمثل مخاطر التكيف مع العولمة فيما      
 ،؛المنتجات( األعراف الثقافية، مخاطر الحصول على المعلومات )عن الدول، عن األسواق، القطاعات 
 ؛(، معايير الجودة العالميةالسفر، الترويج )تكاليفالتسويق و خاطر بناء القدرات التكنولوجية م 
   .مخاطر التعريفات الجمركية واللوائح واالتفاقات التجارية 

بين الدول  االعتماد المتبادلالعولمة االقتصادية في مجملها "مجموعة من التغيرات، لعل من أبرزها نمو  مثلت 
  3 .مع تنامي المبادالت التجارية" ،الوطنية في إطار وحدة األسواق اتواالقتصاد

                                                 
 .1ص:  مرجع سابق،محمد وجيه بدوي،  1
واالدارية،  االقتصادية العلوم "، مجلةاألعمال احتضان أهمية إبراز في العولمة ظاهرة انعكاساتالزيدي، " جواد ناظم الربيعاوي المساعد، حمود سعدون 2

 .31، ص: 1009بغداد،  ، جامعة47العدد ، 31 المجلد
 .56، ص:2002، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة، 23"، العدد اآلثار السياسية الداخلية للعولمة: قضايا التنميةهدى متيكيس، "3 
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قد أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد من ف العولمة االقتصادية في نظام تقسيم العمل،ويمكن تمثيل       
تجميع مكوناتها  مثل السيارات الصناعية واألجهزة الكهربائية، والحاسبات اآللية وغيرها، يتم ؛المنتجات الصناعية

في أكثر من دولة، بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في وضع أحد المكونات فقط. وبالتالي أصبحت 
الموارد قرارات اإلنتاج واالستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقًا العتبارات الرشادة االقتصادية، فقد أصبحت 

 تقوم على االتحاد. األخرى ؤسساتمع الم المعلوماتية، والعالقةتتمثل في  األساسية
 الجنسية متعددة الكبرى الشركات الصناعية :وهي ا؛نجومه أيضافللعولمة  أبطاله عصر لكل أن وكما"    

 ابراتلمخوا بل اإلعالن، التسويق وشركات البحوث ومراكز العالمية التليفزيون والصحافة شبكات اإلعالم، ورجال
التجارة  منظمة، النقد الدولي صندوق :أيضا مثل المدني تمعلمجؤسسات ام أهمية تزايد ننسى ال ولكن، 1أيضا"

 البنك الدولي المسئول عن إدارة النظام المالي العالمي.  ،لة عن إدارة النظام التجاري العالميؤو المس العالمية
الجنسية  التحالفات ذاتبالتكتلت اإلقليمية و أن تعي تمام الوعي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلى    

جهها حاليا، "فالعولمة في المجال االقتصادي تتمثل في اتجاه المؤسسات الكبرى إلى االندماج التي توا المتعددة
 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاط على في النهاية ، تؤثر2وتكوين كيانات اقتصادية عالمية"

 التكتلت اإلقليمية -3-1
ستها في ظل الظروف المستجدة انطالقا من أن الدول الصناعية رغم تبلورت سياعن هذه األخيرة فقد     

مواجهة  القوة االقتصادية التي أصبحت تمتلكها، أصبحت تشعر أنها ليست قادرة )لوحدها منفردة( على
نها إذا أرادت أن تضاعف من فرصها في احتالل مواقع جديدة في األسواق ظروف المنافسة الحرة، و  ا 

السيطرة عليها، ، تكون أكثر قدرة على حمايتها و بناء أسواق عالمية وسيطةتضيات ذلك هي فإن مق" العالمية،
  3وجود أقوى".جهة المنافسة الحرة بحظوظ أكبر و مما يساعدها في موا

لتدعيم وتطوير  المتقاربة جغرافيا"اإلقليمية االقتصادية هي عزيمة سياسية لحكومات بعض الدول      
وذلك بهدم الحواجز الجمركية وغيرها لتدعيم تبادل السلع  ،طات االقتصادية الدوليةالعالقات أو االرتبا

 .4أو غيرها من االتفاقات" ،االتحادات الجمركية والخدمات بإنشاء مناطق التبـادل الحـر،
األوروبي، النافتا، األسيان إلى  االتحاد :كبرى تلثالثة تجمعانشير أنه يصل الناتج المحلي اإلجمالي  

 5تتم خارج تلك التجمعات. االقتصادية اتيلمن العم (% 37ن )فإ آخر( من الناتج العالمي، بمعنى % 23)
                                                 

، دار علم المعرفة، المجلس الوطني "الباردة الحر  نهاية إلى الثانية العالمية الحر  نهاية المعاصر من االقتصادي الدولي النظام، "الببالوي حازم 1 
 .100، ص: 1000للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 

 .20، ص: 2000العالم االسالمي، مكة المكرمة،  ، مكاتب رابطة425"، مجلة الرابطة، العدد العولمة وقيمنا األخلقيةمحمد السيد المليجي، "2 
، 1000، جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، "االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةحشماوي محمد، " 3

 .71ص:

 ، تخصصأطروحة دكتوراه ولمة االقتصادية )حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة("،في ظل الع مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات االقـتـصاديـةفرحات غول،" 4 
 .11ص:، 1000تسيير، جامعة الجزائر،

ن المطبوعــــات الجامعيــــة، بــــن عكنـــــون اديــــو  "، اإلنتــــاج والتبـــــادل تصــــادي العربــــي فــــي مواجهـــــة جدليــــةالقالتكامـــــل ا"  عبــــد الــــرزاق رزيــــق المخــــادمي، 5
 .11ص:  ،1007الجزائر، 
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زيد من القدرة تو  ،ستؤدي إلى تغير طبيعة المنافسة داخل السوقلى ذلك فإن التكتالت االقتصادية زيادة ع 
 خاصة بانتهاج سياسة لتكتل،في مواجهة للمؤسسات خارج ا للمؤسسات الموجودة داخل التكتلالتنافسية 
، األمر االقتصادية"مما سيقود إلى تأجيج درجة المنافسة بين التكتالت  ،(االستراتيجية)التحالفات  االندماجات

 1."المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالذي سينعكس بدوره على 
 الشركات متعددة الجنسية-2– 3

ادي الذي يحتوي وينظم ويدبر اإلنتاج والعمليات االستثمارية متعددة الجنسية تبدو وكأنها الوعاء المشركات ال  
 البعيدة والمتفرقة.  ،بين مختلف نقاط العالم المتجاورةمن عالقات التكامل والترابط االقتصادية 

وتحاول االستفادة من أية ميزة نسبية في أية دولة  ،هذه الشركات العالمية منتشرة في عدد كبير من الدول    
وتقوم بتنفيذ استثماراتها وشراء وانتقاء الكوادر األكفاء دون النظر إلى الجنسية،  لية لبلد المـقـر القانوني،دون أفض

حيث تنفذ سياساتها العولمية عبر موضعة " تصميم منتجاتها أينما سمحت الفرصة،مدخالتها وتنفيذ بحوثها و 
 ؛2مكسيك واألجزاء الثالثة في كوريا"أجزاء من عملياتها اإلنتاجية في الصين، وأجزاء أخرى في ال

 ، فيوأن وطنها الفعلي حيث تتحقق األرباح ،جعل البعض يعلن بأن هذه الشركات ال وطن لها إن ذلك      
فهي  ؛واصفا إياها بالمؤسسة الحرباء فيما يتعلق بمؤسسته  ABBصرح الرئيس المدير العام لشركة"هذا الصدد 

 3."وهندية عندما تطلب الحكومة حلوال مكيفة ،رنسية عند الضرورةف سويسرية عندما يتطلب األمر،
نسية على إنتاج سلعة واحدة رئيسية تصطحب أحيانا بمنتجات ثانوية جال تقتصر الشركة متعددة ال"   

PRODUCTS BY-،  لها جامع منطقي يسوغ قيام متعددة ومتنوعة ليس تتعدد منتجاتها وذلك في أنشطة
سعت الشركات دولية النشاط إلى إحالل وفورات تنوع اإلنتاج محل وفورات الحجم، أو لك ولذ، "4"الشركة بها

   5".التنوعوفورات الحجم أو النطاق وفورات باألحرى أضافت ل
رادات شركة جنرال يكانت إ 1005العالم النامي، ففي  هذه الشركات أغنى من معظم الدول فيإن " 

وفي  ،دولة 352ليار دوالر، أكبر من إجمالي الناتج المحلي ألكثر من م 5.373موتورز األمريكية للسيارات 
أكبر من  أي ،مليار دوالر 1.121ألمريكية لتجارة التجزئة ارادات شركة وول مارت يكانت إ 1001السنة المالية 

 6."إجمالي الناتج المحلي لدول إفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة
                                                 

 .07، ص: مرجع سابقد عارف العساف وآخرون، حمأ 1
  .13ص:  ،1002"، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ،السوق الحرة واقتصادالعولمة ضياء مجيد الموسوي،"   2
 .10ص : ،مرجع سابق ،سـات الجـزائريـة("مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات االقـتـصاديـة في ظل العولمة االقتصادية )حـالة المـؤس"  ،فرحات غول  3
 .375دون سنة نشر، ص:  ،دار الهاني للطباعة، اإلسكندرية ،"المالية في ظل الكوكبية اإلدارة محمد سويلم،4
ـــــة" ســـــامي ســـــالمة نعمـــــان، 5 ـــــدول النامي ـــــة والتصـــــدير فـــــي ال ـــــى المنافســـــة والعمال ـــــة النشـــــاط وأثرهـــــا عل ، ردناال"، دون دار النشـــــر، الشـــــركات الدولي

 .11ص:  ،1002
ـــــار الســـــلبية واإليجابيـــــة للعولمـــــة " ،زوينـــــة لاير 6 ـــــد ا ،والتجـــــارةوالتســـــيير  االقتصـــــادمجلـــــة علـــــوم "، االقتصـــــاديةاآلث جامعـــــة الجزائـــــر ، 11 ، العـــــدد1لمجل
 .310ص:  ،1033(، 1)
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)الشركات متعددة  المباشر األجنبي لالستثمار التدفقات على ثلث إال لالحصو  النامية الدول تستطع لم"     
 األجنبية والـــــــــــــــــــــاألم رؤوس جذب الدول هذه استطاعت حيث ،أسيا شرقي جنوب دول بعض عدا فيما الجنسية(

 .1"3771 عام خالل العالمية التدفقات مجموع من  %50 حوالي على وحصلت ،إليها
 210( ألف شركة، وقرابة 01ر التقديرات الحديثة إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز )وتشي"   

شركة تركزت حوالي  7150، وكانت حصة الدول النامية المعمورة اءألف شركة أجنبية منتسبة لها في شتى أرج
 %1غرب أسيا و %1و ،بيفي أمريكا الالتينية والبحر الكاري %12و ،منها في جنوب وجنوب شرق أسيا 01%

 (1-1الشكل رقم )يمكننا تصوير مظاهر العولمة ونتائجها في   2في إفريقيا."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المزايا واالستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية في ظل  اكتسا  وتطويرحتمية "، فرحات غول المصدر:
االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية حول المنافسة و  قى الدولي الرابعالملت"، تحديات البيئة الدولية المعاصرة

 .01، ص: 1030نوفمبر  7/30خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، يومي 
 الفرص من العديد فيه تتيح الذي الوقت االحتكارية المشكلة للسياق العالمي الحالي، في التكتالت هذه إن   

 في فهي السوق المستهدف، واتساع وعمق المعلومات وتوفير االستثمارية المناخات تقارب لفضب للمنتمين إليها
عملقة مما يعني ، من السوق خلل استبعاد المنتجين الحديينمن  منافسيها أمام كبيًرا تحديا تشكل الوقت ذات

 . للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسي المركز ، وتأثروانكماش الصغارالكبار 
 3وهي: مؤسساتنواع من الأتوجد هناك ثالث في هذا السياق نشير أته      

  ؛التي تجعل األشياء تحدث مؤسساتال 
 ؛التي تشاهد األشياء تحدث مؤسساتال 

                                                 
، 1002 البصرة، جامعة ،10 االقتصادية، العدد العلوم مجلة العربية"، الدول في المباشر األجنبي االستثمار حسين،" مهدي مصطفى كاظم، جواد أسعد1

 .00: ص
ــــة"، "بلمقــــدم مصــــطفى يوســــفات علــــي 2 ــــدول النامي ــــي ال ــــة المســــتدامة ف ــــق التنمي ــــي تحقي ــــة ف ــــل الموقعي جامعــــة  31مجلــــة الحقيقــــة، العــــدد ، دور العوام

 .121، ص: 1007أدرار، 
 .110، ص: 1007يرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار المس"، إدارة سلسل التوريد، "خليل إبراهيم الكنفان 3

 تكنولوجيا المعلومات وعولمتها

 تحالفات المؤسسات OMCالجات أو حاليا 

   ISO 8111 التكتالت الدولية

 النتـــائج:

 ؛الصغار وانكماشعملقة الكبار  -
 ؛زيادة حدة تكلفة المنافسة -
 أسس وأدوات جديدة للمنافسة والتميز التنافسي. -

 (: العولمة اليوم وغدا واآلثار المتوقعة1ــ  1الشكل رقم )
 

حتميــــة اكتســــا   وتطــــوير المزايــــا واالســــتراتيجيات التنافســــية فــــي  ،"المصــــدر: فرحــــات غــــول 
مداخلــــة مقدمــــة ضــــمن  "،لمؤسســــات الصــــناعية فــــي ظــــل تحــــديات البيئــــة الدوليــــة المعاصــــرةا

ـــــع حـــــول المنافســـــة و االســـــتراتيجيات التنافســـــية للمؤسســـــات الصـــــناعية خـــــارج  ـــــدولي الراب ـــــى ال الملتق
ــــــومي  ــــــة ، جامعــــــة الشــــــلف، ي ــــــدول العربي ــــــي ال ــــــات ف ــــــوفمبر  7/30قطــــــاع المحروق  :ص، 1030ن

1. 
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 التي تندهش لما حدث. مؤسساتال 
أن  التي تريد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلى جاء التغير لزاما  مؤسساتللمن خالل األنواع الثالث     

مرهون  مؤسساتوالبقاء، حيث بقاء بعض ال االستمرارتتمكن من  لكي ،تواكب التطورات العصرية الحديثة
 تضمحل وتختفي في ظل العولمة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفه فإن بعض وبخال ،بتغيرها
التكيف و  يحسن قراءتها هذه التحوالت السريعة والعميقة والتهديدات الناتجة عنها تحتاج لمن مجمل القول      

 السمة افسيةــــــــــــــــلتنا تمثل حيث"، بير بقدرة المؤسسة على التنافسيةلحد ك ة ذلكترتبط فعالي معها بصورة ذكية،
 واألنشطة كافة العمليات نطاقه في تتم الذي العام اإلطار تشكل فهي الجديد، العالمي النظام في وضوحا األكثر
 .وهذا ما سنراه في المبحث الثالث، 1"ساتالمؤس تمارسها التي

واالستراتيجية النمطية األنس  الجماعات االستراتيجية  ،الموسعة : قوى العدائيةلثالمبحث الثا
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ئية )القوى الخمس للعدا كلية لبورتر بنماذجه الثالثاحث الموالية على المقاربة الهيركزنا في هذا المبحث والمب  
، ركزنا على ذلك كون الصعيد المتحدث عنه في وماسة بورتر( االستراتيجيات التنافسية النمطية ،الموسعة

المؤسسات الصغيرة استغالل ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن دراستنا هذه يعنى بالمستوى القطاعي
مرة أخرى  تجمعات يقودناأي في المحيط عن طريق استراتيجية ال ،ألفضليات تنافسية خارجها والمتوسطة

 لالعتماد على المقاربة الهيكلية.   
 العدائية الموسعةقوى -1

 الحديث عندإذ أنه  القطاعية، مفهوم التنافسيةوجب التعرض أوال ل ،العدائية الموسعةقبل التعّرض لقوى      
 أشباه أو لمتكاملةا صناعة الدوائر يقال )كأن دقيق، بشكل تحديده المهم من فإنه ما صناعي قطاع عن

 سبيل على اإللكترونيات صناعة في المجاالت المختلفة أن ذلك ،اإللكترونيات( صناعة من بدال الموِصالت
"إذ أن ، المعني بقياس تنافسيته فرع االنتاجتحديد  بمعنى آخر، اإلنتاج ظروف في متشابهة تكون ال قد المثال

نفس المواد األولية وتتعرض إلى نفس المشاكل في  ،االتكنولوجيالفرع تنتج نفس المنتوج وتستعمل نفس  مؤسسات
 2."السوق

 تحقيق على ما دولة في معين قطاع ؤسساتم بها قدرة فإنه يقصد "الصناعة، عن تنافسية الحديث عند     
 هذه يزتتم ثم ومن ،ينالحكومي والحماية الدعم على االعتماد دون ،والعالمية المحلية األسواق في مستمر نجاح
  .الصناعة هذه في الدولة

                                                 
 .29ص:  ،1002، جامعة ورقلة، 00العدد  الباحث، مجلة"،  الوطنية للمؤسسات التنافسية القدرة تدعيم في الحكومة دور"، علي اهلل عبد 1  
 .1، ص:3777وحة دكتوراه، جامعة الجزائر، "، أطر نحو تسيير استراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات اإلسمنت بالجزائرالداوي الشيخ، " 2
   الب يجب أال يفهم انسحاب الدولة من االقتصاد على أنه تخل عن مسؤولياتها، بقدر ما هو إعادة النظر في دورها كمنظم ومحفز، كما يجب أال تط

 ها.المؤسسات بالحماية والتدخالت المفرطة للدولة، فلكل طرف مهامه التي هو مقتنع وملزم بأدائ
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 بها اإلنتاج الكلية لعناصر نتاجيةاإل كانت إذا التنافسية ميزتها تضمن الصناعة بأن القول يمكن سبق مما   
أو كان مستوى تكاليف الوحدة  بالمتوسط يساوي أو  ،على منها لدى القطاعات المزاحمة األجنبيةأمساوية او 

ذلك ألن إدامة حصص القطاعات االنتاجية في االسواق " ،للمزاحمين األجانب يقل عن مستوى تكاليف الوحدة
وذلك ال يتحقق في المدى الطويل  ،السلع المتجانسة بأسعار تنافسية ب على المدى الطويل تقديمالعالمية يتطلّ 

هذا ما و  ،فرادلألجور الالزمة لتحسين مستوى المعيشة للتعويض عن رفع األ اإلنتاج،عناصر إال برفع انتاجية 
   2".التنافسية لبناء أولى كنطاق المحلي بالسوق Porter اهتمام يعكس ما وهذا" 1"،أكده بورتر في كتاباته

 RCA : Revealedمستندًا على الميزة التنافسية الظاهرة )القطاعية ( مقياسا للتنافسية 3770أنشأ بورتر )

Comparative Advantage index)  ما ويمكن حسابه لبلدj  لمجموعة منتجات أو فرع نشاطi 3كالتالي 
 
 
 
 

جدر االهتمام ي، و  i للمنتج متلك ميزة تنافسية نسبية ظاهرةي j أكبر من الواحد فإن البلد  ijRCAعندما تكون 
من الواردات  %9و ،من الصادرات الدولية %0بالميزان التجاري لفرع النشـاط، فإن فرعًا صناعيًا تبلغ حصته 

 ية ال يمكن اعتباره تنافسيًا.الدول
 المؤسسة تتوقف قدرة أن مؤداها التي الفكرة على ويرتكز، (Porter 1982 ) إلى يعود الموسعة العدائية مفهوم"    

 القوى تلعبه الذي الدور على أيضا ولكن ،السوق في تواجهها التي المباشرة المنافسة على فقط ليس
 الداخلون :مثل ؛األساسي سوقها في تنافسية ميزة واستغالل وتطوير خلق في (forces rivales)العدائية

 بجاذبية الصناعةتتحدد ، مما يعني أن تنافسية المؤسسة 4"والزبائن الموردون البديلة، المنتجات المحتملون،
ى الخاسرة المحققة ألدنبعدائية الصناعة من ذلك تتحدد  أو على العكسالرابحة المحققة ألعلى المردودات، 

 عوامل قوى تكون بمعنى آخر" عندما  . هو ما يعني اختـــالف المردوديات تبعا لهيكل الصناعةو  األرباح،
، 5بالعكس" والعكس ،الربحية على السلبي التأثير أو الضغط يقلّ  ؤسسةالم مصلحة في أي مواتية المنافسة
 ( 1-3لشكل رقم )اتوضيح ذلك في  نستطيع

 
 
 

                                                 
 .45، ص :2117، جامعة بغداد،2، العدد 53"، مجلة المنارة، المجلد  المقدرة التنافسية للصناعات الصغيرة االردنيةعدنان أبو الهيجاء، "1 
، 2112كتوبر، أوراق اقتصادية لمركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، القاهرة، ا"مفهوم القدرة التنافسية ومحدداتهامنى طعيمة الجرف، " 2

 .52ص:
 59-، ص 2115، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق الدوليةمحمد وديع عدنان،  3

 4
ل المعرفة في ظل الملتقى الدولي الثاني حو "، الرقمي االقتصاد إلى الصناعي االقتصاد من التنافسية "الميزة، حسين بلعجوز العربي، محمد غزي

 .52ص: ، 2117/ نوفمبر 27/29جامعة الشلف، الجزائر، أيام  ،االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية

 .6ص:  ، 2007عنابة، جامعة ، 20العدد مجلة التواصل،الراهنة "،  األوضاع ظل في "التنافس ،الزهراء شايب نصيب، فاطمة رجم5 

[j للبلد   i ج صادرات المنت ]/[j الصادرات الكلية للبلد] 
RCAij  = 

            [i الصادرات الدولية للمنتج]/[ الصادرات الدولية الكلية   ] 
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 .الموسعة لعدائيةنموذج القوى الخمس ل (:2-1شكل رقم )
 .305 :ص ،1001األردن، دار اليازوري، ،"االستراتيجيةاإلدارة " زكرياء مطلك الدوري، :المصدر

 تتمثل قوى العدائية الموسعة فيما يلي:    
 تهديد الوافدين الجدد إلى الصناعة-1- 1

للمردود المتوقع من هذه السوق مقايسة  استجابةدخول المنافس الجديد إلى السوق غالبا ما يكون  "إن 
 .1"العاملة فيه ؤسساتباألرباح التي جنتها أو يمكن أن تجنيها الم

ن أو  محاصرته المؤسسة على يجب ديدا،ته يشكلون ما سوق إلى دخولهم الممكن المحتملين المنافسين إن   
تتجه ربحية المؤسسة إلى أن تكون أعلى  وسوف، جديد وافد كل دخول ضد حواجز بإنشاء وذلك نفسها، تحمي

 ول. ــــعوائق الدخب أو ما يسمى ،عقبات أمام مؤسسات أخــرى تمنعها من الدخول للصناعة كون هناكعندما ت
بالعوامل التي تؤدي إلى منع أو الحد من دخول مؤسسات جديدة للقيام بإنتاج  تتصف عوائق الدخول عموما؛"   

  2."الهياكل استقراريهوتفسير عوائق الدخول في تفسير ، صناعة معينةأو بيع سلعة ما في سوق 
ت مؤسسامتطلبات رأس المال، مزايا ال المنتج، تمييز تتمثل عوائق الدخول في: اقتصاديات الحجم الكبير،"     

  3."ليينردود فعل المنافسين الحاباإلضافة إلى عوائق الدخول المتمثلة في  سياسات الحكومة القائمة مسبقا،
 عدد ذلك عن سينجر األرباح وبالتالي ارتفاع الطلب عند أنه هو الدخول عوائق النخفاض الضمني والمدلول

 في فوائض الوضع هذا يفرز ما وغالبا الرواج، في فترة عالية أرباح تحقيق في الراغبين الجدد الدخالء من كبير
                                                 

، ص: 1030دار الصـــــفاء للنشـــــر والتوزيـــــع، عمـــــان،  يـــــادي تكنولـــــوجي "،ر  منظـــــور-إدارة المشـــــروعات الصـــــغيرة "، وآخـــــرونزهـــــر شـــــعبان العـــــاني م 1
311. 

 2Jean Pierre Angelie, OP CIT, p: 57.                    
3 Jean – Louis Levet," L’économie industrielle en évolution", Ed economica, Paris, 2004, p: 55.  

 
 التسابق بين المنافسين

 في الصناعة 
القوة 

 التفاوضية
 للمجهزين

 

القوة 
 التفاوضية
 للمشترين

 المنتجات البديلة
 

    الوافدون الجدد 

 الوافدين الجدد      
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 الطاقة الستغالل األسعار تخفيض إلى مؤسساتال بادراإلنتاجية ت الطاقة تتراكم وعندما، اإلنتاجية الطاقة
 النشاط. من الخروج على مؤسساتال بعض يجبر مما ،أسعار حرب نشوب ذلك عن وينتج، الفائضة

 القوة التفاوضية للمجهزين-2–1
 الصغيرة والمتوسطةعدد المجهزين يتباين ودرجة اعتماد المؤسسة عليهم وفقا لحجمها، فالمؤسسة  "إن      

تعتمد على عدد محدود من الموردين، بينما يكون اعتماد المؤسسات الكبيرة على عدد كبير جدا منهم، يصل في 
 1مورد". 1000شركة جنرال موتورز إلى 

 حورية المنتجات للمشترينممن خالل:  على الجانب اآلخر يستطيع المجهزون التأثير على تنافسية القطاع 
 ،DELL،HPوذلك بزيادة األسعار لكل من  باستمرار على جني أرباح ضخمة، تبقى شركة أنتل قادرة)كمثال: 

  يمتلك مجهزوا برامج )كمثال  منتجات ذات تكاليف تحويل عالية، (PCألن منتجاتها تبقى المحور بالنسبة لجهاز
Soft Ware مجهز سوف يتطلب التحول من  التي تحتاج أنظمتها للتشغيل؛ مؤسساتتفاوضية عالية على ال قوة

تركيز أعلى ، وأخيرا تغيير الحاسبات اآللية وبرامجها(ك هذه البرامج إلى غيره إلى إحداث تعديل مكلف
فإنهم يتجهون إلى أن يكونوا في مركز  عندما يكون المجهزون أكثر تركيزا من المشترينحيث أنه  ،للمجهزين

 .المطاعممع صناعة الدواجن عالقة تفاوضي أحسن حول األسعار ك
 القوة التفاوضية للمشترين -1-3
 ،خدمات أكثر وجودة أعلى من جهة أخرى يتنافس المشترون في القطاع للحصول على السعر األقل،   

على سبيل المثال المشتري الذي يرغب في شراء ) المميزةالمنتجات غير  :يما يلوتتوقف قوتهم التفاوضية على 
 (،لقدرة على المساومة أكثر من مشتري آخــــر لسيارة سبورت حسب طلبهسيارة عادية بأربعة أبــــــواب تكون لديه ا

بعالقة طردية مع  خيرانيعمل العنصران األ، )التكامل للخلف( الصناعةدخول المشتري إلى و  ،المشترين تركيز
  ، وبالتالي يزيدان من عدائية الصناعة الخاسرة.الحصول على أفضل الشروط حول األسعار والخدمة

 هديد حاالت اإلحللت-1-4
وسوف تؤثر حتما هذه  جودة البديل وتكلفته تلعب دورا أساسيا في جدية هذا التهديد ودرجة تقبله من الزبون،

 أن يقصي مكني البديلة المنتجات فظهور ،البدائل على مردودية القطاع بما تفرضه من سقف متدن لألسعار
االستخدام الكثيف للبريد : كأمثلة على ذلك التنافسية. ئيةالعدا ويدعم الصناعة في هشاشة األكثر المؤسسات

 في أسعارها استمرت إذا المحروقات لمنتوجات الشيء نفس حدوث ويتوقع ،مكاتب البريدلاإللكتروني كإحالل 
 .البيئة حماة دور تنامي بعد خاصة لها، البدائل تعدد على تعمل التي ظل األبحاث في االرتفاع

 في الصناعة طبيعة المنافسة-1-5
تتمثل طبيعة المنافسة في الصناعة في المنافسين الحاليين، "وهم يتمثلون في جميع المؤسسات العاملة في    

  2قطاع ما، والتي تكون في العادة متقاربة من حيث الحجم واالمكانيات".
                                                 

 20 ص: ، 2007الجامعي، اإلسكندرية، الفكر دار معاصر"، حديث منهج األعمال إدارة طه،" طارق 1

 والتوزيع، عمان، العلمية للنشر اليازوري دار"، متكامل منهج-االستراتيجي والتخطيط االستراتيجية" إدريس، صبحي محمد وائل حمدان، بني محمد خالد 2
 .07ص:  ،2007
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من كون متنافس أو عدة  تنشأو  تأتي شدة المزاحمة بين منافسي الصناعة في مركز القوى المحددة لجاذبيتها،   
  .خ. الإشهار تخفيضات سعريه،ك تعدة سلوكيا فتأخذ تحركاتهم ،مراكزهمبضرورة تحسين متنافسين يشعرون 

من شأنها أن تؤثر عليها سلبا أو إيجابا،  شدة المزاحمة في الصناعة تحكمها جملة من العوامل الهيكلية،     
 هيكل المنافسة.  ،عوائق الخروج ،الثابتةالتكاليف  ،الطلب أحوال والتي نذكر منها:

في حالة  أو حتى المربح ،عوامل تلزم المؤسسة على البقاء في السوق غير المربحهي  عوائق الخروج    
في انخفاض ربحية تساهم عوائق الخروج العالية "حيث  ،ت القيمة لدى المؤسسات المتنافسةاالقتراب من منحنيا

فقد انخفضت ربحية هؤالء ، حدث تماما في صناعة الصلب المتكاملة في أوروباكما  ،المؤسسات في الصناعة
لين الحكوميين ؤو المسو  مع ذلك بقيت في الصناعة كونها تخضع إلشراف الحكومة، في السنوات األخيرة،

  1"يترددون حول تصفية المؤسسات ألن ذلك يؤدي إلى انتقال مبالغ تسديدات ضخمة لتدعيم العمالة العاطلة.
، معين قطاع في مؤسساتبال الخاص التوزيع وحجم عدد إلىفيشير هذا األخير  التنافسي الهيكلأما عن   

 .مجمع وهيكل مجزأ هيكل بين ما الهياكل وتتباين
 من كبير عدد على يشتملكونه  ،مجزأال هيكلبال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتميز قطاعات            

 وتتميز، 2الصناعة" على السيطرة خاللها من تحقق تأثيرية قوة أية إلحداها يكون أن دون" ،المؤسسات
 ،في هذه القطاعات المنتجات تمييز الصعب من أنه وحيث، الدخول عوائق بانخفاض لمجزأةا القطاعات
 إن القول؛ يمكن تقدم ما ضوء وعلى ،التكاليف تخفيض على ترتكز سعرية المؤسسات منافسة بين فالمنافسة

 فرصة. منه أكبر ديداتهيشكل  لمجزأا يكلاله
نفس  المنافسين فيأن  فعلى الرغم من ،الصناعة ككل وتموقع/عدائية من تحليل جاذبية بعدألولنذه        

إال أن هذه المؤسسات مختلفة  المجهزين وحاالت اإلحالل،نفس الضغوط من المشترين و  ونواجهيالصناعة 
 .االستراتيجيةعات االجمى ندخل في مفهوم جديد يدع اهن ،خصائص اخرىو  جودة منتجاتهاتمــاما من حيث 

                                                 
 ،1002 القاهرة، مصر، التوزيع،دار الفجر للنشر و  لحكم الخزامي،عبد ا ةترجم ،"التنافسية بناء الميزة  :االستراتيجيةاإلدارة " روبرت بتس ديفيدـ لي، 1

 .317:ص
 ربحية  لتحقيق أكبر فرص ر فيه، تتوافالقلة باحتكارويعرف  ،الكبرى مؤسساتال من قليل عدد بواسطة القطاع على السيطرة تكون فيهلمجمع ا الهيكل

ها أن تؤثر إيجابا فرض تقاليد خاصة للمنافسة من شأن وبالتالي ،دة في الصناعةيؤدي تلقائيا إلى وجود قيا حيث أن تمركز عدد محدود من المتنافسين ،أعلى
 مردودية القطاع. على استقرار و 

 310ص : دمشق، سوريا، جامعة تمنشورا "، الصغيرة المشروعات إدارة حرب،" بيان الخضر؛ علي2 



 توسطةوالم غيرةالمقاربة الهيكلية بالتطبيق على خصوصية قطاعات المؤسسات الص الفصل األول:

- 37 - 

 

 

 التنافسية كحد فاصل بين المنافسة و  االستراتيجيةالجماعات -2

، فمن جهة نجدها في مواجهة مباشرة مع مؤسسات مماثلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتعدد أوجه منافسة    
تشغله مؤسسات كبيرة ذات إمكانيات هائلة، ومن شط في محيط ومن جهة أخرى فهي تن حجمها،نفس من لها 

 ناتجة عن االنفتاح االقتصادي يعتبر تحديا تنافسيا آخر. جهة ثالثة فوجود مؤسسات أجنبية مجهولة الهوية
 والتنافسيةالمنافسة بين  التفريق-2-1

 نجد أن: التنافسيةو  المنافسةالتفريق بين إذا انطلقنا من ناحية        
حدد وضعية ت عامية المنافسة بمعناها األكثرف ؛T.Suavetحسب القاموس االقتصادي االجتماعي لـ:    

كل مؤسسة  كل فرد، ، أيبالنسبة للجميع للحظوظ والمساواة التقريبيةالمؤسسة في سوق تتميز بحرية الدخـــــــــول 
 . 1في البيع أو في شراء المنتج يمكنها المشاركة في اإلنتاج،

 ،المنافسين عدد إلى تبعا آخر إلى قطاع من حّدتها األعمال تتفاوت بيئة قطاعات غزت كظاهرة المنافسة    
 تصدره سلوكيّ  تصّرف عن تعّبرإذ ، التفوق ال التعايشتحمل معنى  المنافسة هاتأفرز  كضرورة اّلتنافسّيةو

 القدرة امتالك طريق عن المركز نفس نحو بقاّلتسا تعني، و فيه تتواجد ّالتي القطاع في وجودها لتثبت المؤّسسات
التنافسية هي إذ أن "" .2الريادة في السوق"هم الذين يشغلون مركز القيادة أو "فالمتنافسون ، المنافسة تحّمل على

 ؛3في السوق المحلي والعالمي " مؤسسةالتي تقلل من نصيب الو  ،القدرة على مواجهة القوى المضادة في السوق
  عانة بالمثال التالي لتوضيح ذلك:ويمكن االست  

ن، حيث أن هذه الصفة تطلق فقط على متنافسو لكن ليس جميعهم  منافسونكل المشاركين في سباق الخيول 
 الفائزين بالمراتب األولى.

بين  فاصلحد وضع نستطيع  نطوي ضمن مجموع المنافسين،ين ينافسيتالمجموع  نأمما سبق نجد    
 .المنافسين عن طريق الجماعات/المجموعات االستراتيجية)التنافسيين( عن ولىالفائزين بالمرات  األ 

لكن  نفس الضغوطات من القوى الخمس،إلى  تخضعشمل كل المؤسسات التي يسين إن مجموع المناف    
بمعني االستراتيجية، المجموعات بهذه المجموعات التنافسية تدعى  ،معينة لهم خصائصالمتنافسين  مجموعات

 هي المعيار للتفرقة بين المتنافسين عن باقي المنافسين. المجموعات التنافسية المجموعات االستراتيجية/أن 
 
 
 

                                                 

 .91ص: ،مرجع سابق ،"مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات االقـتـصاديـة في ظل العولمة االقتصادية )حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة(،" فرحات غول1 
 .590 :، ص1000السعودية،  ،لنشرلدار المريخ  ،"األداء المالي لمنضمات األعمال"، السعيد فرحات جمعة2
 311، ص3779، اإلشعاع للطباعة والنشر، مصر، "إدارة العمليات واإلنتاج والتكنولوجيا "فريد راغب النجار،3
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  االستراتيجيةمفهوم المجموعة -2-2

، 1داخل نفس الصناعة تاالستراتيجياتتبنى أنواعا متشابهة من التي عن مجموعة من المؤسسات  هي عبارة    
ا األخرى بالنسبة نهتشبه كل م االستراتيجيةالمجموعة نفس فالمؤسسات داخل  ،ولها ظروف اقتصادية متقاربة

، ، صورة العالمةنوع المشتري، الجودة تكنولوجيا المستخدمة،نوع ال وهي:لعدد من الخصائص األساسية المختلفة 
البيئية بالطرق ، فكل مؤسسة تستجيب إلى القوى اختيار قنوات التوزيع، درجة التخصص، درجة التكامل العمودي

 .واستراتيجياتها التنافسيةالتي تكون أكثر توافقا مع أوضاعها 
أو  ،، يمكنها حينئذ أن تندمج في واحدة منهااالستراتيجيةعندما تتوصل المؤسسة إلى معرفة المجموعات "    

 من منافسة داخل اتيجيةاالستر تختلف المنافسة وفقا للمجموعات   2."أنها تحدد مكانتها بالنسبة لهذه المجموعات
 (3-1)الشكل رقم  أنظر. المجموعات نالمجموعة الواحدة إلى منافسة بي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( خريطة الصناعة وفقا للجماعات االستراتيجية  3- 1)الشكل رقم 

Source: Michael Porter,  “ Les choix stratégiques et concurrence”, Edition Economica, Paris, 1982 

  

 
 
 

                                                 
 .564، ص:مرجع سابقروبرت ـ أ ـبتس ـ ديفيد ـ لي،  1
 .15، ص: 2155مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، "، اإلدارة االستراتيجية، "عيسى محمد حيرش 2
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 لى:إا للمجموعات االستراتيجية تنقسم من خالل الشكل السابق نالحظ أن المنافسة وفق
 :المنافسة داخل المجموعة الواحدة 

كل مؤسسة تتنافس بأكثر شراسة ضد المؤسسات التي يأتي تصنيفها في  ،االستراتيجيةفي نفس المجموعة    
ألن لها خصائص متماثلة وتستهدف  ار فيما بينهاقد تكون هناك حروب أسعو  مختلفة، استراتيجيةمجموعات 

 .االستراتيجيةأن أقرب منافسي المؤسسة هم أولئك الذين يشاركونها في مجموعتها ذلك  نفس المشترين،
في نفس قناة  ،بعنف كل منهما ضد األخرى IBMو HPتتنافس كل من االستراتيجيةفي نفس المجموعة ف   

تعد طبقا لمواصفات التي في تقديم أجهزة للحاسبات اآللية  فس المشترين DELLتزاالن تتقربان من التوزيع
 1العميل عبر االنترنيت.

 لمنافسة بين المجموعات:ا 
وقد يشمل مجموعة  ،االستراتيجيةمن المالحظ أن القطاع يتكون عادة من عدد قليل من المجموعات    

مؤسسة  بالعكس قد تمثل كلو  القاعدية، االستراتيجيةلمؤسسات تتبع نفس إذا كانت كل ا واحدة استراتيجية
 االستراتيجية:ووفقا لذلك يمكن تحديد األنماط التالية من المجموعات  ،مختلفة استراتيجيةمجموعة 
 :المؤسسة الرائدة  
األخرى في تغييرات لمؤسسات عادة تقود ابحصة سوقية كبيرة وتتميز بالتجديد واالبتكار، و هذه المؤسسة تتمتع 
ماكدونالز )الوجبات  وكتربلر)معدات الحفر(، )تجارة التجزئة(، وال مارت ومن رواد السوق المشهورين: ،السعر

 2كوكاكوال )المشروبات الغازية(. السريعة(،
 :المؤسسة المتحدية  

عدى ذلك إلى تتو  ذلك باالعتماد على الكفاءة،و  ،تنافس من خالل الدفاع عن حصتهاهي المؤسسة التي 
 الخدمة. تحسينو  االبتكار ،عن طريق توسيع التشكيلةانتهاز الفرص إلحراز التفوق 

 :المؤسسة المدافعة  
 اتجاهها العام يكون نحو الكفاءة اإلنتاجية.و  بتطوير المنتجاتالمؤسسات هذه قليال ما تقوم حيث 

 المؤسسة التابعة:  
كون ليس لها صياغة  ألنها تابعة لتصرفاتها، ،سة الرائدةالسلوك المعاكس للمؤس هي المؤسسة التي تمارس

 .غير متوافقة مع بيئتها اراتيجياتهاستو  واضحة للرسالة،
 ،التي تعيق الحركة هناك ما يسمى بالحواجز االستراتيجيةبالنسبة للمجموعات أنه أيضا تجدر اإلشارة      
مشتركة، وتقوم هذه المؤسسات بوضع حواجز  حيث أن المؤسسات التي تنتمي لمجموعة واحدة لها مصالحب"

 .3"أمام دخول مؤسسات تنتمي إلى مجموعات أخرى موجودة في السوق إلى المجموعة التي تنتمي إليها 
 

                                                 
 .371ص: ،مرجع سابق دـ لي،روبرت ـ بتس ـ ديفي1
 .907 :ص ،1009الرياض ، دار المريخ، علي ابراهيم سرور، ترجمة ،1ج ،"أساسيات التسويق" جاري أرمسترودخ، فيليب كوتلر،2

3Karine Chapelle, OP CIT, p,p :163,164.  
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  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةواالستراتيجية األنس   االستراتيجيات التنافسية النمطية-3

 االستراتيجية الخيارات إشكالية أثيرت فقد ،سسات الصغيرة والمتوسطةالمؤ  تلعبه الذي الكبير للدور نظرا         
 1؟الكبرى المؤسسات تتبناها التي تلك بين من تختار أم بها خاصة توجهات لها فهل، تتبناها التي
تقوم بصياغة صغيرة الحجم ال  مؤسساتالعلى أن KING ET AL) (2002 في هذا الصدد "شدد    

عن سلسلة الناجمة  ،المنبثقة باالستراتيجية (Mintzbarg 1998)ل تعتمد على ما وصفه ب خاصة بها استراتيجية
 وليسالضمنية  االستراتيجيةإلى التركيز على  لرأيهذا ا KING ET AL) 1001 (عزىو  مترابطة من القرارات،

ذا، 2الصريحة" االستراتيجية  .لكبرىا المؤسسات تاستراتيجيانفس  تتبنى فإنها ذلك من لها كان وا 
 تحويل يمكن ال أنه ( Dilts & Prough (1989يرى  إذ ذلك، غير أثبتت دراساتمن جهة ثانية هناك       

 نهاكو  ا،لخصوصياته رانظـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى بالمؤسسات خاصةال االستراتيجية النماذج
 .االستراتيجي لتوجهها عامال حجمها كون عن فضال غيرها، دون بها تختص ظروف في تعمل
إذ يمكن ألي مؤسسة أن تعتمدها  ،و حجم المؤسسةأال ترتبط بنوع النشاط  استراتيجياتفي المقابل هناك      

وهي  (، Génériques)تدعى بالمعممة  االستراتيجيات، مثل هذه و طبيعة محيطهاأعن إمكانياتها،  بغض النظر
 التنافسية تعزيز نحو ال تخرج عن نطاق وسائل مناوراتية، تتجه (جيةنموذ)تعبر عموما عن استراتيجيات نمطية 

  ؛وتتمثل في ثالثة استراتيجيات أساسية ،(Porter)استراتيجيات بورتربوتسمى  ،السوق قوى مخاطر ضد والتطعيم
 إستراتيجية قيادة التكلفة-3-1
أو  اإلنتاج من الوحدة تكلفة في ائمةود حقيقية أنها تخفيضات على التكاليف لتدنية مفهوم إعطاء يمكن     

إذا زاولت  االستراتيجيةه ذتتحقق ه، إذ 3طلوبلالستخدام الم مالءمتها على التأثير بدون المقدمة الخدمات
 .ض أسعار منتوجاتهاخفنالمؤسسة أنشطتها المنتجة للقيمة بتكلفة أقل من تكاليف منافسيها، وبذلك ت

أو عن  ؛التكلفة األقل، فقد تكون عن طريق وفورات اقتصاديات الحجم تحقيق ميزة أهم كيفياتأما عن     
درجة مشاركة طريق االستفادة من تراكم الخبرة والتعلم في تنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية؛ أو تكون ب

 وفورات التكامل الرأسي.رص المتاحة كاألنشطة المترابطة و وحدات نشاط أخرى في استغالل الف
 التفريق  تيجيةاسترا-3-2

 والتـي يدرك العديد من، اعطــــــــــــــشياء التي تبدو وحيدة في الق" يهدف التفريق بالمنتجات إلى خــلق بعض األ     
مما  ،4ثم تجد المؤسسة لنفسها وضعية تصبح المشبع الوحيد لهذه الحاجات" زبائن القطاع أنها ذات أهمية،

  الّسعر. في الزيادة واسع بشكل تعوض لفائدته خلقها تم التي القيمة امتد الزبون يدفع سعر أعلى ما يجعل
                                                 

 الملتقىبوالية بسكرة"،  البناء قطاع بمؤسسات والمتوسطة الواقع رةالصغي للمؤسسات التنافسية القدرة لتعزيز كخيار بالباطن المقاولة" مليك، ودةهمز1   
 .4 ، ص:2117 عنابة، جامعة اآلفاق، التحديات، الواقع، االقتصادية: المؤسسة تنافسية لتدعيم استراتيجي كخيار المناولة :حول األول الدولي

راتيجي لتقنية المعلومات في آداء الشركات صغيرة الحجم دراسة تطبيقية لعينة من تأثير االستخدام االست قياسعبد العظيم دريفش، جبار الزيادي، " 2   

 .522، ص :2118، جامعة ذي قار، بغداد، 1، مجلة دراسات إدارية، العدد شركات محافظة ذي قار"

 بالشلف ومشتقاته اإلسمنت مؤسسة حالة ةاالقتصادية دراس التنافسية للمؤسسة القدرة لتعزيز هام كأسلوب التكاليف تدنية ابراهمية ابراهيم، "3 

ECDE"511، ص: 2155، جامعة الشلف،1واإلنسانية، العدد  للدراسات االجتماعية ، مجلة األكاديمية. 
4 Michel Porter,"L'avantage  concurrentielle", Dunod, Paris, 1997, p:26. 
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)دقة مواعيد التسليم المناسب  ، الوقتعاديةتحقيق مستوى جودة غير هنا وعليه تحاول هذه المؤسسات       
 لخ.ا أفضل.صيانة أسرع وخدمات إصالح  ،الهندسيالتصميم  المتانة والموثوقية، وسرعة تلبية الطلبيات(،

، إذ يعتبر هذا األخير العامل الحاسم في نجاح الثقةالتجسيد الميداني لمبدأ  تقوم هذه االستراتيجية على    
في  IBM مؤسسةللساعات، و   Rolex:مؤسساتالعديد من ال االستراتيجيةيتبع هذه نشير أنه "و  التفريق،

تسليم هذه الشركة ضمن تحيث  واآلالت الثقيلة،لمعدات الميكنة الزراعية  Caterpillerوشركة  الحاسبات اآللية،
التفريق ف، ثقة أكبر لعملءا يكس مما  ،1ساعة ألي زبون في مختلف بقاع العالم " 52قطع الغيار في خالل 

  .على االنطباع الذي يمكن أن يتركه المنتج في نفسية المستهلك أساساعتمد ي
ة، على المنتج تقديم خدمات أو ضمانات مميزة للمستهلك، اتيجيوللوصول إلى األهداف المنشودة لهذه االستر "    

يجب أن تكون للمؤسسة الشجاعة الكافية من أجل التخلي عن بعض ، إذ 2أو جعل استخدام المنتج أسهل"
أن كل شخص يدرك مدى الجودة العالية من منتجات وخدمات متميزة من رغم بالحيث أنه  الحصة من السوق،
  .الجميعفسيارة مرسيدس مثال ليست في متناول  ن ليس لهم االستعداد لدفع السعر العالي؛إال أن بعض الزبائ

، هذا فقيعمودي وأينقسم األول بدوره الى  ،تفريق موضوعي وآخر ذاتييق بالمنتجات إلى التفر يمكن تقسيم    
 فيه يتمف" عموديأما ال، واقوفقا للون والحجم واالذ ،3"يرتكز على اقتراح نفس المنتج بمظاهر مختلفة األخير"
النوعية  وفي هذه الحالة يكون المنتج ذ"و  ،4"الجودةتراح مستويات معينة من النوعية و وفقا القالمنتجات تصنف 

 .الخاألمان ر الصالبة،ييـامعحسب مرتبة منتجات  على سبيل المثال، 5األفضل مستخدما لقدر أكبر من الموارد"
    تنشيط المبيعات. العالقات العامة، ،عن طريق اإلشهار كونيف الذاتيالتفريق ما عن أ   
منتجات كسلع أو خدمات إضافية لخدمات مكملة مثل: جوائز خاصة للعمالء ذوي  الذاتي التفريقشمل ي"   

 6وضمان أشمل وأطول لمنتجاتها وسبل راحة أخرى للعمالء". ،مؤسسةالوالء لل
تتطلبان إمكانيات مالية معتبرة سواء  )قيادة التكلفة والتفريق( ابقتانالس االستراتيجيتانفي الحقيقة أن      

 لكن بدون مشكل، المؤسسات الكبيرة تطبقها أن يمكن"حيث  لالستثمار في الحجم أو لتطوير النوعية المميزة،
وكبديل  ،7المادية والبشرية" إمكانياتها لمحدودية نظرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة خصوصية هناك

عنهما تلجأ المؤسسات إلى التركيز على جانب معين وفي سوق محددة، أي تبحث عن الجزء من السوق غير 
  .على هذا الجزء االستراتيجيةالسابقتين، فتركز جل جهودها  باالستراتيجيتينالمغطى 

 
 

                                                 

 .273: سابق، صمرجع  ،«ـة في ظل العولمة االقتصادية )حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة(مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات االقـتـصاديفرحات غول،"   1 
 202  ص: ، 1999الحديث، اإلسكندرية،  العربي المكتب تطبيقية"، حاالت و مفاهيم :االستراتيجية "اإلدارة السيد، محمد اسماعيل 2

3Jean Marie Chevalie, OP CIT, p:1548.                                                            
4 K- Huynh-D-Besancenot, OP CIT, p: 117.                                                       

 .557، ص:مرجع سابق ،عبد القادر محمد عبد القادر عطية5
 .26، ص: 2113بدون دار نشر، مصر،  "،-مدخل إنتاجي-"التنافسية في القرن الحادي والعشرين ، أحمد سيد مصطفى 6

 101، ص:1002 عمان، والتوزيع، للنشر المناهج دار "،استراتيجي مدخل ـ الصغيرة المشاريع في التسويق طملية،" فخري إلهام 7 
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةألزرق األنس  : التخصص / المحيط ااستراتيجية-3-3
التوجه إلى فئة و  التركيز/التخصص بأنها " تركيز المؤسسة على جزء معين من السوق، استراتيجيةتعرف    

 قيمتها "فتستند ،1"افسينــــــــــــــــــــأو سوق جغرافية محدودة بهدف تقديم خدمة لهم أحسن من المن الزبائنمحددة من 
 أكبر اءةــــــــــبكف معين استراتيجي هدف خدمة على قدرة ثرأك تكون تركز جهودها التي المؤسسة بأن االعتقاد على
  .السوقية اإلجمالية والحصة الربحية عنصري بين المفاضلة تتطلب االستراتيجية كما أن هذه ،2منافسيها" من
 باختيارها تم RCAنجاح  أن لمؤسساتل التنافسية االستراتيجيات عن أجريت التي الدراسات بعض أوضحت"    
 ونجحت ،المنتج تمييز استراتيجية خالل من Coca-Colaبينما نجحت ، فيها ونجاحها خفض التكلفة تراتيجيةالس

 Rockford3."العمالء المتميزين من محدودة فئات حاجات خاص إلشباع منتج إنتاج باستراتيجية 
 ،ير عاديةغ احتياجات لهم ما عملءإ السوق قطاعات في يتوفر أن يجب في استراتيجية التخصص  

  4."أخرى سوقية قطاعات تخدم التي تلك عن مختلفة قيمة سلسلة أو" أو يستخدمون المنتج بطرائق مختلفة؛
 ةامل نضج القطاع وتنافسية المؤسسمختلفة للتخصص في ظل عو الشكال األ يوضحالشكل التالي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أنماط التخصص بداللة الوضعية التنافسية ودرجة نضج القطاع (:4-1الشكل رقم )
 .91:ص ،1033 ،دار وائل للنشر، عمان "،لنمو المؤسسة االستراتيجيةالخيارات "، إلياس بن ساسي المصدر:

التخصص تخضع لضوابط تبعا لدرجة نضج القطاع والوضعية  استراتيجية ( نالحظ أن5-3من الشكل رقم )  
مواضع تمكنها من  التخاذسة مقارنة بالمنافسين، حيث تغير المؤسسة في كل مرة توجهاتها التنافسية للمؤس

 مختلف الفرص المتاحة وتجنبها األوضاع غير المالئمة للنمو. استغالل
                                                 

1ETIENNE COLIGNON & MICHEL WISSLER,"Qualité et compétitivité des entreprises", Edition 

Economica, 2e meédition, Paris,  1983, P: 61. 

 .31ص:  ،مرجع سابق ،شايب الزهراء فاطمة ،نصيب رجم 2 
 استراتيجياتلإلدارة حول  العربية للجمعية الرابع السنوي المؤتمر، "والعشرين الحادي في القرن المنافسة واستراتيجيات مجاالت"، مصطفى سيد أحمد 3 

 . 1 :ص ،1000اكتوبر  القاهرة،، العربية مالاألع منشآت في التسويق وأساليب مفاهيم تطوير
4 M.PORTER, "L'avantage Concurrentiel", Op Cit, p, p: 324-326. 

 

 درجة النضج                                                         

 

 النضج والزوال االنطالق والنمو  

 تخصص توسعي قوية

 التوجه نحو األسواق
 تخصص سلبي

األخرى تفضيل الخيارات 

 للنمو كالتنويع

 تخصص محدود ضعيفة

 تركيز الموارد في النشاط
 تخصص مقيد

 إعادة توجيه النشاط

 

 

سية
ضعية التناف

الو
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ولتقرير أي من القطاعات السوقية يتم التركيز عليها، فالبد من تحديد مدى جاذبية القطاع بناءا على معرفة:   
للقطاع  االستراتيجيةمية مدى شدة قوى التنافس الخمس في القطاع، األه ،، نمو السوقتهربحيو ع حجم القطا

 وحاجات القطاع السوقي.  مؤسسةال وأخيرا التوافق بين إمكانيات ين،للمنافسين الرئيسي بالنسبة
 الغالب في أنها ددمحّ  مجال تركيزها على وبحكم االستراتيجية هذه خصائصبين  من هأنإلى  اإلشارة تجدر     

للمؤسسات الصغيرة مالئمة  يجعلها ما وهو ،هافي المخاطرة عنصر ضعفعن  فضال ،ضخمة أمواال تتطلب ال
 الجزء كان إذا خاّصة أرباح الصناعة متوسط من أعلى أرباحا تحققألن هذه االستراتيجية أحيانا  والمتوسطة
 .عالية تحقق مردوديات جذب بدرجة يتميز أنه بمعنى ،هيكليا مهما المخدوم

في ميدان  حصر إمكانياتهابصفة منطقية إلى تتجه عند إنشائها فمن الوجهة العملية فإن كل مؤسسة "     
 علىمرحلة االنطالق في المؤسسة ومن جهة أخرى تبحث  ،داء أحسنآنشاط معين )منتج /سوق( للوصول إلى 

 .متوسط غالبا تكون ذات حجم صغير أومرحلة ال هذهأن المؤسسة في خاصة و ، 1"بقائها أطول مدة ممكنة
 الحمراء المحيطات :المحيطات من نوعين تخيل إلى فيها يقودنا والتخصص الجديدة األسواق إيجاد إن    

 ؛ةالمعروف السوق وهي مساحة اليوم، الموجودة الصناعات الحمراء لمحيطاتا تمثل حيث الزرقاء، والمحيطات
 ازدحام معو الطلب،  من األكبر بالحصة لتحظى منافسيها على تتفوق أن لمحيطا هذا في المؤسسات تحاول
 األحمر إلى اللون المحيط لون المنافسة لوّ وُتح ،المنتجات وتتكدس تتقلص والنمو الربح إمكانيات فإن السوق
 مساحة حفت من خالل تحدد الزرقاء المحيطات فإن ذلك من العكس على واحتدامه؛ التنافس شدة على للداللة
 .األعمال وفرص الطلب وخلق ،سابقا مطروقة غير سوق
ا ما يتطابق ذهو ، 2"المنافسين منحنيات بقية عن منفردا يكون أن األزرق يجب المحيط القيمة في منحنى"     

تصب في نفس  استراتيجياتجميعهم  ، التركيزمما يعني أن التخصص، المحيط األزرق ،مع التركيز التمييزي
إدراك الزبائن في قطاع المؤسسة للشيء الفريد "ذلك أن استراتيجيتي التركيز والتمييز تقومان على ميزة ، القالب

 .3"الذي تقدمة المؤسسة
 انبثق ضمن معظمها فإن الحالية، الصناعة حدود وراء بعيدا نشأت الزرقاء المحيطات بعض أن رغم    

 في المحيطات نجحت التي المؤسسات يميز ائدة، فالذيالس الصناعة حدود توسيع خالل من الحمراء المحيطات
 .المنافسة فيها تحتدم التي التنافسية الفضاءات عن القيمة باالختالف ابتكار مفهوم على ارتكازها الزرقاء هو

ن يت ان تجمع بين تصور اصا بها وحدها عندما استطاعخاوث ويست إيرالينز" محيطا أزرقا "ابتكرت "س    
قلصت هذه الشركة عناصر محددة  ورخص السفر بالسيارات،بين سرعة السفر بالطائرات  ؛لعمالءمختلفين لدى ا

فقدمت فوائد غير مسبوقة ؛ بينما زادت من عناصر أخرى أهملها المنافسون التزم بها أغلب المنافسون،
                                                 

1  Bertraud saporta," stratèges des petites et moyennes entreprises", encyclopédie de gestion,Tome 3,p : 2730.  

 التكوين المقاوالتية :حول األول الدولي الملتقى ،"األعمال فرص لخلق مقاوالتية كاستراتيجية األزرق المحيط استراتيجية" ،، دارين بوزيديسوالف رحال2 
  .31ص:  ، 2010أفريل 2ـــ 0 ،األعمال وفرص

 ،(1، جامعة الجزائر )39د العد ،1والتسيير والتجارة، المجلد  االقتصادمجلة علوم ، "للمؤسسةالتنافس والميزة المنافسة  "استراتيجية، رتيبة نحاس 3
 .بتصرف21 :ص ،1002
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ركزت الشركة على ثالث إذ  ،بنموذج أعمال قليل التكاليف القيمة المبتكرةللمسافرين بالطائرات وحققت قفزة في 
استطاعت  ، وبذلك ورحالت مباشرة متعددة ،والسرعة ،عناصر اساسية في منحنى القيمة هي :الخدمة الحميمية

ساوث ويست إيرالينز تسعير رحالتها بما يقارب رحالت السيارات ألنها لم تستثمر في وجبات الطعام أو 
 1يصور المحيطات الزرقاء مخالفا للمألوف تماما."هذا يجعل منحنى القيمة الذي ، و الصاالت الفاخرة 

 األعمال من أشكال شكل فهو كذلك، يعد ال وجوده أن إال جديد، مصطلح األزرق المحيط مصطلح أن رغم    
 آنذاك؟ موجودة كانت غير الحالية الصناعات من كم :الوراء إلى سنة مئة عدنا ما إذا والحاضر، الماضي في

ذا السيارات، كصناعة األساسية الصناعات من العديد هي واإلجابة  الكثير نجد فإننا فقط ثالثين سنة إلى عدنا وا 
 وغيرها. الحيوية الكيمياء النقالة، الهواتف مثل الصناعات من
 تقوم لذا الطلب، نمو عدم مأزق في الوقوع تريد ال األحمر المحيط من الخروج في ترغب مؤسسة أي إن    
 يتوجب هذا لتحقيقو  توِجده؟ الذي األزرق المحيط حجم زيادة من المؤسسات تتمكن كيف :التالي التساؤل بطرح
 النزعة هي واألخرى الحاليين، الزبائن على هي التركيز األولى تقليديتين، ممارستين تتخذ أن المؤسسات على
 .السوق في زبائنال بين الدقيقة االختالفات مع وتفصيال للتكيف دقة أكثر شرائح إلى السوق تقسيم إلى
 فبدال اكسا،ــــــــــــــــمسارا مع تأخذ أن عليها األزرق، محيطها حجم زيادة هدف تحقيق إطار وفي المؤسسات لكن    
 عليها ائنــــــــــــــــالزب الفروق بين على التركيز من وبدال الزبائن، غير إلى تنظر أن عليها الزبائن، على التركيز من
يتم  ،وبدال من التركيز على هزيمة المنافس" للزبائن، بالنسبة للقيمة القوية المشتركة القواسم على اعمله تبني أن

التركيز على جعل المنافسة أمرا غير مطروح، من خالل خلق قفزة في القيمة بالنسبة إلى المستهلكين، ومن ثم 
 2فتح مساحة سوق جديد غير مطروقة "

 المستهلك حاجات تلبية من تتمكن انهأل وبقيت وجدت إنما الصغيرة روعاتالمش من العديد فان أخيًرا    
 المشروعات إلى تتجه تلقائيا فأنك ساعتك تصلح أن أو نويل، بابا بدلة أن تستأجر تريد كنت فإذا الخاصة،
ال  اعليه الطلب نأل األنشطة من النوع هذا عن تنأى ألن تميل الكبرىمؤسسات إن ال ، حيثلمساعدتك الصغيرة
 .الكبير اإلنتاج وفورات يحقق
 من يكن لم للمالبس مثيرة أنواًعا قدمت حيث، المالبس صناعة في ثورة أحدثت) كولورز كروز مؤسسة "إن    

 المواطنين استهدفت ولقد، األفريقية والتصميمات األلوان ذات القمصان مثل ،أخرى مصادر توفيرها من السهل
 3".أمريكا في أهمية مؤسساتال أكثر وهي، كبيرة قفزات حققت كنهاول ،أفريقي أصل من األمريكيين

  :أهمها التخصص/التركيز/ المحيط األزرق مخاطر الستراتيجيةفإن  وكأي استراتيجية
 ماو  ،منافسين حاليين القطاعات الواسعة في أن يكون المنافسينإمكانية ك ؛الغير من التقليد إمكانية  أن ا 

 4 ؛قاعدتهم توسيع في يرغبون محتملين منافسين يكونوا
                                                 

، مجلة خالصات كتب المدير ورجل ، "استراتيجية السوق االزرق: كيف تكتسح السوق وتترك المنافسين خارج اللعبة"شان كيم ـ رينيه موبورن 1

 .4ص:  2111االعمال، العدد الرابع، الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة ،
دار حامـــد   ،" اســـتراتيجية المحـــيق األزرق والميـــزة التنافســـية المســـتدامة: مـــدخل معاصـــر"،طالـــب، زينـــب مكـــي محمـــود البنـــاءعـــالء فرحـــان  2

 .16، ص: 2152للنشر والتوزيع، عمان، 

   .793، ص :، مرجع سابقالخناق الكريم عبد سناء 3 
4 M.PORTER, "L'avantage Concurrentiel", Op Cit, p- p: 320-324. 
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 على تطرأ التي التغيرات أو التكنولوجية التغيرات بسبب السوقية لشريحتها االختفاء المفاجئ "احتمال 
 شريحة إلى بسهولة االنتقال التركيز تتبنى التي تستطيع المؤسسة كما أنه ال ،والعمالء أذواق المستهلكين

 .1قليلة" شرائح أو واحدة شريحة لىع كفاءاتهاو مواردها  لتركيز نظرا أخرى،
 من التنافسية إلى الميزة التنافسية  المبحث الرابع:
 أيهما وليد الثاني.ومحاولة تفسير هذا المبحث سنحاول التفريق بين المفهومين في  كمساهمة منا

 ميزتها(مقترح لتفسير العلقة بين التنافسية و  تصور) أيهما أوال؟ التنافسية والميزة التنافسية:-1
 إذا انطلقنا من ناحية التفريق بين التنافسية وميزتها نجد أن:  
وذات  ،على أنها مجموعة من العناصر المدركة التنافسيةيعرف  HUGUES SICVESSTRE" البروفيسور     

 2بالمقارنة مع منافسيها ". تضمن التميز للمؤسسةالقيمة في السوق، والتي 
 في تحقيقها يتم للمؤسسة تفوق عنصر أو ميزةنها أ علىافسية ـــــــــــالتنالميزة  مرسي نبيل"يعرففي نفس السياق    
المؤسسة  افسية تأتى من خالل تطبيقـــــــــــــــــــــــــــــالتن، حيث اعتبر أن الميزة 3"معينة تنافس الستراتيجية اتباعها حالة

 . التنافسية االستراتيجيات تعتبر الهدف المنتظر من سيةالميزة التنافالتنافسية، بمعنى أن  لالستراتيجيات
 التنافسية.نجد أن التنافسية هي األساس الذي تنبثق منه الميزة  ينالسابق ريفينانطلقا من التع

مرهون  الستراتيجيات التنافسيةالمؤسسة وقدرتها على تصميم ا تنافسيةأن "من جهة أخرى هناك من يرى     
 مرشدا يكون موردا متميزاالمؤسسة  امتالك دعن التنافسية تنشأ حيث ،4"المزايا التنافسيةبمدى حيازتها على 

  .أعلى مةقي ذات منتجات تقديم من يمكن مما ،التنـــــــــــــــــــــــــافسيةاالستراتيجية  صياغة عند أساسيا
 المميزة الفرص على أنها خصائص زة التنافسيةالمييعرف  Igor Ansoffاق نشير أن " ــــــــــــفي نفس السي         

 .5"قوية تنافسية وضعية للمؤسسة يمنح والذي، للتسويق قابل لمنتج خاصة بصفات التعريف تهدف إلى والتي
المؤشرات على النجاعة االقتصادية في المواقع التنافسية  أنها: أهمعلى  الميزة التنافسيةكذلك تعرف     

 6.التنافسيةهدافها أوم االساسي الذي بواسطته تحقق المؤسسة تعد المق للمؤسسة، حيث
 .بالمنبثقة عنها باألساس والتنافسيةالميزة  التعريفين وصفاهذين       
 :كما يلي يرتبط كل منهما مع اآلخر ،تأخذ شكلين ميزتهاو  العلقة بين التنافسيةنستخلص بأن    

 لألولى مخرجاالثانية عد حيث ت ،التنافسية تؤثر على الميزة التنافسية. 
  (1-3رقم ). والشكل للثانيةمدخال األولى إذ تعد  ،يمكن أن تؤثر على التنافسيةالميزة التنافسية 

 .يوضح ذلك
                                                 

  54 53، ص، ص:مرجع سابقالزهراء شايب،  نصيب، فاطمة جمر1 
ـــق النجـــا  االســـتراتيجي"،الطيـــب داودي، مـــراد محبـــو  2 ـــز تنافســـية المؤسســـات مـــن خـــالل تحقي ـــة العلـــوم اإلنســـانية، العـــدد  ،" تعزي ، 52مجل

 .45. ص: 2117جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  39ص: ،  1996بيروت، الجامعية، الدار "،مالاألع مجال في التنافسية الميزة خليل،" مرسي نبيل3 

الملتقى "، حتمية اكتساب وتطوير المزايا واالستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية في ظل تحديات البيئة الدولية المعاصرةفرحات غول، " 4 

 .4، ص: 2151ع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطا
5 Thomas Fritz, "The Competitive Advantage Period and the Industry Advantage Period: Assessing the 

Sustainability and Determinants of Superior Economic Performance", Gabler Edition Wissenschaft, 2008, P.10. 
 .579: ، ص2012، جامعة ورقلة، 11العدد الباحث، مجلة للمؤسسة"، التنافسية الميزة تحقيق في العالقات تسويق أبعاد استخدام أثرجروة، " بن حكيم6 
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 منافسة 

 تنافسية 

ميزة 

 تنافسية

 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 
 نافسية وميزتهاالعلقة بين التمقترح لتفسير  تصور (:5-1الشكل رقم )
  .من اعداد الباحثة المصدر:

التسابق بين المنافسين في 

  عالصناعة/القطا

 معايير تصنيف المنافسين في الصناعة

 )الجماعات االستراتيجية(:
 جودة المنتجات والنوعية  -

 المرونة  -

 االبتكارية  -

   مستوى التكاليف -

مجموعة  مجموعة تابعة

 مدافعة

مجموعة 

 متحدية
مجموعة 

 رائدة

 االستراتيجية التنافسية النمطية:

 كلفة.استراتيجية قيادة الت -

 استراتيجية التفريق  -

 استراتيجية التخصص    -

 تحقيق الميزة التنافسية:

 جودة المنتجات والنوعية  -

 المرونة   -

 االبتكارية   -

 مستوى التكاليف  -

    

 الفرص والتهديدات 

 الوافدين الجدد -

 منتجات اإلحالل  -

 القوة التفاوضية  للمجهزين والمشترين -
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)الميزة هي مدخل ومخرج  سببية متعاكسة عالقة )التنافسية وميزتها( بأنها رينينفسر أن العالقة بين المتغ   
 فيما يلي: (في آن واحد للتنافسية

فإن  نافسية،التهي الحد الفاصل بين المنافسة و  ةاالستراتيجيإذا انطلقنا من أن الجماعات          
ن المؤسسات الموجودة في نفس أكون )هذه األخيرة تعبر عن التنافسية  االستراتيجيةالجماعات 

جودة  :عدد من المعاييرعلى يكون تصنيفها  لفا(س ذكرناكما الجماعة االستراتيجية هم المتنافسون 
 اياالمز عايير هي نفسها ، هذه المخالالتكاليف.مستوى  المرونة، التكنولوجيا المستخدمة، ،المنتجات
 .التنافسية
 تعتبر كمدخل المزايا التنافسيةهي نيف الجماعات االستراتيجية أال و يعني هذا أن معايير تص        
المجموعة ) االستراتيجيةفإن أقسام الجماعات  في المقابل)التنافسية(، االستراتيجيةالجماعات لتقسيم 

اإلمكان الوصول إلى أفضل هذه  مجموعة قدرمؤسسة في كل تحاول كل  (الرائدة/المتحدية/التابعة
تتخذ مرة أخرى كمخرج  (المزايا التنافسية) المعاييرإذن ها هي  خلق القيمة، فيالمعايير 

اجية ـــــــــــــــــــنقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون خصومها في أحد أنشطتها اإلنت فالميزة تمثلافسية. ــــــــــــــــــــــللتن
 .أو فيما يتعلق بمواردها البشرية أو الموقع الجغرافي للمؤسسة ،ة أو التمويليةــــــأو التسويقي

 التنافسية الميزة مداخل -2
 زة ــــــــــــــــــــــــــــسواء كانت ميزة التكلفة األقل أو مي، اآلن يبقى السؤال من أين تحصل المؤسسة على الميزة التنافسية   

 سواءا أكانت هذه المداخل واضحة أو مبهمة. تستمد منها، داخلفال بد أن تكون للميزة التنافسية م ،يزالتمي
 لتنافسيةلميزة االمداخل الواضحة ل-2-1

 نذكر بعضا منها في اآلتي: ،مداخل تقليدية معروفة متعلقة بالمنتجلتنافسية هي لالمداخل المباشرة 
 الجودة -أ 
، هذه األخيرة على الجودة ذ على حصص السوق، وذلك باالعتمادسابق نحو االستحواتسعى المؤسسات إلى الت 

 أو حتى تزيد من توقعات المستهلك.  ،تشير إلى قدرة الُمْنَتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات المستهلك
جها بمواصفات تلبي من التركيز على السلعة وأهمية إنتا االنتقالالمتزايد بتحسين الجودة إلى  االهتمام"أدى     

ئف المؤسسة )اإلنتاجية، داء الجيد لمختلف وظاإال محصلة لآل ، إلى عد الجودة ما هيرغبات المستهلكين
  .1والخارجي"مل الزبون الداخلي أن مفهوم الزبون أصبح واسعا ليش إلى ة، باإلضاف(التسويقية المالية،

؛ عند عبور الحدودلمؤسسة اقد يزيد من تنافسية ل آخر مفهوم آخر أو عام الحديث عن الجودة إلىيجر بنا     
معرفة بلد المنشأ أو الصنع للحكم حيث بالنسبة لبعض المنتجات يكفي  ،2")صنع في( L,effet made inيسمى "

العطور واألزياء  ولهذا نجد الحذاء اإليطالي مشهور ومعترف بجودته عالميا، على تنافسية المنتج وجودته،
  الخ.…مالبس الرجال في إنجلترا فرنسا،النسائية في 

                                                 
 .150ص:  ،مرجع سابقعالء فرحان طالب، زينب مكي محمود البناء،  1
 .71،ص:، مرجع سابق  "ة في ظل العولمة االقتصادية )حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة(مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات االقـتـصاديـ"، فرحات غول2
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 إدارة المعرفة - 

روني، كلها ـــــــــــــــــــــــــــــاالقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة، االقتصاد المرتكز على المعرفة، االقتصاد اإللكت       
 تسميات القتصاد واحد يعتمد على المعرفة.مرادفات و 
مما يؤكد األهمية االقتصادية للمعرفة ما ى أهم عوامل اإلنتاج الرئيسية، و م إحدلقد أصبحت المعرفة اليو        

من النمو االقتصادي يعزى إلى نمو  %15في قوله: "إن  روبرت سلو" ورد عل لسان االقتصادي المعروف "
ني من من النمو االقتصادي هو ناتج عن االستثمار في رأس المال اإلنسا %30إضافة إلى أن  ،معارف جديدة
 اتساع فان، والتنمية المعرفة بين ناسوي ذاوا  "  ، 1من النمو متعلق بالمعرفة " %10وبناء عليه فإن  ،خالل التعليم

فرغم وفرة رؤوس ؛ وأكدت صحة ذلك دول األوبك ،" 2التنمية فجوة في مماثل اتساع إلى المعرفة يقود فجوة
 .ول التالي يوضح الفرق بين السلعتين المادية والمعرفيةوالجد، األموال لم تتخلص هذه الدول من مأزق التخلف

 ( مقارنة بين السلعة المادية والسلعة المعرفية.2-1الجدول: رقم )
 السلعة المعرفية   السلعة المادية 

 منظورة - الخصائص
 قابلة للقياس -
 الندرة -
 تناقص العوائد  -
 متالشية  -
 واالستهالكتعاقب اإلنتاج  -

 غير منظورة -
 لقياسغير قابلة ل -
 الوفرة -
 تزايد العوائد أو الرافعة -
 متولدة ذاتيا -
 والنتائج االستخدامتزامن  -

 االستعمالقيمة  - القيمة
 قيمة التبادل -

 االستعمالقيمة تبادل عند  -

 العمال مهنيون - العمال يدويون - األفراد
 والتركيز االنتباهفي  - في الموارد - نمط الندرة

 أسي - خطي - النمو
، "المعرفة اقتصادنحو  الدول النامية اقتصادياتقراءة حول أهمية وضرورة توجيه " ،ناصر درارني المصدر:

 .02 :ص ،1002 ،جامعة البليدة ،1، العدد االقتصاديةمجلة األبحاث 
                                                 

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع إدارة المعرفة في العالم العربي كلية االقتصاد والعلوم  متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي"،"محمد خضري،   1 
 .1ص:، 1005نيسان  12-10نة األردنية، اإلدارية جامعة الزيتو 

مساهمتها المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي و الملتقى الدولي الثاني حول ، "التنافسية الميزة لتحقيق التكنولوجي كمدخل البعد" ،طيب سعيد ،منور اوسرير2 
 .1 :ص، 2117نوفمبر  /27/29أيام  الجزائر، جامعة الشلف، في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية"،
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كتوجه  (اقتصاد المعرفة)بشكل تلقائي  وراءه ( نجد أن إدارة المعرفة كتوجه نظري يجر1-3من الجدول رقم )   
من  تناقصتسم بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة، فعلى عكس الموارد التي تي هذا األخيرتطبيقي، 
 سي.متاز بالنمو األ، وتوتنتشر بالمشاركـة ،بالممارسةستهالك تزداد المعرفة في الواقع جراء اال

  التطوير مفتاح االقتصاد المعرفيالبحث و -1  
نه أكبيرة والتي كانت تنظر اليه على تصرا على المؤسسات الفي ظل الظروف التنافسية لم يعد االبتكار مق   

المؤسسات بل تعدى الى ، السوق والمنتج أي التقدم المفاجئ الذي يغير القطاع، ؛عملية التوصل الى االختراق
 1والتي تنظر الى االبتكار بمفهوم التحسين. الصغيرة والمتوسطة

من  وعادة ما تتنوع النشاطات التي تشملها البحوث والتطوير هو مفتاح االقتصاد المعرفي،تطوير الإن       
  التسويق. الخبحوث  المنتجات الموجهة لالستهالك، ،تنظيم، وظيفيتصميم 

عن طريق  لبيع الحاسبات الشخصية قامت مؤسسة )دل( بابتكار أسلوب جديدفي هذا الصدد نشير أنه     
ديد لبيع اللعب من خالل محالت الخصم الكبير، كما ابتكرت يز يو أس بأسلوب جالبريد، "وانفردت مؤسسة تو 

  2." أسعار منخفضةيرة التي تبيع وفق خصومات و مفهوم المتاجر الكب وول مارت مؤسسة
من خالل مؤشر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةستدالل عن مكانة وأهمية البحث والتطوير في يمكننا اال    

المؤسسات محافظة الملكية الفكرية الرسمية تبين أن  حصائياتإتها لها، فتراع التي تعود ملكيبراءات االخ
مقابل  3777عاممن إجمالي طلبات االختراع  %37.1في فرنسا تستحوذ على نسبة تفوق الصغيرة والمتوسطة

 بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. %19.9نسبة
، لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةل األوروبي ما يسمى ببرنامج التطوير والتنافسية االتحادكما وضع 

 1005إحصائيات سنة ف، 3(1031-1009سنوات ) 09مليارات أورو على مدى  05ما يقارب  هخصص ل
 ت إلى أن:أشار 
 11% من المؤسسات الصغيرة دخلت إلى أسواق جديدة؛ 
 10% من المؤسسات الصغيرة حسنت من منتجاتها؛ 
 11%  أي زيادة في الطاقة اإلنتاجية؛من المؤسسات الصغيرة رفعت من معدل اإلنتاج 
 30% من المؤسسات الصغيرة استطاعت تخفيض استهالك الطاقة بإدخال تكنولوجيا جديدة؛ 
( ماليين 7والتي تعقبت سجالت العمالة والمبيعات لما يقرب من ) (.cogentics,inc)وحسب شركة البحوث     
( من االبتكارات في % 11هي المسؤولة عن ) ساتمؤسلاأن هذه  تظهر أالصغيرة والجديدة، فقد  مؤسساتمن ال

 4 الجذرية. ( من االبتكارات% 71( صناعة مختلفة و)101)
                                                 

 .7:، ص3777سبتمبر ، 12، العدد لمنظمة العربية للتنمية االدارية، نشرة فصلية تصدر عن ااالبتكار مصدر متجدد للميزة التنافسية"" نحم،عبود 1 
 للنشر،المريخ دار  محمد سيد أحمد عبد المتعال،رفاعي محمد رفاعي و  ةترجم ،" متكامل لاالستراتيجية: مدخاإلدارة " جاريت جونز،شارلز هيل و   2 

 .313، ص:1003الرياض، 
 .21:ص، سابقمرجع علوني عمار،  3
 .01، 00ص:  ، ص،1001 عمان،، دار وائل ،إدارة االبتكار"عبود نجم، " 4
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إلى آراء  االستماعو  ،رفة الطلب اإلجمالي أو المحتملتعتمد عملية اإلبداع أساسا على دراسة السوق لمع
ه ذه، تهايقظعلى زيادة يعمل  فعالنظام معلومات ال يأتي ذلك إال بوجود و ، المستهلكين حول منتوج المؤسسة

مصادر و  يا االتصاالت وشبكات األنترنت،على تكنولوج ؤسسةفر الماتتوقف بالدرجة األولى على مدى تو األخيرة 
 .دراسة المنشوراتو  هيئات البحـث العلـمي، المشاركـة فـي الملتقيـات، بنوك المعلوماتكأخرى 
 المعرفةالتجارة االلكترونية كمخرج القتصاد -2  
والتي تتيح  ،عرفت التجارة االلكترونية على أنها عمليات استخدام الشبكة االلكترونية في المجال التجاري   

 1.للمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء بأسلوب سريع وسهل
وب وعبر الحاس بإمكانه أن يرى بلمسات على فأرة إن الزبون الذي أصبح عالميا بفعل عولمة األسواق"    

 عروضهم، فيتطلع على منتجاتهم، أسعارهم، والذين لديهم مواقع على الشبكة، ،العالم اإلنترنت كل الموردين في
 2."لتحقيق األرباح أكبروهو ما يوفر للمؤسسة فرصا  ويقارن ويشتري المنتجات التي تناسبه،

  يفتح للمعلومات الحديثة التكنولوجيات تطور أن Eisenhardt, Brown et Neck  2000))من  كل بين     
 إجحاف بسبب سابقا ممكنة غير كانت والتي ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام العالمية األسواق

 3المعلومات.
من علماء المستقبل عندما نشر كتابه  واحدوهو  ،Alvin Tofflerألفين توفلر  في هذا الصدد "نشير أن  
الخاص باألعمال التي تؤدي في  توفلر يتحدث عن البت االلكتروني كانإذ  ،3723سنة (الموجة الثالثة)

فحص توفلر األعمال الـ  3891سنة -Previews and Promises-وفي أحدث كتاب له: المشاهد والوعود المنزل،
ة صغيرة ويزاولنها في منازلهن، ويرى توفلر هذه األعمال وكأنها جزير  أ .م .التي تمتلكها نساء في الو 110000

إذ يقول توفلر إن ما يحدث اآلن ليس  في االقتصاد لم تكتشف بعد رغم أنها مسؤولة عن ماليير من الدوالرات،
انحسارا بقدر ما هو بناء قاعدة مجتمع التكنولوجية االقتصادية بأكملها من جديد، مما يحمل بين طياته ما أسماه 

  .4"توفلر نقيض االقتصاد الكبير
 مستوى على- عموما الصغيرة األعمال قطاع-انه على ,Robert and MacGregor2005) يؤكد )في المقابل    

 في األعمال هذه تطبيقات تزال وال األعمال االلكترونية، تطبيقات في المأمول المستوى دون يزال ال العالم
 لهذه الميزة التنافسية ىعل سلبا ينعكس وهذا الصغيرة، األعمال ؤسساتم في تهاتطبيقا تفوق الكبيرة ؤسساتالم
المؤسسات الصغيرة ، كذلك من ضمن األسباب المؤدية إلى اضمحالل التجارة االلكترونية في  .5"ؤسساتالم

إلطار او أن النقاش مازال متواصال حول اإلشكاليات المتعلقة بالمعايير، الضرائب، حماية المستهلكين  والمتوسطة
                                                 

، 1030العدد األول ،االقتصاد الجديد،  ة، مجل" "أثر ومتطلبات التجارة االلكترونية لنقل االقتصاد الوطني الى واحة المعلوماتية الحديثة العلجة،حاجي  1
 .79:ص

 .339ص:  مرجع سابق، ،"("مـؤشـرات تنافـسيـة المـؤسسات االقـتـصاديـة في ظل العولمة االقتصادية )حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة ،فرحات غول   2 
 .9، ص:مرجع سابقرحال سوالف وبوزيدي دارين، 3 
 .110، ص:مرجع سابق بلحمدي سيد علي،4 
 المؤسسات تأهيل متطلبات الدولي حول الملتقى التنافسية"، الميزة نحو للتأهيل مدخل :الصغيرة األعمال منظمات في االنترنت ، "تطبيقاتةأبوفار  يوسف 5 

 .032: ، ص2006 أفريل18و 17 يومي العربية، جامعة الشلف، الدول في والمتوسطة الصغيرة
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من مساحة % 1صائيات الحديثة إلى أن اللغة العربية ال تمثل أكثر منتشير الدراسات واالحو "هذا  .القانوني
 1."وهذا يعد عائقا أمام نجاح تجارة التسوق االلكتروني في المنطقة العربية االستخدام على شبكة االنترنيت،

 الوقت والمرونة-ج 
 :أهمها عناصر عدة خالل من الزمن أساس على المنافسة أبعاد بلورة يمكن      

 المنتوج حياة دورة زمن اختصار خالل من ذلك ويتحقق، لألسواق الجديدة المنتجات تقديم زمن فيضتخ ،
نتاج المواد من المدخالت شراء بين المنقضية الفترةهذا األخير هو   ؛هائيــــــــــالن المنتج وا 

 2إياه ليمهتسو  للمنتج العميل طلب بين المنقضية الفترة بها يقصدو  للعميل، الدورة زمن تخفيض. 
    هي تلك  وفي تطبيق تكنولوجيا جديدة المتمثلة في إطالق منتج جديد،السريعة  االستراتيجيةإن القرارات     

  .معالجة التقهقر مباشرة عند الفشلو  ،المنافسة الستراتيجيةالسريعة  التي تمكن من المتابعة
حيث يعتبر نظام اإلنتاج في  ،juste a temps (JAT) نظامولعل من أهم نظم اإلنتاج التي تحقق ذلك هو 

وتقوم فلسفته على  أهم اإلنجازات التي حققت مزايا تنافسية عديدة للصناعة اليابانية، (JAT)الوقت المحدد 
 ،كما تتم إزالة جميع المشاكل التي تعترض نظام اإلنتاج من عيوب اإلنتاج ،عمليات اإلنتاجتبسيط مراحل و 

 حتى يتم اإلنتاج في الوقت المحدد. البطء اإلداري.الخ ،التعطالت، التأخيرات
فلم يعد جهاز التيلفون  ،1000وأسفرت الجهود في هذا الصدد عن صورة جديدة تماما في عام " 
يستغرق في خط اإلنتاج أكثر من خمس دقائق، وأمكن تحقيق تخفيضات جوهرية في التكلفة،  G351المحمول 
، بينما تميز 0117"نوكيا" وهو نصف سعر تليفون  ،دوالر 110ق بسعر هذا الجهاز للسو  مؤسسةوقدمت ال

 3."أيضا بوزن أخف وبطارية أطول عمرا من البطاريات المتاحة بالسوق"سيمنس" جهاز 
 لتنافسية لميزة ال المداخل المبهمة-2-2

ر المواد، إذ تحاول مصادعلى التكاليف و  القائم البعد المباشرلم تعد تنافسية المؤسسة مقتصرة على        
زبائن داخليين، وكذا سياساتها لى سياساتها الداخلية من إدارة و ع الضبابيةأن تضفي نوعًا من المؤسسة 

أو الضمني  ،بالسبب المبهم السياسات غير المباشرةهذه  سمينامجتمعها، إذ ، و بيئتها ،الخارجية اتجاه عمالئها
 غير حيث تؤثر عليها بطريقة ،ية على تنافسية مؤسسات القطاعالذي يؤثر بطريقة قد تظهر أكثر فأكثر ضباب

 .لم كما في المداخل األكثر شفافيةواضحة المعا
 سماع صوت الزبون-أ

وبناء  ،عن المناهج التي تسعى المؤسسة من خاللها الى التوجه نحو زبائنها إن تسويق العالقات يعبر   
وهذا كله  ،ذاتهم أو عمال المؤسسة نو موردين أو موزعيألكين الزبائن مسته نواسواءا كا عالقات طويلة معهم،

 4والتعاون معهم لتحقيق االهداف المشتركة وبالتالي كسب والئهم. من اجل ارضائهم عن طريق معرفة تطلعاتهم،
                                                 

 . 312، ص: 1030، 03مجلة االقتصاد الجديد، العددجاح التجارة االلكترونية في دولة االمارات"، متاجر سوق كوم االفتراضية كمؤشر لنلجلط ابراهيم، " 1
 .23ص:  ،نبيل مرسي خليل، مرجع سابق 2 
 .30، ص :مرجع سابق ،"التنافسية في القرن الحادي والعشرين " أحمد سيد مصطفى، 3
 .392ص: مرجع سابق، جروة،  بن حكيم4 
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فمن الخطأ االعتقاد بان المنتوج الجيد يجلب لهم حتما  ،يجب على المسيرين أال يغتروا بجودة منتجاتهم     
"إذ  ،رغبات الزبائن بشكل أفضل من منافسيهميحاولون دائما أن يلبوا حاجات و  ذلك أن المنافسين زبائن أوفياء،

  1االستمرار."ومؤسساتها لما كان لهذه الصناعة  ،لو لم يكن الزبون مستعدا لدفع أكثر من تكاليف اإلنتاج
 الكثير اهتمام الــــــــين اذ الداري،ا الفكر في انسبي الحديثة الموضوعات من الزبون صوت سماع موضوع يعد     

جماعات و  ،تتضمن مقابالت الزبائنويتضمن التقاطه بوسائل متنوعة  على اختالف أنواعها، ؤسساتمن الم
 2.البحوث االنثوغرافيةكيز و التر 
 ا يمكن للمسوقين منبم ،لفهم المعمق للزبون وتفضيالته الحالية والمحتملةاإلى للوصول هذه المنهجية تعّد    

وفقا لتصورات "و ، الرامية لتلبية ما يريدهؤسسة الم استراتيجيةشراك الزبون في او  ،استخدامها لتطوير عالقات قوية
 3".االبتكاريةو المرونة  ،االعتمادية ،النوعية ،الكلفة :الزبون فان هناك خمسة مصادر للميزة أال وهي

في  Johnson and Johnson مؤسسةفرع من وهي  ، (Vistakon) انتقلتفي هذا الصدد نشير أنه     
ففي  رف عشر سنوات من مرتبة متواضعة الى مرتبة الرائد العالمي في سوق العدسات المالزمة للعين،ــــــــــــــــــــــظ

ير تقع مسؤولية االستماع للزبون على عاتق مصلحة االنتاج التي ترد على مكالمات الزبائن غ مؤسسةهذه ال
طلبات  نظام معلوماتي يقوم بتسجيل كل Vistakon ومن ثمة اكتشاف أخطاء التصنيع، وتملك الراضين،
 4قصد معرفة ما يريده الزبون. بالتحليلهذه المعلومات للمصالح المعنية  توجه إذ ادات،ـــاالنتق االستعالم،

مكانياتها المحدودة، فهي تسعى إلى وبحكم قربها من الزبائن وكذا إ ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن    
 . لها التنافسية الميزات أهم من العمالء مع العالقات القوية الحفاظ عليهم واكتساب والئهم؛ فتعتبر

  االجتماعيةو المسؤولية البيئية - 
كثيرا ما تتسبب من الواضح أن العمليات التي تقوم بها المؤسسات االقتصادية تنتج عنها آثار خارجية 

توجب  البيئية(، لذلكالحراري، استنزاف الموارد  األوزون، االحتباسثقب )اختالالت بيئية إحداث مشاكل و في 
 التي تأخذ بعين االعتبار القيود البيئية. المستدامةاالهتمام بمفهوم التنمية 

مجموعة نجاز عن االلتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة إل "يستخدم مصطلح المسؤولية البيئية للتعبير      
 5قيام المؤسسة االقتصادية بمجموعة من العمليات البيئية ". يهايترتب عل ،من األهداف لصالح المجتمع

 البيئية على تحقيق وفورات في التكاليف، وهذا ناتج عن:تقوم المسؤولية     
 عادة استخدامها وتدويرها، وبالتالي خفض نفقات التخلص منها ،تخفيض النفايات  ؛وا 

                                                 
 .313، ص:مرجع سابق ونز،شارلز هيل وجاريت ج 1
 زين النقال الهاتف شركات مقارنة في التنافسي دراسة التفوق تحقيق في الزبون صوت سماع اثرالعامري، "  سعيد علي جثير، سارة حمود سعدون 2 

 . 310، ص: 1031، جامعة البصرة ،02مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد  ،للتصاالت سيل وآسيا للتصاالت
ص:  ،1001، جامعة اليمن،02"، مجلة الباحث الجامعي، العدد  االستراتيجيات التنافسية وعلقتها بتحقيق الميزة التنافسيةعوض محمد باشراحيل، " 3

112. 
التنافسية للمؤسسات الصناعية االستراتيجيات قى الدولي الرابع حول المنافسة و الملت آليات تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية "،" ،منية خليفة 4

 .32ص: ،1030نوفمبر  7/30، جامعة الشلف، يومي قطاع المحروقات في الدول العربيةخارج 
 .319ص : ،1009عمان ، ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،إدارة البيئة" ،"عبد اهلل حكمت النقار ،نجم العزاوي 5
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 تقليل من اآلثار البيئية للنشاط، ال زاءات المفروضة بسبب التلوث نظيرفاض األعباء المالية والجانخ
 والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض مصاريف التأمين والتعويضات على أضرار البيئة.

للبيئة البيئي ينعكس مباشرة على الناحية التسويقية، فالمؤسسة التي تنتج منتجات غير مضرة كما أن البعد    
العالمية  SONYوفي هذا الشأن تشير دراسة ألمانية بأن الحصة السوقية لشركة "تمتلك حصة سوقية أكبر، 

بسبب نشر مجلة المستهلك األلماني تقييما حول  ،NOKIAلشركة  % 19 بمقابل زيادة  % 33 بانخفضت 
 1األفضل بيئيا. NOKIAعدت فيه تلفزيونات  ،التلفزيونات

هذه األخيرة هي مفهوم أعمق ، ذلك أن بالمسؤولية االجتماعيةما يسمى ضمن تندرج  لية البيئيةالمسؤو إن      
 .والبيئةالمجتمع  علىتتطلب األخذ بعين االعتبار اآلثار الخارجية لنشاط المؤسسة  ،من العمل الخيري

التزام أصحاب النشاطات أنها  علىتعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية االجتماعية  إلىواستنادا "      
المعيشة  ىبهدف تحسين مستو  ،من خالل العمل مع المجتمع المحلي ،التنمية المستدامةالتجارية بالمساهمة في 

 للناس بأسلوب يخدم االقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
مجتمع أصبح يفرض ، فإن اللى تعظيم مكاسبها االقتصادية والماليةتسعى باستمرار إ ؤسسةفإذا كانت الم"    

 ؤسسةمادامت مشاريع الم ،نشر التقارير االجتماعيةو  الشغل،كاحترام قوانين البيئة و  ؛متزايدةعليها مسؤوليات 
 .2"البيئيةتؤثر سلبا أو إيجابا في جوانب المجتمع االجتماعية و وبرامجها 

 الذي المسح خالل ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطمسيري الدراسة التي أجريت على  خلصت"         
 إلى 2006 أكتوبر في ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)أجرته

، المفهوم هذا لتطبيق الوقت انعدام في الرئيسي في تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسساتهم يتمثل العائق أن
  42هذا المجال بنسبة في المؤهلة البشرية الموارد نقص بعده يأتي المؤسسات، من 62%إليه  أشارت ما وهو
 تتوافق التي األدوات نقص إلى 16 %، وأشارت30%بنسبة   المالية الموارد قلة إلى إضافة ،%

 .3"14% المعلومات بنسبة نقص إلى إضافة ائصها،ــــــــــــــــــــــــــــــوخص
 ثقافة أن إلى  2002سنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروبياأل لمرصدبها اقام  التي الدراسة أشارت "كما   

هذا  إلى المؤسسات أغلب تنظر حيث االجتماعية، المسؤولية مفهوم تبني أمام عائقا تكون أن يمكن المؤسسة
 4." المؤسسة على إيجابية عوائد له ااستثمار  وليس تجنبها يجب إضافية تكاليف أنه على المفهوم

                                                 
 .238: ، ص2112، دار وائل للنشر، األردن، "ISO 14000و ISO 9000 والبيئةأنظمة إدارة الجودة "العزاوي محمد عبد الوهاب،  1
 ،1033 ، مركز دراسات الوحدة العربية،10ــ 11 :العددان ،مجلة بحوث اقتصادية عربية ،"مدخل عام :المسؤولية المجتمعية للمقاوالت" ،شكراني الحسين2 

 .133، 130 ص: ،ص
3 Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, "La prise en compte du développement 

Durable et de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise par les PME/PMI", octobre 2006. 
4 Observatoire des PME européennes," Les PME et les responsabilités sociale et environnementale", 

2002, p, p: 45,46. 
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةحسين على ضرورة اعتبار المسؤولية المجتمعية يشير شكراني في هذا الصدد "  
لى ثقافة وهوية هذه إ ؤسسةتنظيم الشغل داخل المتدبير و  التأثيريجب ان يتجاوز هذا  كما استثمارا ال نفقة،

 .1"نفسها ؤسسةالم
 الحوكمة-ج 
 في مصداقية أكثر المؤسسات وجعل ،البيروقراطي الفساد تقليل إلى ديمقراطية مؤسسة أطر وجود "يؤدي      

 في النجاح المساعدة على ةاألساسي العوامل أنمن  تأكد أن بعد هذا والملكيات، للحقوق المدعمة القواعد تطبيق
 في خاصة ،2التكنولوجيا" وعالم المال لعالم ال ،والسلوك والقيم اإلدراك لعالم تنتمي العولمة ظل في المنافسة

  .لمجتمعوا األسهم حملة من األقلية حساب على األعمال ورجال والرسميين والنفوذ الجاه ذوي ناخ يحابيم
حيث  ،2006/2007 العالمي لعام   التنافسية جنيف تقرير في السنوي العالمي االقتصادي المنتدى ينشر "   

 اإلجمالي المحلي الناتج من% 98جماليإلاالمحلي  ناتجها يشكل بلًدا 125 في التنافسي يتضمن التقرير الوضع
 ، وهياألعمدة وصف عليها يطلق، رئيسية فصول إلى تسعة تقريره العالمي االقتصادي المنتدى ويقسم، العالمي
 .المعني االقتصاد تنافسية من متعددة لجوانب قياسات تمثل
 وتتيح(، المؤسسات)وصف نتدىالم امسؤولو  عليه يطلق الذي ذلك هو ،وجاذبية سحًرا األعمدة أكثر إن     
 ،السياسي الفساد الرشوة، من المتوقع المستوى على لالطالع مجاال التقرير من الجزء لهذا الدراسة الميدانية بنود

 فهو ،بالمؤسسات الخاص بالجزء يتعلق فيما موقع أفضل يحتل الذي البلد أما مؤسسات،لل األخالقي والسلوك
 3" .وتأتي فنزويال في ذيل هذه القائمة، نماركالد ذلك في تليها حيث فنلندا،

 التمكين -د
إلى سيادة  عراج ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقصور الواضح في الخبرات اإلدارية  نأ سابقاأشرنا  لقد    
 . ثةحدي تسييريهأساليب ومناهج تبني هناك ضرورة تحتم  إذندارة الفردية والتي تتمّيز بمركزية اتخاذ القرار، اإل

 تعرض بسبب اليوم عالم قضايا لمعالجة مناسبا يعد لم التفويض نظرية على القائم التقليدي الفكر"إّن      
 اإليجابي والتوجه وممارساتها، اإلدارة فكر في التغيير منها تستوجب جسيمة تحديات إلى المعاصرة ؤسساتالم
 بشكل الظرفية المتغيرات مع التعامل جلأ من طيةالديمقرا من واسعة مساحات ومنحهم، العاملين األفراد نحو

 4المتمكنة. ؤسساتالم إلىالمتحكمة  ؤسساتحدود الم تجاوزت التي التمكين استراتيجية في ذلك ويتجسد فوري،
                                                 

 .131ص : ،مرجع سابق شكراني الحسين، 1 
 .70ص:  ،، مرجع سابقعلي اهلل عبد 2 
 ظل في المعرفة حول الدولي العلمي الملتقى "،-استراتيجية رؤية -الجديد الرقمي النظام رهانات ظل في التنافسية المزايا تحقيق "آليات ،براهيمي شراف3

 .35ص: ، 1009نوفمبر  12-19جامعة الشلف،العربية،  للبلدان التنافسية المزايا تكوين في ومساهمتها الرقمي االقتصاد

 .333، جامعة العراق، ص: 13 العدد ،اإلدارية للعلوم العراقية المجلة "،التمكين بين الفكر التنظيمي والفقه اإلسلمي" مهدي محمد، صالح 4  
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 قيامهم اجل من الزمة وصالحيات معلومات من إليه يحتاجون ما كل العاملين يعني منح التمكين"     
 إليهم، كامل بشكل القرارات اتخاذ قوة نقل ثم ومن وتنفيذه، القرار اتخاذ قوة في مشاركتهم ما يعني وهو عمالهم،أب

  .1"القرارات هذه لمسؤولية مالحظة تحميلهم مع
نتاجية المؤسسة من خالل التمكين من تحسين تنافسية و  يمكن     أهداف تحقيقل للعاملين ذاتي دافع خلقا 
 ما مع، وتقاناتها المعلومات ثورةنا أن مع اإلشارة ه ،األهداف هذه وضع في مشاركتهم خالل من ،ؤسسةالم

 .التمكين تبني إمكانية يعزز مما معها، التعامل وتسهيل، للجميع المعلومات إتاحة في إمكانيات من توفره
  
 التنافسية الميزة) ظرفية (وقتية-3

 من فإنه D'Aveniفحسب  ،ائيةنه ائما وبصفةد تحقيقها باإلمكـــان ليس التنافسية الميزة أن الفهم يجب      
ألنها عرضة دائما ، والكفاءات المصادر نفس من انطالقا تنافسية ميزة على دائمة بصفة الحفاظ نتوقع أن الوهـــم

 للهجوم من طرف المنافسين المقلدين.
ففي مجال " ،قد تكون في مركز محاصر في الغد التي تستحوذ على مزايا تنافسية اليوم، ؤسسةإن الم

على مزايا تنافسية على  Appeleمؤسسةاستحوذت  ،الحواسيب الشخصية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات
ن خالل زمام المبادرة م  IBM مؤسسةامتلكت  3721وفي عام  نطاق واسع نتيجة مفهوم التجديد الذي تبنته،

التي  ،compaqمزاياها لصالح  IBMات فقدت  يومع حلول منتصف الثمانين ول،تقديمها الحاسب الشخصي األ
التكلفة  منخفضةالتي امتلكت أساليب جديدة    DELLثم جاء دور  ،Intel  396طرحت حاسبا يرتكز على رقائق

 2"وهي أيضا لم تستطع المحافظة على ميزتها أمام المنافسة الشديدة. لتسليم الحواسيب للمستهلكين،
 بانتظام اعةــــــالصن زعزعة على تعتمد المالئمة الوحيدة االستراتيجية فإن الوضعيات، هاته مثل في"       
 وقتية افسيةـــــتن ميزات خلق على تبحث أن المؤسسة يجب استراتيجيةحيث أن  المعنية، المؤسسة لصالح
ضرورة  تأتيهنا "حيث  ،3وقتية" إال في األخير تكون ال التي ،دائمة تنافسية ميزة من بدال ،ةدائم بصفة

سس الميزة أسس تختلف تماما عن أأو انشاء ميزة جديدة على  ،تحسين الميزة الحالية وتطويرها بشكل سريع
 4."الحالية
في المزايا  إلزامية التنويعإن  حيثإن زعزعة النظام يقوم على  تنويع مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة،      

يزة القديمة يشكل خطرا من إساءة استخدام الموارد التي كان من الحفاظ على الم التنافسية تنبع من كون  أن
استدراك ما فاتهم عندما تكون جل أإعطاء فرصة للمنافسين من خطر و  ،األحسن تخصيصها لنشاط مستقبلي

مما  هذه األخيرة التي تكون في العادة كبيرة وليست صغيرة أو حتى متوسطة،، 5المؤسسة نائمة على أمجادها"
                                                 

في إدارة معرفة الزبون ـ دراسة ميدانية لعينة من مدراء معمل االلبسة الرجالية ومعمل الصناعات الجلدية أثر استراتيجية التمكين احمد كاظم بريس، " 1 

 .6، ص: جامعة كربالء، 29، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، العدد "في محافظة النجف
، جامعة 51مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد  "،، "مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات االعمال في ظل محيق حركيعظيمي دالل2

 .255، ص: 2151سطيف، 
 . 59، ص: ، "مرجع سابقحسين بلعجوز العربي، محمد غزي 3

ة ، جامع22"، مجلة العلوم االنسانية، العددالميزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيد أداء المؤسسة االقتصاديةأحمد طارطار، "4 

 .362، ص: 2155بسكرة،
5 Richard D'aveni, "Hyper Compétition", traduit par Michèle Garéne, Vuibert edition, Paris, 1995, p :10. 
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في التنويع، ألن  رغبتهاقد تقف عائقا أمام  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي  ظروف اإلنتاج والتكلفة أن يعني 
 . ضرورة تكتلها، مما يستلزم العمال يرات أساسية في خطوط اإلنتاج أوالتنويع يتطلب تغي

   وسطةالمؤسسات الصغيرة والمتقطاعات عوامل التنافسية بالتطبيق على خصوصية  الخامس: المبحث
خصوصيات خاصة بها، أي  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هوجد من قبل علماء االقتصاد الليبراليين " أن   

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالصغيرة، وهذا ما يعني بأن  أن ما يصلح لألعمال الكبيرة ال يصلح لألعمال
دارية خاصة تختلف عما تحتاجه األعمابحاجة إلى مساعدة فنية و   .1ل الكبيرة"ا 

ي، زمن وظيفي، بمبدأ القرب)قرب تدرجي،أساسا ولو دققنا جيدا في هذه الخصوصية لوجدنا أنها تتعلق "  
  2"ليس مجرد صفة عابرةو من هيكلتها  اوالذي يعد جزء ،الذي تتمتع به هذه المؤسسات (عائلي، إقليمي، تسويقي

 بينومن هذا المنطلق  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةت بالحكومالى اهتمام كل من علماء اإلدارة و أدى هذا إ  
دولة،   31 شملت دراسة بعد، لألمم المزايا التنافسية حول عمله في التنافسية تدعيم في الدول دور بورتر

 ، انظر الشكل قطاعا قطاعا، تقوم على تحليل اقتصاد البلد  الجوهرة الوطنية"دعاه " متكامل منهجفيها  أستحدث
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوطنية التنافسية لبورتر الجوهرةنموذج  (:6-1الشكل رقم)
، "الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجيةأحمد باللي، " المصدر:

 .395، ص:1009أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر،

 بين استراتيجيتحالف  فيهايمـازج  ،محصلـة لعــوامــل متداخلةعوامل التنافسية هي  من الشكل السابق نجد أن    
 مؤسساته.والقطـاع األهلي و  ،مـؤسسـاتهـاالدولـة و 

                                                 
 .11، 14، ص، ص:مرجع سابقسعاد نائف البرنوطي،  .1

2 Jean Pierre Béchard et autre, op cit, 2007, p :31. 

 المنافسة المؤسسة وطبيعة استراتيجية

أحوال الطل  على 
 .الصناعة

 لمساندةا المرتبطة والصناعات الصناعة

 عوامل اإلنتاج  أحوال

 الدور الحكومي 

 عامل الصدفة 
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 تتحققة، الدول في ما صناعة تنافسية وان، القطاعات كافة في تنافسية تحقيق أنه اليمكن بورترتوصل "    
 1."والتطوير اإلبداع على بقدرة الصناعة ترتبط ديناميكية محلية بيئة توافر بسبب

انطالقا من هده العوامل نجد مؤسسات بعض الدول متفوقة ورائدة في قطاع نشاطها عن بعض المؤسسات في   
 لتوضيح أكثر سنرى في اآلتي عناصر هذه الماسة:ل، و الدول األخرى

 موقف عوامل اإلنتاج -1
 ،والطبيعية البشرية الموارد في المتمثلة التقليدية العوامل إلى جانب شتملت المنظور هذا من اإلنتاج عوامل      

 المعرفة وكذا مصادر، وغيرها اتصاالت ونظم وموانئ طرق من تتضمنه وما ،التحتية كالبنية أخرى عوامل
  2.وخبرات إدارية فنية مهارات من بها يتعلق وما ،والجامعات البحث كمراكز
 الميزة تفسير في هامة داللة خاصة الداخلية منها للموارد عكست أن التجريبية واألبحاث تالّدراسا نتائج إن     

 ينتج ما وهو ،مواردها مزج كيفية في األخرى عن تختلف مؤسسة كل"أن  يجب التنويه هناو  للمؤسسة؛ التنافسية
 رد ضمن خمسة أصناف وهي:يتم تجميع الموا 3.وتموقعها" اقتحامها لألسواق كيفيات في بينها محسوسة فروقات

 البشرية الموارد-1-1
نما ،ـ باألرقامـــ كموقف ــ هذا العامل اإلنتاجي يكتفي ال    من العاملون بها تعيتم التي المواصفات ليشمل اتسع وا 

 .اإلنتاجية والكفاءة ،المكتسب التعليم
 قدذلك  ،الميزانية قوائمفي  تظهر أن دون كبيرة ثروة تكوينٌ  من لمورد البشري الفعال المنظمةل يٌمكن"      
 الخبرة التقنية  تطبيقٌ  المعرفة، امتالك نهأ على ،نيكالس  (AFS)سكاندراٌ  التأميٌن السويدية شركة عنه عبرت

 4. "تنافسي بتفوق المشروع تزود التي هيالتخصصية  الزبون، والمهارات عالقات التنظيمية،
 يوالموقع الجغراف الطبيعية الموارد-1-2
نما فقط، بالوفرة العامل هذا ال يختصر      يختــــصر وال عليه، الحصول كلفة وانخفاض العامل بنوعية وا 

 والموقع ،المناخية الظروف مثل ؛الطبيعية الميزات من هاغير بل  ؛الخشب ومصادر والمعادن والماء ضباألر 
 من بالقرب أو ،مجهزة للمورد دولة بين مثال دالبل الطبيعية، فموقع البلد مزايا من هاوغير  ،والمساحة الجغرافي

  5.المعرفي والتبادل،  التسويق كلفة على الموقع تأثير خالل من ،خلق التنافسية في يؤثر للمورد مستهلكة دولة
  االجتماعي  المال رأس-1-3
 وبصورة ى المنافسةعل مؤسساتوال المحلي اإلنتاج قابلية في كبير ومؤسساتها دور المتطورة االرتكازية للبنى  

هيكل و تحويل األموال الصحية، نظام  المؤسسات الشبكة البريدية، واالتصاالت، النقل أنظمة مثل محدودة، غير
                                                 

 .90ص:  ،مرجع سابق حسين، مهدي مصطفى، كاظم جواد أسعد1 
  173:ص ،سابقمرجع  جونز، وجاريتشارلز هيل  2  
 .71ص: ،1000، جامعة ورقلة ،5، العدد مجلة الباحث ،"التنافسية وتحديات مفهومية مقاربة –للمؤسسات االستراتيجي التسيير" ،عبد المليك مزهودة3 
 جامعة العراق، ،12العدد، االقتصادية للعلوم العراقية المجلة "، دراسية حالة الصيناالقتصادية  يةللتنم كأساس اهومعايير التنافسية الميزة" ،أحمد محمود4 

 .1ص: ،1033
 .2نفس المرجع السابق، ص: 5 
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الهيئات  االستشـــارات، والتطوير، مكــاتب البحث ومؤسسات الجامعات اإلسكان، عدد السوق المالية، منشآت
 جاذبية البلد كمكان للعيش والعمل.لعناصر التي تحدد ا وكل ،، الجمعيات التجاريةالرسمية لإلحصاء

غير  العامة فهناك عوامل ذات المواصفات، يتم هنا التفرقة بين العوامل من حيث خصائص االستعمال       
 ال والتي ،اهوغيروشبكة الطرقات  ،غير الماهروالعمل  والموقع والمناخ ة،الطبيعي المورد كتوفر ؛المتخصصة

 في قليلة ميةهأ سوى تشكل ال، وهي ةالموروثب املالعو بتسمى ، و لالستفادة منها ضخمة ستثماراتا إلى تحتاج
 اهوجود فيعد ،العالية المواصفات ذات المتقدمة المتخصصة  العوامل بينما مستدامة، تنافسية ميزة على الحصول

، تشمل بصفة أكثر األفراد ذوي دائم وبشكل جدا كبيرة استثمارات وتنميتها يتطلب اهوفرت نأل ،أكثر أهمية
 .بنى تحتية خاصة ،معارف في ميادين دقيقة كفاءات خاصة،

 في ومتطور متكامل شبه رقميا اقتصادا يملك العالم في بلد أول اليوم سنغافورة تعتبركمثال على ذلك"      
 يسمى ما تحقيق طريق في ماضية وهي ،(بريطانيا من أعلى) شةالمعي لدخل عال وذي مستوى، نفسه الوقت

 االستثمارات لجذب االتصاالت والمعلومات في متقدمة تحتية بنى تأسيس عن ناجم التقدم وهذا، الذكية الجزيرةب
 مراكز إلى يستند النشاط ألن هذا ،للزهور مصدر أكبر هولندا تعتبر كذلك" ،1"المعرفة اقتصاد لتنمية الضرورية

 .2األسواق العالمية" مختلف إلى وتصديرها زهورال وتعبئة زراعة في ومتطورة متقدمة بحوث
القطاع الخاص في عدد من الصناعات، فإن  عوامل متخصصةحتى ينجح أي بلد في الحيازة على      

السلطات العمومية توجه استثماراتها نحو العوامل البسيطة ألن مطالب بلعب دوره فيما يتعلق بإنشاء العوامل؛ 
 غيرةصالرك التأخير المالحظ في القدرة التنافسية لمؤسساتنا االقتصادية العمومية ولتداإذن " وليس المتخصصة،

مسار منها على الخصوص، نرى بضرورة اإلسراع في تطبيق اإلصالحات االقتصادية من خالل  توسطةمالو 
نما العام، القطاع على القضاء أنها على تفهم أن يمكن ال فالخوصصة ،3"الخوصصة  إذ ،احتكاره تحجيم وا 

المتمثل في اإلسراف المستمر للميزانية في صورة دعم متزايد لتمويل  ،تهدف إلى خفض العجز المالي للحكومة
 .مؤسسات القطاع العمومي العاجزة

 الطل  ظروف-2 
 ،الزبائن نتيجة إلحاح واإلنتاج بكميات كبيرة العالية والمواصفات للجودة المحلي بحساسيته الطلب تميز نإ  

، فعلى سبيل المثال نجد أن ةعالي وكفاءة مرونة خلقيعمل على  ثم ومن ،لالستجابة مؤسساتال يضغط على
األلمانية تمتع بالسيطرة والريادة في مجال صناعة السيارات الفارهة ذات األداء العالي والجودة  مؤسساتال

والكفاءة، وعلى الجانب اآلخر إلى حب وعشق الشعب األلماني للنظم الهندسية ذات الجودة ذلك الثابتة، ويرجع 
لكون الشعب الياباني شعب يعشق فن التصوير  راجعنجد أن ريادة الشركات اليابانية لمجال صناعة الكاميرات 

 الفوتوغرافي. 
                                                 

 .2ص:  مرجع سابق، براهيمي شراف،1 
 في ومساهمتها الرقمي االقتصاد ظل في المعرفة :حول يالدول العلمي الملتقى، العولمة" تحديات ومواجهة المتواصلة التنافسية الميزة، "قورين حاج قويدر 2

 .5ص: ، 1009/ نوفمبر 19/12يام أ، الشلف جامعة، للبلدان العربية التنافسية المزايا تكوين
 .01 ، ص:مرجع سابق ،ميلودتومي 3 
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 ،يمكن أن تجلب مزايا تجعل المؤسسات تستجيب لمختلف التحديات الظروف البيئية واالجتماعيةن إ"    
 توصل إلى أدى ذلك كل ،الطاقة كلفة وارتفاع المساكن مساحة وصغر ،مثال باناليا في العالية فالرطوبة
 ساعد هذاو ، وتطوره المحلي الطلب لمواجهة الضوضاء وقليلة صغيرةهواء  مكيفات إنتاج إلى اليابانية الشركات

 الدانمارك ماماهت أن نرى كذلك 1."الدولية السوق في الهواء مكيفات إنتاج في لليابان تنافسية ميزة خلق في
         .2المروحية الطواحين وكذلك تنقية المياه معدات تنتج التي الصناعية للشركات قوية دفعة أعطى البيئية بالنواحي

المؤسسات الصغيرة على ، فالمّحلي الطلب ظروف على تعتمد جوهريا الصناعية الصادرات بورتر بأنأشار أشار 
ن كان تواجدها ضعيفا،بصفة أكثر خصوصية االستفا والمتوسطة  دة من تواجدها في األسواق المحلية حتى وا 

المؤسسات الصغيرة بالتي تؤدي  ،حيث إن تكرار الحصول على طلبيات محلية يحفز عملية التعلم
 . إلى هيكلة هذا النشاط جيدا والقيام بعدها بالتصدير( PME opportuniste) االنتهازيةوالمتوسطة

 ،التخصصأن تتميز  بمزايا  شخصت في  المصدرة ات الصغيرة والمتوسطةالمؤسسعلى كما يجب     
على الصعيد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفالدراسات التي قام بها العديد من االقتصاديين حول عوامل نجاح 

لقطاع الدولي أثبتت وجود نقطة مشتركة بين كل المؤسسات التي تتمتع بمركز الريادة في األسواق العالمية في ا
زات االرائدة في العالم في إنتاج قف COMASEXالصناعي الذي تنشط فيه )مثل ما هو الحال بالنسبة للمؤسسة 

حيث تحقق أكثر  ،الرائدة العالمية في الفطور CHAMPIFRANCEومؤسسة  ،سوق دولي 10الوقاية بأكثر من 
 3بدأ التخصص.وتتمثل النقطة المشركة في م، (من رقم أعمالها في الخارج % 01من 
 المحلية  والمنافسة االستراتيجية األيديولوجيات اإلدارية،-1

 تخلق التي هيبعينها  إدارة توجد نه الأ علما" ،صناعةأي  في اتنافسي امعيار  مؤسساتال إدارة نمط يعد     
نما ،4"الجميع يالئم تنافسي داريإ وجود نظام عدم أي ،التنافسية الميزة  ففي وأخرى، دولة ينب نسبية المسالة وا 
 تدار ، مـالحج صغيرة ومتوسطة ؤسساتشكل م الدولية السوق على تتنافس التي مؤسساتال تتخذ مثال ايطاليا

 فيها المنافسة شديدة تكون  ،الصوفية( كعائالت ممتدة في عدد من الصناعات )التأثيث، األحذية واألقمشة
 التنفيذيين للمدراء والتقنية الهندسية الخلفية تؤدي إذ العكس، تأخذ ألمانيا فالحالة في أما ،محدودة الحجم ووفورات

 .اإلنتاجية العملية وتطوير المنتجات النظامية نحو االتجاه إلى
سيطرة األفراد ذوي الخلفيات المالية على مستويات اإلدارة العليا للعديد  PORTERيالحظ  نفس السياقفي     

إلى التأكيد الزائد  هأدى بدور أيضا أن سيطرة الماليين على اإلدارة  PORTERاألمريكية، ويزعم  مؤسساتمن ال
 رو ومن ضمن توابع تلك االيدولوجيات اإلدارية المختلفة ظه"على تعظيم العائدات المالية قصيرة األجل، 

                                                 
 .7، ص:مرجع سابقأحمد محمود،  1 
 .0، ص: مرجع سابققورين حاج قويدر،  2 

تخصص إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة  ماجستير،رسالة  ام االنترنت في ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،استخد" بوكبوس سلمـى،3
 .00 ، ص:1007والمتوسطة/ تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، جامعة بسكرة، 

 .30ص: ،مرجع سابقأحمد محمود، 4
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يات والتي تحتل فيها موضوع ،1"الخسارة النسبية للمنافسة األمريكية في الصناعات ذات القاعدة الهندسية
 .العمليات الصناعية وتصميم المنتج أهمية كبرى مثل صناعة السيارات

 المنافسة وضراوة حجم مع طرديا يتناسب ؤسساتوالم الدولة نجاحف ،طبيعة المنافسة المحلية أما عن    
ظهور   للحروب السعرية، بل التي تؤدي إلى تنزلق ال التي المنافسة تلك هنا هي المنافسة قوة أن المحلية، على

 بجالء ذلك ويتضح االستثمار في العوامل المتقدمة،ب تسمحتكنولوجيا جديدة متبنيين  منافسين محليين جدد  
بالمنافسة الحادة الذي ارتبط و  ،سيطرة وريادة الواليات المتحدة األمريكية في صناعة السينما واإلنتاج التليفزيوني

 وقوة استعدادا أكثر أصبحت الصناعة جغرافيا المنافسة تركزت لماك"ف، اإلنتاج السينمائي األمريكية مؤسساتبين 
  .2"العالمية المنافسة ميدان لدخول

  )التجمعات العنقودية( المساندة والمرتبطةوضع الصناعات -5
والصناعات ذات  ،(التموينية /لداعمةا/المساندة) تشير هذه الخاصية إلى وجود أو غياب الصناعات المغذية    

 فقط ليست هنا فالعبرة والقادرة على المنافسة على المستوى الدولي،(، المتشابهة /ذات العلقة /)المرتبطةالصلة 
نما مغذية ومرتبطة للصناعات المحلية، صناعة إلى بالحاجة  تنافسية ميزات المغذية الصناعات لتلك تكون أن وا 
  .تهاذا حد في عالمية

الدعم للصناعة المعنية من حيث المدخالت التي تتطلبها العملية  الصناعات المساندة هي التي تقدم      
ك نجد أن ، وكمثال على ذلتنافسية ميزةن الصناعات من اكتساب يمكّ  متميزينفوجود موردين محليين  ،اإلنتاجية

ة يرجع ذلك إلى أن ثلثي اآلالت المتخصصإيطاليا تعتبر األولى عالميا، و  الفضة فيصناعة الحلي من الذهب و 
وبالمثل فان نجاح سويسرا في مجال الصناعات  ،في صناعة الحلي المسوقة عالميا هي ذات أصل إيطالي

 الدوائية يرتبط إلى حد كبير بنجاحها العالمي السابق في التكنولوجية المرتبطة بصناعة األصباغ.

سواء تعلق األمر  اسة،تلك التي تشترك مع مؤسسات الصناعة محل الدر هي الصناعات المرتبطة أما     
أو التكنولوجيا المستخدمة أو قنوات التوزيع، وكذا تلك الصناعات المنتجة لمواد مكملة لهذه  بالمدخالت

 ،لتحالف حقيقي فيما بينهامؤسسات الصناعات المتشابهة حيث تؤسس  (،الصناعة، )كالحواسب والبرمجيات
 في السيارات وصناعة ،االستنساخ أجهزة هيو  ريبةق صناعةلها  التصوير آالت فان إنتاجاليابان مثال ففي 
 الشاحنات. صناعة هي صناعة قريبة لها السويد
بالتجمعات في إطار ما يسمى  التجمعويترتب على ذلك أن الصناعات الناجحة داخل دولة ما تنزع إلى    

اللذان من شأنهما   ،رتبطةالمالنوعين من الصناعات المساندة و  جملة هذينهذه األخيرة التي تمثل ، العنقودية
، بما يضيفانه من قيمة مضافة على سلسلة ن العالقات والتكامالت األفقية والعموديةأن يخلقا فرصا لجملة م

أو خبرة  ،، وما ينجم عنهما من وفورات في التكلفة بفعل االستفادة  من تسهيالت إنتاج مشتركةصناعةالقيمة لل
                                                 

 .573، ص:مرجع سابقشارلز هيل، جاريت جونز،  1

 .0، ص: مرجع سابققويدر، قورين حاج 2 
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داخل التجمع يجعله يتمتع بوفورات خاصة قد ال تتوافر لغيره من  ، فوجود مشروعفنية أو منافذ توزيع
دة إلى التحليل على مستوى أشمل من التحليل على مستوى الوح Porterبذلك انتقل و  ،المشروعات المنفردة 

 تجمع من الصناعات المتشابكة .تحليل أي   ،التحليل العنقوديأكثر تعقيدا هو و 
والخدمات على المنتجات  توليد الطل إلى يؤدي النجاح الدولي لصناعة ما  في هذا الصدد نشير أن       

نشير هنا أن و ، فمبيعات الحواسب األمريكية بالخارج مثال، أدت إلى الطلب على الملحقات، البرمجيات المكمِّلة،
حسنا فيما  اعاالمنتجات والخدمات المكمِّلة المعروضة من ِقبل المؤسسات القادمة من نفس البلد ُتعطي انطب

 .سعر-يخص العالقة جودة
 دور الحكومة-5
 يجب أن يكون من ثمافس في الصناعات وليست الدول، و المؤسسات هي التي تتنانطالقا من اعتبار أن     

 واإلدارية التكنولوجية التقنيات أحسن يتبنّ  عاتقهاى عل يقع المؤسسةكون  ،امساعدو  دور الحكومة ثانويا
ذا لتحسين ةاألولي لالستجابة  السوق، في لمعوقات نظراً  أدائها تحسين على المؤسسة قدرة عدم ظهر التنافسية، وا 

، في التنمية محوريا دورا ليلعب الخاص للقطاع السليم اإلطار ذلك بتهيئةو " الدول، تدخل من الضروري بات
  .1الكامل" الشريك إلى والتوجيه الدعم إلى يحتاج الذي الضعيف األصغر الشريك من ويتحول

المحددات  باقي علىأو السلب  يجابباإليؤكد بورتر  في هذا السياق أن الحكومة بمقدورها التأثير سواء  
يمكن التأثير عليه من خالل المعونات المالية  (ظروف عوامل اإلنتاج)فعامل المزايا الطبيعية  ،األخرى

وبمقدور الحكومة أن تشكل الطلب المحلي بوضع  ،يةوالسياسات الخاصة باألسواق الرأسمالية والسياسات التعليم
، كذلك فإن الحكومة قد تؤثر على خصائص الصناعات المرتبطة والمساندة قوانين تؤثر على حاجات المشترين
والعمل على توفير البنية التحتية ووضع المواصفات القياسية لمنتجاتها،  ،من خالل دعم هذه الصناعات

رامج ــــــــــــــــوتأسيس ب ت محكمة تستفيد منها الصناعات المتشابهة إلنجاح عملية التجمعات،باالعتماد على استثمارا
أيضا فالحكومة من خالل سياساتها  ،الصناعية والجامعات العناقيد بين للتعاون الجامعات في أبحاث 

عايير صارمة للحفاظ من خالل السياسات الضريبية، فرض م ؤسساتالم استراتيجياتوتشـريعاتها تؤثر على 
 ألخ.على سالمة البيئة.

 يتطلب ما وهو ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةموات لقطاعات يمكن للدولة أن تسهم في إيجاد مناخ       
جراءات فعاال مخ حكوميا تدخال  La Mise à Niveau) اصطلح عليها تأهيل المؤسسةتصرا في مجموعة برامج وا 

de l’Entreprise )،  االشتراكي، النظام تنتهج كانت التي الدول خاصة الثالث العالم بدول خاصطلح هو مص"و 
 2السوق". نحو اقتصاد وجهتها غيرت وقد

                                                 

    وطنية أن ليس من الضروري أن يمتلك البلد ميزة وطنية في كل الصناعات التموينية للحيازة على ميزة تنافسية في صناعة معينة، فبإمكان الصناعة ال
 اء المحقق على مستوى المنتجات وطرائق اإلنتاجتتحصل على مدخالتها من الخارج، شريطة أال تكون لهذه المدخالت أثرا محددا على اإلبداع أو على األد

 .20ص:  سابق،مرجع  ،علي اهلل عبد  1 
 .311ص:  ،، مرجع سابقسليمة غدير أحمد 2 
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 بيئتها مع الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم وأقلمة تحضير إلى تهدفة مستمر  عملية" أنه يعرف التأهيل على     
 التأهيل ويعني، 1فيها" والقانونية المؤسساتية المشاكل على القضاء في يسهم الحر، مما التبادل متطلبات لتلبي

 ،المقاوالتية الخصائص على واالعتماد، لها الدولة لحماية ية البدايةنها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة
رة المباد أن غير مهم، جد يبقى تنافسيتها وترقية ونجاعتها أدائها من الرفع أجل من للمؤسسات الحكومي "فالدعم

 التالية:األسس على  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةيقوم تأهيل الم، 2أوال" نفسها المؤسسات على تقع والمسؤولية
 عصرنة اإلدارة وبيئة األعمال -5-1

 ؤسسةبالم المتعلقة اتــــــــــــــــــــالصعوب وتذليل ةــــاإلداري اإلجراءات تبسيط يتطلب اإلداري المحيط تأهيل إن  
 ذلك ويشمل ،بعناية مصممة وسياسات في التشريعات، استقرار وجود يتطلب بدوره "وهذا ،والمتوسطة الصغيرة

 .3أخرى" إلى مرحلة من تلك السياسات وتختلف االستثمارية، الضريبية، السياسات النقدية،
 تستهدفحيث  الملفات، معالجة في الشفافية اعتمادتطلب يإن اإلصالحات المطلوبة لتحسين بيئة األعمال    

في استعمال السلطة أو النفوذ  استئصال كل تجاوزالشفافية توضيح استعمال الوسائل العمومية وعقلنتها عبر 
من تمويل بشروط الرشيدة  اإلدارية الممارسة ساليببمعنى آخر اعتماد أ ،العموميةبمناسبة ممارسة المسؤوليات 

  .عةـــــــــصل أخيرا الى خفض العراقيل المصطنوبذلك ن ،يرهاوغالجــــــــمارك  ،تخفيض رسوم اإلنتاج ميسرة،
  تكوين ورسكلة المسيرين-5-2

ضرورة وضع برامج  ،من التأقلم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنرى أنه من أجل تمكين مدراء ومسيري "      
الل تقنين دورات للتكوين وطنية إلزامية تزود المسيرين بالمعارف والمناهج التسييرية الحديثة، وهذا من خ

، 4"والرسكلة، مع إنشاء هيئات متخصصة في الرسكلة كفيلة بتقديم خدمات الدعم الفني والتكوين واالستشارة
على في هدا السياق نؤكد أيضا  ،ومنح تخفيضات ضريبية لمراكز التكوين المتخصص الموجه لهذه المؤسسات

تبادل الخبرات و  ،الوصول إلى التقنيات البيداغوجية الحديثة تكوين مختلطة مع األجانب من أجلإنشاء مراكز 
 . ومناقشة التجارب فيها

كذلك  ،في نفس السياق نشير الى ضرورة "إنشاء كيانات تسويقية متخصصة تهتم بعوامل المزيج التسويقي   
 .5التسويقية" الص لرفع كفاءاتهم ؤسساتإقامة تلك الكيانات التسويقية بعقد ندوات تدريبية ألصحاب الم

 تطوير المنظومة المصرفية-5-3
                                                 

 .311ص:  ،1031، جامعة ورقلة ،30 الباحث، عددمجلة  الجزائر"، في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات متميز تنافسي أداء نحومسغوني، " منى 1
 .20ص:  مرجع سابق، ،علي اهلل عبد 2 
 العدد االجتماعية، للدراسات األكاديمية الجزائري"، االقتصاد في المتوسطة الصغيرة المؤسسات مكانة لتعزيز كمدخل الصناعية العناقيد، "طرشي محمد 3

 .35ص :، 2015، جامعة شلف،   13
 .03ص : ،، مرجع سابقتومي ميلود4 
 .301، ص: مرجع سابق ،نبيل جواد 5



 توسطةوالم غيرةالمقاربة الهيكلية بالتطبيق على خصوصية قطاعات المؤسسات الص الفصل األول:

- 63 - 

 

ن تحفيز الوسطاء الماليين على امدادها بالتمويل على أسس أارب الخاصة بتمويل هذه المؤسسات أثبتت التج   
ن العديد من العمليات أنه بتوفر المنافسة ستتحسّ  ال محالةإذ  تنافسية من أكفأ الطرق للحصول على التمويل،

 .لمصرفيوسينتعش السوق ا
 ،التمويلشكل حال لمشكلة يتوعب كل االقتراحات التي من شانه أن تبني نظام تمويل غير تقليدي يسإن     

 شكال متعددة منها:ألوفقا  يكون

  صاحب  وسداد التزامات ،إذ يفتح حساب ائتماني جديد عند انتهاء مدة القرض المتكررة:منح القروض
مساعدة  خر"آبمعنى  1القرض على التدفقات االئتمانية للمشروع." وفي هذه الحالة يعتمد حجم المشروع،

بمعنى تشغيل العميل  ،العميل على دفع أموره على نحو يساعده على السداد، ومن أهمها تحريك النشاط
 ؛2بجرعة تمويلية مناسبة كي يتمكن من سداد المديونية لدى البنك على دفعات من عوائد النشاط "

  مكّيفة مع االحتياجات المتميزة ، اتذا النوع من المؤسسة في إقراض هة متخصصتأسيس مؤسسة مالي
 ؛مع منح القروض بفوائد مناسبةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 وجمعيات التضامن ،كالجمعيات التعاونية ؛التركيز على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، 
 ؛الضمانات التي تشترطها البنوكللتغلب على مشكلة  وغيرها من الصيغ التعاونية

 نه أن يساهم في توفير التمويل الالزم لهذه المؤسسات ألتمويل اإلسالمي كخيار جديد من شإقحام نظام ا
 .التمويل اإليجاريعبر صيغه المعروفة: المضاربة، المشاركة، االستصناع، السلم، 

ميسرة مثال(، يجب أن يرافقه كثير من الحذر عندما يكون الدعم ماليا )قروض كما تجدر اإلشارة إلى أنه    
 .حتى ال يتحول الدعم المالي إلى مساعدة مجانية تخلق في أنفسهم نزعة االتكال وتكبح تحديهم للمحيط

 االقتصادية والتشاورترقية نظم المعلومات -5-4
، ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمالقيام بتحديث دوري للبيانات الخاصة ب تقوم الترقية في هذا النظام أساسا على" 

 كل ومثل هذا التحديث المنتظم سيكون له فائدة قصوى باعتباره بمثابة نظام للرصد والمتابعة، ويتضمن
 االمتيازات أو، الجديدة والتنظيمات واللوائح بالقوانين أساسا والمتعلقة اإلدارية الهيئات عن الصادرة المعلومات

 هذا عن يعبر أن ويمكن، 3"األجنبي المنافس الخارجية، األسواق البورصات، المعلنة، أو االستثناءات المقدمة
 :من كل النظام
 ؛الخ...الصناعة الزراعة، السياحة، المالية، :ةالمعني الوزارات 
 ؛محلية أم جهوية كانت للوزارة: التابعة المديريات 
 المهنية. والجمعيات المختصة المراكز 

                                                 

 .151، ص :مرجع سابقأمجد صباح عبد العالي، 1 
الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوسطة في ظل العولمة "، المؤسسات الصغيرة و ، "رجم نصيب، فاطمة الزهراء شايب2  

 .30، ص:1001ماي  12إلى 11سطيف، أيام  المغاربية، جامعةودورها في االقتصاديات 
 .192، مرجع سابق، ص: "الجزائر والمتوسطة حالة الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم االقتصادية في للمعلومات وطني نظام إقامة أهميةحسين، " رحيم3 
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كذلك  المناولة؛ موضوع حول المؤتمراتو  اللقاءات وتنشيط بتنظيميقوم به  أيضا يقوم النظام من جملة ما   
 لدوليين.اتصاالت مع المشتركين المحليين و قامة جسور من االاو  ،االشتراك في المعارض الدولية

باللغة الفرنسية واالنجليزية عن  Groupe Havasانطلق مشروع بنك معطيات من طرف ففي فرنسا مثال   
ويتكون  ،سساتالمؤ يقدم المعلومات لكل الشركاء األجانب حول هذه  ،فرنسية صغيرة ومتوسطة ؤسسةم 1000

 ..Kyteوأطلق على هذا البرنامج اسم  ،Internetوفي موقع  ،CDROMهذا البنك من المعلومات في 

 المشتركة  االجتماعية التحتية والمسؤوليةتدعيم البنية -5-5
الصغيرة  سسةتدعيمها يساعد على األداء اإلنتاجي المتميز للمؤ إن "ف فيما يتعلق بالبنية التحتية 

وتحسين الوظيفة التسويقية للمؤسسة، وتبرز ضرورة اإلسراع  ،، ويؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاجوالمتوسطة
مخطط وطني للصيانة المستمرة للطرق  واعتماد ،غرب(-المشاريع الكبرى، كالطريق السريع )شرق باستكمال

ارات، وتحديث الحظيرة الوطنية للسكك الحديدة، وعلى صعيد آخر يجب حل مشكل العقار وتطهير والمط
 .1"المناطق الصناعية

العمومية  السلطات فعلى؛ الصناعية التجمعات لقيام البيئة المالئمة تمثل الصناعية المناطق اْلن نظراً و       
 استراتيجيات على االعتماد من بدال، بها على التوطن ساتالمؤس وتشجيع تأهيلها بإعادة الكفيلة البرامج اعداد
 2.غير مناسبة أخرى

لمجموعة من إن عملية صنع المزايا التنافسية هو جهد قائم على التكتل والتكتيل "ومن هذا المنطلق نجد     
أو  حيث أن كل منها يجد سوقه في اآلخر، ويحصل على مصدر لمستلزمات إنتاجه، المشروعات المتكاملة

بعضها من إنتاج اآلخر، أي يعطي لآلخر ويأخذ منه، مولدا في األخذ والعطاء قيمة مضافة، وهي قيمة بحكم 
وفورات               هاالسعة والنطاق تتولد عن اقتصادياتاألعمال متتابعة، وبحكم األسواق متزايدة، وبحكم  اتساع

 3من العائد والمردود." الحجم، وتولد معها مزيدا من القيمة المضافة، ومزيدا
 يتطلب الخاص العمل كفاءات فإن تطوير" ،المشتركة االجتماعية المسؤوليةبفكرة تدعيم  أما فيما يتعلق  

 التعاون هو القرار المطلوب فان وعليه ي،المدن األعمال والمجتمع قطاع بين استراتيجي منظورا وفق المشاركة
 4."المشتركة المسؤولية االجتماعية فكرة لتدعيم المدني جتمعالم نظماتوم صالخا والقطاع الحكومة بين

نجاح المؤسسة ال إذ أن " ،فصناعة المزايا التنافسية هي عملية مشتركة ما بين االطراف سابقة الذكر       
 يتوقف على فعالية وكفاءة مسؤولها األول فقط، بل أيضا االقتناع بضرورة العمل مع باقي العوامل الموجودة في

اإلدارة العمومية بصفة  ،الموردين ،البنوك ،منها النقاباتكباقي المؤسسات األخرى  ،محيطها
                                                 

، جامعـــــة 11العـــــدد  والتجـــــارة،مجلـــــة علـــــوم االقتصـــــاد والتســـــيير  متطلبـــــات تأهيـــــل المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة فـــــي الجزائـــــر"،، "دراجـــــي كريمـــــو 1
 .91، ص :1033، 01ر الجزائ

 .35ص:  سابق،مرجع ، طرشي محمد2 
صــــناعة المزايـــا التنافســــية. مـــنهج تحقيــــق التقـــدم مــــن خـــلل الخــــروج إلـــى أفــــاق التنميـــة المســــتدامة بـــالتطبيق    علــــى ،" محســـن أحمـــد الخضـــيري 3

 . 315، ص: 1005 القاهرة،مجموعة النيل العربية،  ،المعاصر" االقتصاديواقع 
 في القروض مبادرات فاعلية تقويم ضوء الصغيرة في الصناعات وتطوير دعم استراتيجيةا"  المعموري، موسى علي محمد العاني، رشيد دمحمو  ثائر 4 

 .73ص: بغداد،جامعة  اقتصادية،مجلة علوم ادارية و  ،العراق
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جمعيات أرباب العمل  ،وكالة ترقية االستثمار ،والصناعة التجارة غرف الى  باإلضافة، 1."امةــع
وكاالت  مؤسسات تمويلية خاصة،وكذا  ،بورصات المناولةوعمال نظام حاضنات األ ،والجمعيات المهنية

إذ أن هناك حاجة عاجلة إليجاد حلقات اتصال بين كافة األطراف المعنية " مشاتل المؤسسات، تشغيل الشباب،
الشباك  غرار على واحد األخيرة بجهاز بإرفاق إال هذا يتأتى ولن ،2"المؤسسات الصغيرة والمتوسطةب

  .الوحيد
 التي فالحاضنة هي"، عناصر البنى التحتية تشبيكفكرة  اعيةنحاضنة األعمال و التجمعات الصتختصر     

 للصناعات مناسبة بيئة توفير خالل من قائمة تطوير صناعات وأ منتجات الستحداث المبادرين أفكار تتبنى
  . 3"والمختبرات التمويل ادرمصك المحتضنة المشروعات إنجاح في المساعدة الجهات ربط تتولى كما الناشئة،

دون  )تجارب التشبيك ( نشير أنه ال يمكن في الواقع التعرض إلى مثل هذه التجاربفي هذا الصدد      
قاولة وتطوير المؤسسات اإلشارة إلى حالة الهند، يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى المعهد الوطني للم

ومن . ود واإلشراف على األعمال التي تقوم بها وكاالت أخرىالذي تتمثل مهمته في تنسيق الجهو ،الصغيرة
، وهي الوكالة التي الصغيرة والمتوسطةأهم هذه الوكاالت نجد المعهد الوطني للمؤسسات الصغيرة جدا و

، فضال عن التكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتشرف على أربعة هيئات منفصلة تعمل في قطاعات 
 4واالستشارة 

المجمعات تقوم الحكومة الهندية أيضا بتوفير البنية األساسية للمشروعات الصغيرة من خالل إقامة  كما"    
ومعامل مراقبة الصرف والتلوث، والبنوك  ،واالتصاالت ،التي تشمل شبكات توزيع والمياهو ،الصناعية

تقرر مؤخرا إنشاء مجمع والموارد الخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية وغيرها، وفي هذا الصدد 
معهدا فرعيا للصناعات  50يضم  ،مليار دوالر 1.250تكاليفه االستثمارية إلى تصل صناعي ضخم 

   5"الصغيرة، وتتحمل تكاليفه الحكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة هناك
افسي الثالث لعامل التنإن ترويج فكرة المسؤولية المجتمعية المشتركة كخطوة أخيرة تندرج ضمن ا    

 ،سابقا تختصر في فكرة التجمعات الصناعية أشرناهذه األخيرة كما  ،)التزويديةالصناعات الداعمة و(
 واألسواق والقوى العاملة تصاالتلال النشطة والقنوات والمكملة المرتبطة على األعمال التي تشمل
الحكومية أو المالية أو البحثية في  المختلفة سواءوالهيئات المساندة ا ،وغيرها التحتية والبنية والخدمات
.إطار واحد

                                                
 دكتوراه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،"وفق التنظيم الشبكيرسم مالمح نموذج للتسيير االستراتيجي لعينة من المؤسسات االقتصادية "بهدي عيسى،   1

  .70:ص  ،2005فرع علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  . 54: ص ،سابق ، مرجعالخارجيةوزارة االقتصاد والتجارة  2
  .95:صمرجع سابق، المعموري،  موسى علي محمد ،يالعان رشيد محمود ثائر  3
  .4:، ص، مرجع سابقالطاهرلطرش   4
  260:صمرجع سابق، علي،  بلحمدي سيد  5
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  خالصة الفصل  
في ظل المناخ  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةء على قطاعات لقد حاولنا في هذا الفصل تسليط الضو  

القتصاد لى أهمية اإوالذي توصلنا فيه الصناعة /بيني القتصاديات القطاعالتحليل الببداية  ،الدولي الجديد
كما تعرضنا في هذا الفصل إلى المعوقات المجابهة لهذا النوع  ،ي في التحليل الصناعي أو القطاعيالصناع

قرر تكاليف إضافية تجعل ت اال محالة أنه معوقاتومحيط بهذه ال، المصطنعةالطبيعية منها ومن المؤسسات 
 ومعايير كبيرة كميات إنتاج تتطلب التي السوقية الفرصفي منها المؤسسة ال تستجيب لما هو منتظر 

 .منتظم متجانسة وعرض
مقابل هذا الوضع المقيد إداريا، ونظام بنكي شبه مغلق، ومحيط غير مستقر إلى حد ما، وعدم توفر        

إن هذا الوضع بهذه المعيقات سيؤدي حتما إلى حيث  ،ادية والمالية الالزمة لالستمراراإلمكانيات والقدرة الم
ه الفئة من القطاعات وعدم استقرارها، وإن أستمر الحال نعتقد أنها ستصاب بقلة المناعة وعدم ضعف هذ

وتتحول رؤوس األموال من دائرة اإلنتاج إلى القدرة على االستمرار، بل سيؤدي حتما إلى توقفها وزوالها، 
انية اإلصالح واالنطالق بل الصورة إال أننا نعتقد بإمكه ذومع هالمجال التجاري ليتدعم اقتصاد البازار، 

  .التنافسيةوالتأهيل وتحقيق النمو والتطور، وذلك بتوفير مستلزمات االحتضان 
عوامل تنافسية الوصول إلى  ،لبورتر الهيكلية المقاربة وحسب ،الفصل هذا خالل من حاولنا قدف لذا    

أنه يتم ما سبق نجد  خالل ومن بالتطبيق على خصوصية هذه األخيرة، ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من خالل االعتماد على  العالميةفي األسواق  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلقطاع  التنافسيةتعزیز القدرة 

المعرفية  ،الرأسمالية ،الطبیعیة ،من تطویر للموارد البشریة كحزمة واحدة التنافسية الميزةمحددات 
  .خال. االجتماعيورأس المال 

إلصالحات المطلوبة لتحسين بيئة األعمال إطار االقتصاد الكلي والتعديالت الهيكلية فقط، بل ال تخص ا      
المؤسسات  تأهيل أن حيثي، دارواإلهذا اإلصالح جوهر النظام القانوني واالقتصادي س يتعين أن يم

   .السائدة والممارسات الذهنيات تأهيل يتطلب الصغيرة والمتوسطة
 االقتصاد في إلدماجها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسية القدرة برفع كفيل التأهيل نظرياف      

 تحسين في المؤسسات برغبة بداية ،الجميع مهمة أنه نعتقد الذي الواقع على أرض تطبيقها يبقى العالمي،
إذ ، باألمر يةالمعن الوزارات تلعبه أن يجب الذي الهام إلى الدور باإلضافة الدعم، هياكل مساندة وضعيتها،

فيما وتكامل المؤسسات  ،ا النوع من الصناعاتذله تشبيك الفضاءات الوسيطة أو البنية التحتيةيستلزم األمر 
  .واألفقيةاالتجاهات العمودية عن طريق  بينها
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 تمهيد

 األخيرة هذه إلى فشل أدت التي المشاكل إلى الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات الخاصة الدولية التجارب تشير  
يحول  الذي األمر االستشارية، والخدمات التمويل ضعف مخاطر إلى باإلضافة ،الحجم وفورات مزايا تحقيق في
 .منتظم متجانسة وعرض ومعايير ،كبيرة كميات إنتاج تتطلب التي السوقية لفرصل المؤسسات تلك إحراز دون
 جني على قدرتها إلى عدم يؤدى مما ،هذه الفئة من المؤسساتعزلة سبب ذلك يعود في األساس إلى إن     

 التي اإلجراءات لتنفيذ كافية غير حجمها طبيعة أن كما ،المحلي المستوى على العمل وتقسيم التخصص ثمار
  .السوقية والمعلومات التكنولوجيا ،واللوجستيك التدريب مثل ،لمةإلى العو  الدخول لبهايتط  

 أدت ،مشتركة مقاربة وبناء ،بين هاته المؤسسات التعاون تعزيز إلى الحاجة الملحة ظهرت هنا من        
تقوم على أساس   ،القطاعية منطق على وأ القرب على تقوم ما غالبا مؤسسات شبكات إلى إنشاء الوقت بمرور

ال بما يشكل نظام قيمة فع   ،ص في منتجات معينة مدرجة في برنامج إنتاج مؤسسة أو مؤسسات أخرىتخص  ال
وذلك باعتبار أن المهام التقليدية للمؤسسة والتي  ،على مستوى سلسلة قيمة لمجموعة مؤسسات متقاربة جغرافيا

مؤسسات مستقلة أو متعاملين  من قبل عدةاآلن يتم القيام بها  كانت في السابق من مهام مؤسسة واحدة
 وذلك حسب الكفاءات المترابطة بإطار تنسيقي. ،مختصين
 للتحديات لالستجابة الهامة الحلول إحدى تعد ةاألخير  هذه ،العنقودية التجمعاتفي تتمثل هذه الشبكات       
  والمتوسط.الصغير  الحجم مؤسسات تواجهها التي

العالقات القائمة بينها، مظاهرها، وتأثيرها على  مفهومها، أشكالها،ول يطرح عد ة تساؤالت ح وهذا ما       
 تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 :التالية المباحث عبر ذلك كل معالجة الفصل هذا في سيتم فإنه األساس هذا وعلى
 ؛نظرياتها المشابهة، وأهم، المفاهيم الماهية العنقودية:المبحث األول: التجمعات 

 ؛وأنواعها مظاهرها ،العنقوديةفي التجمعات  الروابط المؤسسيةمبحث الثاني ال
لها ومتطلبات تشك   العنقودية، آليةعات التجم   والمتوسطة نحو غيرةصال ؤسساتلجوء الم الثالث: دوافعالمبحث 
 ؛نجاحها

  توسطة. والم غيرةصال قطاعات المؤسساتالمبحث الرابع: التجمعات العنقودية وتنافسية 
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 نظرياتها المشابهة، وأهم، المفاهيم الماهية العنقودية:المبحث األول: التجمعات  

لقد لعب احتدام المنافسة دورا حاسما في تحول المؤسسات من نظام دمج مراحل التصنيع إلى نظام      
عات ب الدولية أن التجم  تنفيذ مراحل التصنيع، وقد أظهرت التجار لسات المناولة لتعاقد مع المؤس  او  ،التخصص

 ال تستطيع بأي حال من األحوال بلوغها منفردة.  التنافسيةن تبلغ مجتمعة مستويات من أ مؤس ساتللتتيح 
 عنقوديةعات الر التجم  وتطو   نشأة-1
"منذ األزل كان كل تجمع بشري يتميز بصناعة أو حرفة معينة للكسب، ويتميز سكان هذا التجمع عن        

فهناك التجمعات الزراعية التي يعمل معظم سكانها في الزراعة نظرًا لما  ،التمكن من هذه الصناعة غيرهم في
ولوجود المزارعين المهرة الذين تراكمت لديهم المعرفة والخبرات،  ،لزراعةفي اتتميز به منطقتهم من مزايا نسبية 

وهناك تجمعات القرى والمدن البحرية التي  ،اطأما بقية السكان غير المزارعين فيعملون في أعمال تخدم هذا النش
ومجموعات أخرى في  ،يعمل معظم سكانها في صيد السمك، في حين تخصصت مجموعات في صناعة السفن

  1صناعة وسائل الصيد، وهكذا فكل من في هذه المدينة يعمل بشكل أو بآخر في أعمال لها عالقة بالبحر". 
وقد تم ، داخل الصناعات هو حقيقة واضحة في العديد من البلدان اتمؤسس"إن التكتل الجغرافي لل      

المتحدة و"نورينو" في  الوالياتاالعتراف به مند سنوات عديدة، فصناعات السيارات تتجمع حول "ديترويب" في 
 ات التكنلوجيا العالية في وادي السيليكون في سانفرانسيسكو وبوسطن،ذاستقرت الصناعات في حين  إيطاليا،

و   glaeserكل من إلثبـــــــــاتها ما سعى ــــــــــــــــــذاعدة وليست االستثناء، وهــــــلك فأشكال التكتالت هي في الواقع  القذل
 ellison   العاملة داخل   مؤسساتحيث الحظا أن الميل العام للم أ، في دراستهما عن الصناعات التحويلية في الو

 .2تيار موقع بالقرب من بعضها البعض في مختلف القطاعات" س الصناعة يتجه الى اخفن
 ، حيث والتمركز معــــــــــــللتج الخارجية الوفورات مفهوم تحديد في الفضل له يرجع من أول يعد مارشال ألفريد     
 وتجارة صناعة (وكتاب) 0981سنة السياسي االقتصاد ئمباد (كتابيه في الصناعية بالمنطقة اهتمامهبرز      
 ريرـــــــالح حرفة حول الصناعي كالتمركز؛ معينة في مناطق المتمركزة الصناعات فيهما عالج إذ" ، 1919)سنة
إذ  3.بألمانيا" Solingen ـب وكذا ،دةـــــبالمملكة المتح Birminghamو Sheffieldمن  بكل والذــــــــــــــالف ،)بفرنسا ليون)
 العمل تقسيم إلى ولـــــــــــللوص اسيـــــــأس كشرط الصناعي التمركز اعتبار إمكانية مدى تحديد االلهــــــــــــاول من خــح

 .عالية إنتاجية وتحقيق
                                                 

 على الموقع: ،7112، نوفمبر 1015 المجلة االقتصادية االلكترونية، العدد ،التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية 1 
http://www.aleqt.com/2007/11/21/article_117720.html ; consulte le: 14/09 4102  /  a:14 11:  

الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية  ،"دور العناقيد الصناعية في تحقيق تنمية جهوية متوازنة "، أوالد زاوي عبد الرحمنغرير فتحي،  2 
 .0، ص: 7102ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي  في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،

3
AZROUL Mohammed," Diagnostic territorial et indentification de projets de SPL : cas du Mohammedia 

", mémoire pour l’accés au grade d’ingénieur en chef, Ministere de l'industrie marocain, maroc, 2006, p:  6.
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 في المهمة النقطة كانت والتي، االقتصادية للنشاطات المكاني على التباعد التركيز في تفكيره Marshallبدأ     
 .الصناعية للمنتجات التنافسية والقدرة السوق وهيكلية ،مؤسساتال استراتيجية دراسة

تميل للتمركز في حيز جغرافي  ،تعب ر التجمعات العنقودية عن مؤسسات صغيرة متخصصة مارشال "حسب   
 المتجاورة المؤسسات تقدمها التي نيةلمجاا الخدماتالمتمثلة في و  ،جيةر معين، لالستفادة من الوفورات الخا

يخ فض  ،المرونة على اتهيحسن من قدر  ها البعضبعض مع عملها بأن تبريع حيث" ،1"لبعضها البعض
 لتمركزل نتيجة إال هي ما أنها مارشال على المزايا يؤكد هاته ،المبدعة العاملة اليد ويعمل على تكوين التكاليف،
 . 2" بالمنطقة السائدة التاريخية واالجتماعية الخصائص علىواعتماد المؤسسات المتجاورة  ،اإلقليمي

تزايد االهتمام العالمي بالتجمعات والمناطق الصناعية بعد بروز تجربة ناجحة عرفت باسم )إيطاليا الثالثة(     
من القرن الميالدي الماضي. ففي الوقت الذي كان فيه القسم الشمالي الغربي  السبعينيات والثمانينياتفي فترة 

اني من أزمات اقتصادية حادة، والقسم الجنوبي الفقير )إيطاليا من إيطاليا )إيطاليا األولى( الغني تاريخيا يع
الثانية( يشهد نموا ضعيفًا، استطاع القسم الشمالي الشرقي واألوسط )إيطاليا الثالثة( تحقيق نمو سريع، وذلك 

 منام كل ـــــــــــــــفقد ق، "والمتوسطة رةــــــالصغيمؤسســــات بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية التي تسودها ال
G. Beccatini1992، A.Bagnasco C.Trigili1993 بتحليل نوع التنظيم  أثناء بحوثهم على ايطاليا الثالثة

الصغيرة التعاون في إطار نظام يشمل المؤسسات  -الممثل كمزيج من المنافسةو  ،الصناعي لهذه المناطق
 هذهي تعمل في المجال نفسه في مواقع محددة، الت مؤسساتحيث تجمعت ال""، الجد متخصصة والمتوسطة
 للمنطقة، صناعي كمنتج يعين منتجنتاج إ في جميعها وتساهم ،البعض بعضها مع مرتبطة تقنيا هي المؤسسات

ومكنها هذا التجمع من اقتحام األسواق العالمية في سلع تعد تقليدية كاألحذية، األثاث، السيراميك، المالبس 
 ، والحقًا أصبحت إيطاليا هي الرائدة في صناعة اآلالت المستخدمة في تصنيع هذه السلع. 3"المحبوكة، وغيرها

، باعتمادهم على نظرية التسويةالتجمعات بإرجاع إنجاح  ) M.Piore ,CH.Sabel 1984 (قام كل من       
 .  4"لتخصص المرنوالذي يعتبر جامدا تحول إلى نظام مبني على ا، اعتبروا أن اإلنتاج الكمي الفوردي حيث
 الصناعية المنطقة تظهر ،1987)ــ 1979 (الفترة خالل الصناعية المنطقة تعبير (Bicattini) قد استعمل"و      
وصريحة  ضمنية قوانين خالل من تدار المؤسسات بين العالقات أين ،محلي إنتاج لتنظيم يكشكل مثال-حسبه–
 5".االجتماعيةوالعالقات  السوق قواعد بين تجمع ،

رئيس مايكل بورتر ، طرحه البروفيسور 0881ظهر أول تعريف واضح لمفهوم التجمعات الصناعية في عام     
 فبعد العديد من الدراسات واألبحاث  ،ومؤسس معهد التنافسية في جامعة هارفارد، في كتابه المزايا التنافسية لألمم

                                                 
1 Sanjoy Chakravorty,  Jun Koo, "METROPOLITAN INDUSTRIAL CLUSTERS:PATTERNS AND 

PROCESSES", Policy Research Working Paper   ,World Bank, 2003,P.01: 
2COURLET Claude, "les systèmes productifs localisés: bilan de le littérature", IREPD, France, 2002, p: 28. 
3AZROUL Mohammed, op cit, p: 9 . 

رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد وتسيير  "،3002/3010ت التقليدية والحرف بالجزائر في الفترة "استراتيجية تنمية قطاع الصناعا بن العمودي جليلة، 4
 .62ص: ،7107 ورقلة، المؤسسة، جامعة

5 LOREK MARIA, "de l’économie territoriale planifiée a l’emergence d’un milieu innovateur le cas de 

GDANSH (pologne)", les cahiers de LAB.RII, cote d’opale, N°201, novembre 2008, p :5. 
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ضل أسلوب لتحقيق هذا الهدف هو إيجاد مناخ وجد أن أف ،التي أجراها عن كيفية تطوير تنافسية الدول
هي بيئة التجمعات  مؤسسات، ووجد أن أفضل بيئة لهذه الالصغيرة والمتوسطة ؤسساتماستثماري جاذب لل

 ،الصناعية. فقد أحدث بورتر ما يشبه الثورة في نظريات توطين المشروعات الصناعية في عشر دول صناعية
 أطلق عليها وصف العناقيد الصناعية. ،ه المشروعاتذفقية والرأسية بين هوالحظ وجود شبكة من العالقات األ

التجمعات يظهر في الصناعة التقليدية، مثل األحذية في شمال ايطاليا، الشمبانيا الفرنسية، صناعة  من"والعديد 
 1ن األمريكية".الصلب األمريكية، وفي ذات الوقت هناك تجمعات ذات التقنية العالية، مثل تجمع قرية السيليكو 

وتحت هذه التأثيرات قام فريق من الباحثين في فرنسا بدراسة األنظمة الصناعية المحلية ، وبالموازاة مع ذلك" 
(Courlet et Pecqueur 1991, 1992)، الترابي للتصنيع  في حين ركز آخرون بالعمل على الجانب اإلقليمي أو

 2  ".يث اعتبروا أن اإلقليم يعد في حد ذاته وسط ابتكاريح ،(Gilly ,Grossetti ,Dupy1993)  رواالبتكا
 مجاالت في يطبقل متتالية توسيعات عنقوديالتجمع ال مفهوم عرف الباحثين أولئك مساهمات وبفضل أخيرا    

 الصناعي. االجتماع علموكذلك  االقتصادية، الجغرافيا واإلقليمي، الصناعي االقتصاد
  (صئالمفهوم والخصا) ذا نتحدثعن ما عنقوديةال التجم عات-3
 Cluster بعضها بجوار تنمو نباتات مجموعة  :على يدل أن فيمكن عديدة، معان يحمل إنجليزي مصطلح هو 
 أما ،جزر كتلة بشري،تجمع  نحل، فصيلة نجوم، مجموعات ماس، عقد عنب، عنقود أزهار، باقة البعض، 

 .معين شيء حول ....كتل ضم، ل،شك   د،وح   ع،فعل جم   يعني  .to cluster  مصطلح
ويربط العناصر فيما  ،مركزها يأتي بفكر استراتيجي ثاقب التجمع "هو شبكة من المؤسسات المتمركزة،     

 3 مع احتفاظ هذه األخيرة باستقاللية كافية إلعداد ارتباطات مربحة مع شبكات أخرى ". بينها،
والتي  ،تدخل دون من المصطنعة وأيضا العفوية المنشئة المؤسسات تجمعات تعد التعريف لهذا فوفقا    
لد أنظمة ، عبارة عنالنشاط نفس ارســـــــــــتم ، مع شرط احتفاظ كل عنصر متعددة عالقات بداخلها شبكية تتو 

 باستقالليته للعمل مع شبكات أخرى وفقا لرؤى بعيدة المدى.
 وقد كتب قائال:، 1990 سنةقتصاديات االقليمية ناقش بورتر قوة ة تكتل الصناعة لتطوير اال        
" العناقيد هي مجموعات مؤسسات مترابطة )موردين، مصانع وصناعات مرتبطة ومؤسسات ناشئة في مواقع  

تربطهم أهداف مشتركة، حيث أصبحت العناقيد الطريق الجديد للمؤسسات والحكومات للتفكير مجددا  ،معينة(
 .4زة التنافسية للمواقع ولوضع سياسة شعبية عامة أيضا "ولتقييم المي ،باالقتصاديات

                                                 
1 Langfeng Wang, Qunhong Shen, “Knowledge Evolution in Industrial Clusters” , Asian Social Science, 

Vol. 4, No. 6, NSFC, 2008, P 23. 
 .21:، صسابقمرجع بن العمودي جليلة،  2
   cluster  لكلمة تجمع أو عنقود. يزيةباإلنجلهي الترجمة الفعلية 

3Serge Airaudi," L'entreprise face a l'économie monde", problèmes économiques, n-2415-2416, 

Mars 1995, p:30  
4 W. Zhao et al,."Competitive advantage in an industry cluster: The case of Dalian Software Park in 

China", Technology in Society, n 31, Elsevier, Inc, ,4116 p.020 : 
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وأنشطتهم تميل إلى أن تكون خارج نطاق من صنع  المؤسسات المتجمعة ات" أن سلوكوأضاف بورتر    
 1.محدد" إقليم في متجذر، من تلقاء نفسهمشكل كون بمثابة نظام ، بل تاإلنسان أو التقسيم اإلداري الجغرافي

 العالقات أنو  ،لمؤسساتل عفوي وتجذر تمركز على يرتكز التنظيم هذا أن يرى المنظور ذاه من بورتر     
 التنظيم، لهذا تنافسية ميزة تصنع بينها األهداف تشابه عن الناجمة ضمنه، دةـــــــــالمؤسسات المتواج بين الوثيقة

  كبيرة. أو صغيرة كانت إذا فيما له المشكلة المؤسسات المتخصصة طبيعة يحدد لم أنه حين في
التجمعات بأنها "شبكات من اإلنتاج، تنشأ نتيجة الترابط الشبكي المتين بين  OCDEمنظمة  تعرف       

، بما في ذلك الموردين، ووكالء العمل تقتسم والتي ،متكاملة أو ةبهمتشا نشاطات لهامؤسسات صناعية التي 
والعمالء، حيث تتشابك  ،(تكنولوجية يقظة مراكزالهندسية،  الجامعات، ومعاهد البحوث، الشركات)إنتاج المعرفة 

  . 2هذه الهيئات في عالقات تعاون ينتج عنها عنقود يمثل السلسلة الكاملة للقيمة المضافة للمنتج"
ويضيف إليه ــ باإلشارة ــ إلى نوع العالقات  بورتر، طرف من المقدم التجمع تعريف مع يتماشى التعريف هذا   

ومنه سيصبح التجمع على شكل نسيج  بفعل روابط أكثر صالبة. ،ا النظام مع الزبائن والموردينذرة في هالمتواف
 والتراخيص.  عقود االمتياز عقود من الباطن،بين مؤسسات كبيرة، متوسطة وصغيرة ب مركب من العقود

متكونة من مؤسسات  ،مجةمند مجموعات قطاعيةيمكن تعريف المجمعات أو العناقيد الصناعية على أنها "    
  3.وروابط قوية مع الهياكل االقتصادية " ،المورد-عالقات الزبونالوصناعات تتدعم ثنائيا بفضل 

 ض.بعضها البعبالعناقيد فيما بين على التفاعل  أحياناا التعريف نشير أن تطور العنقود قد يعتمد ذوفقا له
ذات التقنية العالية صناعات جميع الصناعات، قد تشمل ال"نجد أن التجمعات الصناعية تسود تقريبا في      

في التكتل  لمؤسساتتستمر اغالبا ما "و  ، 4"، وتلك التقليدية التي كانت موجودة منذ أكثر من قرنالناشئة
 5.األخرى المعزولة " مؤسساتالحصول على حياة أطول من ال فيالعنقودي  

قد تظهر هذه اآلليات في الترابط االجتماعي،  ت العنقود،مؤسساآليات التنسيق بين بعض " نشير إلى    
في الحالة التي يكون ، و تقلل من السلوكيات االنتهازية التيو ، والتقاليدلعادات واالعالقات االجتماعية، الثقافة ك

   6ت".مؤسسافيها الترابط االجتماعي ضعيفا، فالحكومة تبني العديد من الطرق المختلفة للتأثير على سلوكيات ال
النظرة "في مقابل  ،7بسلسلة القيمة المضافة للمنتج"هتمام الالصناعية على ا الحديث للعناقيد"يقوم المفهوم  

 والمتمثلة في القطاع الذي يشمل جميع الصناعات ذات اإلنتاج النهائي المتشابه والمرتبط  التقليدية للصناعة
 

                                                 
1 Tao Wang,."A Simulation on Industrial Clusters’ Evolution: Implications and Constraints" , Systems 

Engineering Procedia, n : 4 ,Elsevier Inc. ,  2012, p   .688:   
2 Le cabinet Alcimed, " les clusters américains : cartographie, enseignements, perspectives et opportunités pour 

les pôles de compétitivité français", la direction générale des entreprises (DGE)  ministère de l'économie de l'industrie 

et de l'emploi, France, Octobre 2008, p 02:  
3  ABDELKADER SID AHMED," Économie du Maghreb ; L’impératif de Barcelone " , CNRS ; Paris ;1998 ; P75. 
4 Tao Wang,.op cit , p : 688  . 
5 Catalin Boja , "Clusters Models, Factors and Characteristics" ,International Journal of Economic Practices and 

Theories, Vol. 1, No. 1, 2011 , p: .62    
6Tao Wang, op cit , p  :370 .   
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  .1افسين"غالبا في التردد في التنسيق والتعامل بين المتن
 ،صغيرةكبيرة، متوسطة و مؤسساتلوالسمات األساسية في العناقيد الصناعية تتمثل بكونها جمعًا جغرافيًا      

 جغرافية منطقة في المستقرة من المؤسسات متخصصة مجموعة أي ،تربطها عالقات رأسية) أمامية وخلفية(
من سلسلة القيمة التي تبرز فيها  أنشطة معينةالتركيز حول نشاط أو   ةيمكن لكل مؤسسة شريكحيث  معينة،

 التعاون ثر ذلك يتمإوذلك بغية تعظيم قيمتها المضافة، و  ،بتصنيع جزء من المنتوج النهائيأو  ،وتنفرد بها
النهاية  في وتقدم البعض، بعضها فتكمل الواحدة، الصناعية المجموعة في المشاركة المؤسسات والتنسيق بين

  .كلها المجموعة باسم عالية ةجود ذومعين  منتج
كل المؤسسات تتعاون في سلسلة القيمة المضافة، فهناك بالضرورة أنه في التجمع ليست نشير هنا بشدة   

   التسويق.مجال خاصة في  تتنافس منافسة شرسةو تنتج نفس المنتجات ات مؤسس
القيام بها من قبل اآلن سسة واحدة، يتم ن المهام التقليدية للمؤسسة والتي كانت في السابق من مهام مؤ إ"    

وذلك حسب الكفاءات المترابطة بإطار تنسيقي، يرتكز هذا على  ،عدة مؤسسات مستقلة، أو متعاملين مختصين
 2أو من أجل البقاء". ،الكفاءات المميزة والمختلفة، كمنافذ مفضلة الختراق بعض األسواق

 قد ايةنه ال ما إلى التعريف مجال وتمديد المؤسسات تجمع حول البحث مجال في المتتالي التوسيع إن        
لنفس  تهامنتجا توجه أو، النشاط نفس في تعمل لمؤسسات بالصدفة تجمع كل أصبح حتى ،النظرية أفقدها دقتها

 التجمع فيما يلي:  تعريف في تدخل التي األساسية بعاداأل لخصن لهذا ،تعتبر عنقودا السوق
 3؛، وخلفية ثقافية واجتماعية مشتركةرة ومتوسطة متخصصة حسب القطاعتمركز لمؤسسات صغي 
  4يقتصر على صناعة محددة؛و النشاط االقتصادي يقع على جميع المستويات: المجتمع، والمنطقة 
 خارج المنطقة؛ باإلضافة إلى عالقات تجارية ،مؤسسات القطاع لهم عالقات تعاونية عمودية وأفقية 
  التجارية والمرافق والعمالة واألسواق واالتصاالت...الخ؛       نفس البنية التحتية 
 ة؛ المختلف يتطلب التجمع شبكة من المعاهد التي تساند الكيانات االقتصادية 
 وتقاسم المعلومـات مع  ،االعتراف بخضوعه لالرتـباط المتـبادل يستوجب على كل شريك في الشبكة

       ومتكاملة؛     جدا متخصصة مستقلة، أنشطة نبي قيمة سلسلة التعاون، بمعنى أخر نشوء

 5.الضمنيةلمشاكل اإلنتاجية لأو صياغة حل  ،وفير حل مناسب لمشاكل اإلنتاج بشكل جماعيت 
ظاهرة اجتماعية، وهي ال تنمي فقط  هيبل  ،التجمعات في هدا الصدد "ليست مجرد ظاهرة اقتصاديةف     

أيضا قيام أشكال ضمنية وصريحة من التعاون بين الوكالء بل تشجع  بين المؤسسات، تقسيم العمل
                                                 

، جامعة الدول "وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية االستفادة من فكرة العناقيد الصناعية في دعممجلس الوحدة االقتصادية العربية، " 1  

 .4العربية، ص: 
  .0، 8، ص، ص: 4111، جامعة ورقلة، 16مجلة الباحث، العدد  مالمح هيكلة المؤسسات الشبكية "،عيسى بهدي، " - 2

3 Theresa Thompson Chaudhry, "Industrial Clusters in Developing Countries: A Survey of the Literature,"   The 

Lahore Journal of Economics, 10 : 2 , Lahore School of Economics, Lahore, 2005, P17 
4Catalin Boja, op cit, p: 35.        
5 Jean-Benoît Zimmermann,  "GRAPPES D'ENTREPRISES  ET  PETITS MONDES: Une affaire de 

proximités",   Revue économique , vol. 53, N° 3, 2002,   p : 106 
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 .1 ("الرابطات التجارية المحلية المحلية، الحكومة المصارف، نقابات العمال،) االقتصاديين داخل المنطقة
كاستخدام  ؛مشتركة سماتتجمع بينها مؤسسات العنقود هو تجمع يضم مجموعة "ن صل الى أأخيرا ن      

أو حتى  ،أو االستقاء من وسط عمالة مشترك ،أو االشتراك في القنوات التسويقية ذاتها ،هةتكنولوجيا متشاب
. ويضم هذا التجمع كذلك مجموعة من المؤسسات المرتبطة به 2"االرتباط بعالقات أمامية وخلفية فيما بينها

 ( 1-3الشكل رقم ) ر فيكما هو مصو  والداعمة له، والتي يعتبر وجودها ضرورة لتعزيز تنافسية أعضاء التجمع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 نظام التجمع العنقودي (: فاعلي1-3الشكل رقم )
  Source: AZROUL Mohammed," Diagnostic territoirial et indentiication de projets de SPL : 

cas du Mohammedia", memoire pour l’accés au  grade d’ingenieur en chef, Ministere de 

l'industrie marocain, maroc, 2006, p:7.  

، منتجي المنتجات المكملة ،المصنعين والموردين)شبكة من المؤسسات يضم ً  التجمع من الشكل نالحظ أن 
قة، إضافة إلى  بنية  (،مالة وتقنية متقاربةالتي تستخدم مدخالت متشابهة أو ع مؤسساتوال المؤسسات المسو 

                                                 

 17ص:، مرجع سابقعبد الناصر الجاسم، 1 
2 James K. Galbraith and Lu Jiaqing, “CLUSTER AND DISCRIMINANT ANALYSIS ON TIME-

SERIES AS A RESEARCH TOOL” , UTIP Working Paper, Number 6, University of Texas at Austin, 

1999, P6. 
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هذا من جهة ومن جهة ، فعالة من األنظمة والقوانين، وبنية تحتية حديثة في مجال االتصاالت والمواصالت
وهيئات التوحيد  ،والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل الجامعات ،أخرى تضم التجمعات هيئات التمويل

بورصات المناولة والنقابات المهنية وحاضنات األعمال التي تقدم خدمات  ،يالقياسي ومؤسسات التدريب المهن
 وأخيرًا مؤسسات البحث العلمي والدعم الفني. ،تدريب وتعليم ومعلومات

  
  مشابهةالوالمفاهيم  عنقوديةال التجم عات-2
شابهة ن خالل المفاهيم المالبد من تحديد مفهوم التجمع العنقودي م إضافة إلى ما سبق، وللتوضيح أكثر كان   

 لك كما يلي:ذو ، ع العنقودي، ومن ثم وجب علينا التطرق إلى مختلف المصطلحات المرتبطة بالتجم  القريبة
 والمناطق الحرة  االقتصادية التكت الت- 1- 2
االقتصادي  يقصد بالتكتل االقتصادي" أنه اتفاق بين دولتين أو أكثر على إجراء تدابير الزمة لتحقيق التكامل   

، عن 1االقتصادي" عرف التكامل االقتصادي بأنه عملية اإلجراءات التي يراد بها إلغاء التمييزيو  ،فيما بينها
تنسيق السياسات االقتصادية والتجارية بين الدول األعضاء في التكتل االقتصادي، أو حرية انتقال طريق 

. ويأخذ التكتل االقتصادي أحد األشكال التالية: االتفاقية توحيد السياسات المالية والنقديةأو عناصر اإلنتاج، 
 االتحاد االقتصادي. التفضيلية، منطقة التجارة الحرة، االتحاد الجمركي، السوق المشتركة،

تعرف بأنها مجال  ،مفهوما قريبا للتجمعأشكال التكامل وأكثرها  أحدمنطقة التجارة الحرة باعتبارها        
كان ساحل أو ميناء جوي، حيث ترد  سوآءا ،تة ومداخله مراقبة من طرف مصلحة الجماركجغرافي حدوده ثاب

ما عدا تلك التي يمنع دخولها من طرف  ،إليها البضائع ذات األصل األجنبي دون الخضوع للحقوق الجبائية
الخروج الحقا  بقصد إعادة التصدير أو العرض أو إدخال بعض العمليات اإلضافية عليها، ثم تستطيع ،القانون
 الدخول.في ذلك نفس إجراءات  متبعة

لتجميع  (اجنففوكس )لعل أهمية الدور الذي لعبته المناطق الحرة المقامة يتضح في موقف مصنع      
الذي اتخذ من والية بنسلفانيا موقعا إلنشاء منطقة حرة خاصة لتجميع السيارات، ومن ثم كانت منطقة  ،السيارات

وذلك بشرط أن يقوم المصنع بسداد الرسوم  ،بمثابة مخرج لتدفق هذه االستثمارات إلى البالدبنسلفانيا الحرة 
 .الجمركية عن منتجاته النهائية في حالة استخدامها داخل السوق األمريكي

لحدوث تجمع عنقودي من خالل عملية  قد تكون وسيلةنستخلص مما سلف أن منطقة التجارة الحرة     
فقط التكامالت العمودية واألفقية فيها ــ في المنطقة الحرة ـــ تكون من ، لألجزاء في هاته المنطقة التجميع النهائية

 .أي هي عبارة عن تجمع عنقودي دولي ،منظور دولي وليس من منظور حيز جغرافي ضيق
 
 
 

                                                 
 .017ص: "مرجع سابق، حشماوي محمد، 1
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   الشبكية االفتراضية  المؤسسات-2-3
دعامة طبيعية لنموها،  واالتصالكنولوجيات المعلومات لقد وجدت المؤسسات الشبكية لسالسل القيمة في ت"    

 إلغاء هذه االخيرة إلى حيث أدت، 1افتراضية"لتأخذ شكل مؤسسة  ،وأدت إلى توزيع موارد المؤسسة التقليدية
 العمل. ووحدة المقر، المكتب، مفاهيم

عبارة عن خلية مكونة من عدد ما هي إال شبكة متعددة الخاليا الذكية، كل منها  االفتراضية"المؤسسة        
 2".إمكانياتهمقليل من األفراد ينجزون وظائف نوعية، ويتعاقدون باطنيا على العمليات التي تعتبر خارج 

وهكذا تتحـول المؤسسة إلى شبكة مجموعة من العقد  .بعد عن بالتنسيق للشركاء الشبكة المؤسسة تسمح 
 .الذي يقوم على الواقع عكس التجمععلى  ،فتراضية العرض واالقتناءالمرتبـطة فيما بينها باتصـاالت تقوم على ا

 عالقة لها والتي ،معها المتعاونة للمؤسسات بالنسبة رقمي افتراضي بعد بخلق تقوم المؤسسة الشبكة        
 ؛أبحاث مراكز أو عمالء أو أو شركاء موزعين أو موردين األعمال، شركاء هؤالء يكون قد نشاطها،" بطبيعة
 .3واحد" مشروع في العمل شراكة تجمعهم
 4:الشبكية لمؤسسات االفتراضيةااللكترونية لعمليات الومن األمثلة على  
صدار  اقتناءالعمليات التي تولد اإلنتاج، وتتضمن  - المواد، وأتمتة التخزين، وعمليات الدفع والتسديد، وا 

 ؛اإلنتاجاإليصاالت اإللكترونية للموردين، فضال عن عمليات مراقبة 
العمليات التي توجه للزبون، وتتضمن عمليات التسويق والبيع اإللكتروني، ومعالجة عمليات الزبائن،  -

 ، فضال عن عمليات إدارة الزبون.السلع المشتراةوطرق تسديد قيم 
  (7-7يمكن تلخيص الكالم السابق في الشكل رقم )

 اإلنتاج                                             والدراسات البحوث
 الهند                                                       أوروبا

 المنظمة مركز                      
 أ.م.الو                            

 النقل                                                            التوزيع
 كوريا                                                      األوسط الشرق
 الشبكي االفتراضي التنظيم (:3-3)رقم  لالشك

   Source : Luc B oyer,"Organization Theories Applications",noël , equilbey,2003,p: 41. 

ذو  اافتراضي اكمشتر  اتتعلق بمجموعة من المؤسسات تشكل مشروع االفتراضية ؤسسةحسب هذا الشكل، الم    
وبمجرد  ،سلسلة القيمة وظائفبعد تشتتي، أي يتمركز في أماكن مختلفة، كل مؤسسة تمثل وظيفة افتراضية من 

                                                 
 .020ص: ، مرجع سابق، الهادي بوقلقول 1
مجلـــــــة االقتصـــــــاد "، تكنولوجياااااااا المعلوماااااااات واالتصااااااااالت والمنظماااااااات االفتراضاااااااية تحاااااااديات عاااااااالم األعماااااااال الياااااااومعدوكـــــــة لخضـــــــر وآخـــــــرون، "  2

 .215ص:  ،7100، المركز الجامعي خميس مليانة، 18المعاصر، العدد 
 . 60: ، ص7111/ 2004ورقلة، محاضرات غير منشورة، جامعة ،والمتوسطة" الصغيرة المؤسسة في المعلومات ونظم تكنولوجيا " بختي، إبراهيم 3 
 .702ص: ، مرجع سابق مزهر شعبان العاني وآخرون،  4
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يمكنه المساهمة في مشروع آخر، فهي إذن  ؤسسةالمشروع تتالشى هذه المؤسسة، وكل عضو في هذه الم انتهاء
 . عبارة عن عنصر مكون من عدة ذرات مختلفة ،شبكة مؤقتة

 
 المفسرة للتجمعات العنقودية  النظريات-4

 إنما ،أخرى مؤسسات التجمع مع إلى بالمؤسسة دفعت خارجية ظروف إلى كليا يرجع العناقيد ال ظهور إن    
 .تنافسية على ميزة للحصول ناجعة استراتيجية إيجاد في األخيرة هذه رغبة إلى أيضا

إال أن األمر ال يخلو من بعض المقاربات التي  ،ناقيد الصناعيةاعتبارا لعدم وجود نظريات مؤسسة خصيصا للع
 .أو أحد عالقاته ،تحاول شرح ظاهرة اللجوء إلى التجمع

من األسئلة التي تطرح كثيرا من طرف مفكري االقتصاد الصناعي هو معرفة ما هي المحددات التي تفصل    
( للمعامالت أو الوظائف من طرف L'externalisation( والتخريج )L'internalisationبين خياري التدخيل )

"حيث أن تفسير التكامل العمودي، هو إجابة على فكرة كيف أن التنسيق اإلداري مفضل على  المؤسسة،
 .1التنسيق بواسطة السوق وفي نفس السياق"

 لة القيمة. نذكر منها نظريتي تكاليف الصفقة وسلس ،فاإلجابة عن هذا السؤال كان عن طريق عدة نظريات  
 نظرية تكاليف الصفقة  -1- 4
، Coase   Ronaldبفضل المفكر االقتصادي ،0822تعود جذورها إلى سنة  فكرة نظرية تكاليف الصفقات   

ضافة  ، تقوم هده الفكرة على أن السوق والمؤسسة وجهان لعملة Williamson Oliver Eatonمن كل وبتطوير وا 
مؤسسة ال تعتمدأي أن المؤسسات يمكن أن تعوض السوق )فمثال أن  ،ق اإلنتاجواحدة؛ أي أنهما طريقتين لتنسي

على غيرها المؤسسة  تعتمدكما يمكن أن يعوض السوق المؤسسة )كأن  ،(على نفسها كلية في التسويق والتوريد
 معيار التحكيم بين اللجوء إلى السوق واإلحالل هو تكلفة الصفقة.. (في وظائف سلسلة القيمة

كونـها شكل وسيط  لمنح المـوارد، وبديل عن السـوق والمؤسسـة، شكـل هجينكالعنقودية عتبر التجمعات ت    
 ضعف السوق وعدم كفايته. للتنظيم في حال

يتمثل الجزء األول في تكاليف المرحلة ، إلى تكاليف قبلية وأخرى بعدية الصفقة عادة ما تقسم تكاليف     
إعداد  بما تحويه من البحث عن المتعامل مع المؤسسة والتفاوض معه، ،ق إبرام العقداألولى للمعاملة التي تسب

وتحديد رغبات  ،الشكل األولي للعقد. كما أضاف "وليام سون" أن هذه المرحلة تنتهي بالوصول إلى اتفاق أولي
 بنوده.  احتراملسهر على األطراف، أما الصنف الثاني فيتعلق بالتكاليف اإلدارية والرقابة على تنفيذ العقد، وا

وأهمها  ،دون الخوض في العوامل التي تؤثر فيها (تكاليف الصفقة)ال يمكن الحديث عن هذه التكاليف     
، ةاالنتهازيو  هي العقالنية المحددة؛ هذا العامل يتوقف على مبدأين أساسين  ،عامل الثقة المتبادلة بين األطراف
                                                 

 .55، ص: 1971قسنطينة،  دار بهاء الدين للنشر والتوزيع،نظريات المنظمة"، " الشيخ الحسين، 1
 أي اعتماد المؤسسة كلية على نفسها في التوريد والتسويق، وال هو اعتماد كلي على السوق في  ،التجمعات العنقودية ال هي بالتكامل العمودي للمؤسسة

اني، تاريخي، ــــــــــــــيكون وفقا ألساس مكالوظائف السابقة الذكر، إنما هي شكل هجين بينهما، ألن االعتماد على السوق في هذه الحالة ال يكون عشوائيا، بل 
 كما هو معروف عن العناقيد، أو قد يكون مصطنع بتدخل حكومي. ،اجتماعي وثقافي للمنطقة
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فاالنتهازية يمكن أن تكون قبل إبرام العقد ، اد في الربح لمصلحتهم الخاصةيقصد بها  نية األفر "هذه األخيرة 
وذلك عن طريق استغالل النقاط غير المسجلة في العقد، أو  ،أو بعد إبرام العقد، كإخفاء معلومات أو اهتمامات
جعل بنود العقد مع الوقت تو " ،تزداد تكلفة الصفقـات في االرتفاع االنتهازيةمع  ف ،.1"التماطل في تنفيذ بنود العقد

وبالتالي يميل القرار إلى  ،2الشيء الذي يضطر المؤسسة إلى إحالل الصفقـة" ،غير مالئمة للطرفين
أي اتباع  ،إحالة األنشطة الى مؤسسات أخرى متخصصة)على إجراء العقد في السوق (التكامل الرأسي)التدخيل
  .مؤسسات التجمع(القائمة بين عالقات الأحد 

 الواليات في السيارات لمنتجي العمودي التكامل سلوك بدراسة وتيسي مونتفرد قام"في هذا الصدد نشير أنه     
 .3"العمودي للتكامل مؤسسات ال يدفع الذي هو االنتهازي السلوك أن دراستهم وأكدت ،المتحدة
سة، تجمع(. ففي هذا اإلطار ما هي الحدود الفاصلة بين األشكال الثالثة )سوق، مؤسالسؤال المطروح هنا      

وهذا ما يعرف ، ، حيث يرى بأن هناك استمرارية بين السوق والمؤسسةRichardson""نجد اإلجابة عند 
 .باستمرارية ريتشاردصون

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: استمرارية ريتشاردصون2-3الشكل رقم)
رسالة ماجستير، كلية  ،"دور الشراكة في تحسين أداء المؤسسات الصناعيةشويخي إسماعيل، " المصدر:

 .006، ص:4116العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، 
تزداد وتنقص حسب تخصص  ،من خالل الشكل يتضح لنا أن كل بديل يتميز بمجموعة من التكاليف    

 وتنتهي بالمؤسسة.هذه البدائل تشكل مع بعضها مجموعة خيارات تبتدئ بالسوق  ،تكرار الصفقةو  األصول
                                                 

1.Koenig.G. van, wisk G, "les alliance inter-entreprises : le rôle de la confiance", CERESSECC, 

DR91031, paris, 1991 .  
2 Mohamed El- Filali El-Youssefi, "les alliances stratégiques entre les entreprises a l’ère de la 

mondialisation et de changement de paradigme technologique", cahier du crises, sans édition, sans pays 

d’édition, avril 2000, p p 16, 17. 
 الدراسات )سلسلة اإلسالمية الجامعة مجلة"،  الفلسطينية الصناعة التحويلية في االقتصادي واألداء العمودي ملالتكا، "عطياني نصر مكحول باسم 3 

 .6ص:  ،2004فلسطين، ، جامعة 17 العدد عشر، الثاني المجلد اإلنسانية(،
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صفقة منخفضة، أما ز بتكاليف رقابة عالية وتكاليف نجد أن المؤسسة تتمي ،من الشكل انطالقا    
إبرام يلجأ العديد من المتعاملـين في السوق إلى   .السوق فيتميز بتكاليف رقابة منخفضة وتكاليف الصفقة مرتفعة

ألنها عبارة عن  ،منها للسوق لمؤسسة أكثرالتجمعات تقترب من ا الصفقات، لتخفيض تكـاليف تجمعات عقود
حيث ، وفقا ألطر معينةعالقات مناولة، تحالف وتزويد خارجي تربطها في آن واحد، مستقلة و مؤسسات متجمعة 

 التي تتميز بتكاليف ،حسب هذه النظرية على األقل، ألنها مرحلة وسطى بين صفقات السوق الحل األمثلتعتبر 
 .وتكاليف رقابة عالية وهذا ما يتطلب استثمارات ضخمة ،نشاط بنفسهاعالية، وقيام المؤسسة بهذا ال صفقات

 نظرية سلسلة القيمة -5-3
وكلما كان الفرق منسجما أكثر  ،هدف المؤسسة هو تحقيق قيمة لزبائنها أعلى من التكلفة التي تتحملها        

 .2كه للسلعة أو استفادته من الخدمة"جراء استهال القيمة تقاس بما يدفعه الزبون ألن " ،1كلما كان هامشها أكبر

ومقدار ما يحققه من  ،بورتر بهذا النموذج كان يسعى إلى معرفة وزن كل نشاط على مستوى المؤسسة     
، كأن تقوم ااستراتيجياتهوهذا سيسمح للمؤسسة برسم  ،التكاليف األنشطة هي المسببة الرئيسة في خلقكون  قيمة،

  تحقق قيمة معتبرة لها.بعض األنشطة التي ال بأخرجة
في  بل أنها تختلف من مؤسسة ألخرى المتفق عليه هو أنه ليس هناك نموذج عام ومحدد لسلسلة القيمة،       

بين "ويرى بورتر أن االختالفات القائمة  وحتى في قنوات التوزيع، ،تشكيلة المنتجات أو المناطق الجغرافية
  والشكل الموالي يوضح سلسلة القيمة عند بورتر.، 3يسيا للميزة التنافسية"سالسل القيمة للمنافسين تعد مصدرا رئ

 
 .للمؤسسة (: سلسلة القيمة4-3شكل رقم )ال

Source : François cocula, "introduction générale à la gestion", dunod, Paris, 1999,   P 80.  

                                                                                                                                                                  
   .أي أنـه كلمـا زادت خصوصـية األصـول شـيئا فشـيئا يكون السوق أكثر مالءمة للصفقات في حالة كون األصـول غيـر متخصصـة وضـعف تكـرار التعاقـدات

   كلما ازدادا التوجه نحو التدخيل التام كحل أمثل لخفض تكاليف الصفقة.
1 J p Hlefer, m kalika j or soni, "management  stratégique et organisation" , 3 edition , ED VUIbert, 

France, 2000,. P: 887. 
 . 006ص:  ،7116المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  ،تراتيجيات اإلدارة العليا )إعداد، تنفيذ، مراجعة("اسنبيل محمد مرسي، "  2
 .098 :ص، 7115 عمان، ،المسيرة دار ،"متغير عالم في جديدة إدارة االستراتيجية اإلدارة" ،حبتور بنصالح  المجيد عبد 3
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، وهي عبارة عن سلسلة من سلسلة القيمةحدد  (نافسيةالميزة الت)باالستناد إلى تحليل بورتر في كتابة      
-سلعة)تضمن تقديم المنتوج  ، األولىداعمة أخرىوظائف أولية أساسية و المنقسمة إلى  الوظائف والنشاطات

 االستراتيجية األهمية لنشاطاتها ذات بممارستها إما ،وتدخل بشكل مباشر في خلق قيمة تقدم للمستهلك ،(خدمة
 إلى العناصر التالية: الوظائف األولية ويمكن تقسيم  ،عنهم ممي زة بطريقة أو المنافسين، من تكلفة بأقل

 والقيمة هنا تتوقف على اختيار الموارد  ،تمثل في مبررات الحصول على الموارديالداخلي:  اإلمداد
 وتخصيص وتحضير توفير شأنها من التي األنشطة كل واألجزاء التي تدخل في المنتوج. تتضمن

مواد والرقابة على المخزون، وجدولة الحركة والنقل، والمردود إلى نقل الوتضم " ؛اإلنتاج عملية مدخالت
 .1الموردين"

 المراجعة.و  التوضيب وصيانتها، اآلالت تشغيل التركيب، التجميع، التحويل، ضمي: و اإلنتاج 
 وتضم ،العمالء إلى اتالخدم أو المنتوجات توصيل عن المسؤولة األنشطة الخارجي: هي االمداد: 

  .وجدولتها الطلبيات معالجة التسليم، سيارات توظيف المناولة، النهائية، المنتجات تخزين
  المنتوج، الترويج، اختيار قنوات التوزيعبالبيع والتسويق: كل العمليات التي تتعلق بإقناع المستهلك. 
 وتضم ،الخدمة أو لمنتوجا قيمة تنميةل الموجهة الخدمات بتوريد المرتبطة األنشطة الخدمات: وهي: 

 .الخ .المتابعة المنتجات، تكييف الغيار، قطع توفير اإلعالم، اإلصالح، التركيب،
 ،فهي تضيف فعالية للوظائف األولية ،أما القسم الثاني من نشاطات المؤسسة فيتمثل في نشاطات الدعم        

نما تساعد األنشطة القاعدية ئال تنش اإلدارة العامة، سير الموارد البشرية، البحث  :وتنحصر في ،القيمة وا 
 .وغيرها من الوظائف المكملة الخارجية والعالقات القانونية والتطوير، المالية، المحاسبة، مراقبة التسيير، الشؤون

 ،ضهابع عن وداعمة ليست منفصلة أولية المؤسسة أنشطة أن إلى اإلشارة تجدر" القيمة بخلق يتعلق وفيما    
 بين ما الموجودة والتداخالت البينية عن الترابطات التنافسية الميزة تنشأ ما كثيًرا إذ ،ذلك من العكس على بل
اإلجمالية  الفعالية فإن أخرى بعبارة 2."ذاتها حد في _المنفردة .النشاطات عن تنشأ مما أكثر ،النشاطات هذه

 . لنفس المؤسسة الحلقات بين االرتباطات بتدعيمو ، حلقة كل بتدعيم بالمرة تتحسن أن يمكن للسلسلة
إذ يمكن لمؤسسة ما أن تكون ذات أداء عالي في تسيير العالقة بين وظيفة اإلمدادية ووظيفة البيع، لكن   

 .االرتكازبكفاءة اقل فيما يتعلق بوظيفة التموين واإلنتاج مثال، وهنا نقطة 
لنشاطات التي يمكن أن تحقق الميزة التنافسية، واستبعاد النشاطات سلسلة القيمة تعتبر أداة لتحديد ا"إن       

 تولىتتحديد الوظائف التي من األفضل أن  ى المؤسسةيتعين عل إذ ،3"ذات االسهام الضعيف في هذا المجال
هي القيام بها، والوظائف التي من األحسن تفويضها لمؤسسة أخرى مختصة، فتصنيف الوظائف يؤدي إلى 

مع حد أشكال العالقات داخل العنقود أقرار ، وبالتالي جزم في اتخاذ ؤسسةومكانتها بالم ية كل منها،تحديد أهم
 الخ(..)تحالف، مناولة، تزويد خارجي من عدمهمؤسسات أخرى 

                                                 
 . 88، ص:2006عمان،  نة،جهي دار "،التسويق استراتيجيات ثامر البكري،" 1

2Michel Porter,"L’avantage concurrentiel ", op cit, P:  67.  
 .012ص: ،7119دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ،"تكاملي مدخل االستراتيجية اإلدارة" ،واخرون الرضا عبد صالح 3
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 سلسلة من سيتألف القيمة نظام لذا ،نوزبائ موزعين مجهزين، مع تتعامل ان يجب صناعية " إن أي مؤسسة
 ،(نظام خلفي)للمور دين  القيمة على سالسل تعتمد إن سلسلة القيمة للمؤسسة ، حيث1هم"من واحد لكل القيمة

 . شامل نظام أمامي( ضمن)نظام  المنتج مستعمليأيضا سالسل القيمة لو 
 

 مظاهرها وأنواعها المبحث الثاني الروابط المؤسسية في التجمعات العنقودية،
لقائمة بين مؤسسات التجمع الواحد، واألشكال التي يمكن أن يظهر العالقات ا سنتعرض في هذا المبحث إلى   

 فيها هذا األخير، وأخير سنتعرض إلى أنواعه حسب معايير عدة.  
  داخل التجمع العنقوديالروابط المؤسسية -1
 2تأخذ العالقات بين مؤسسات العنقود شكلين هما:     

 ؛في نفس المرحلة اإلنتاجية عالقات أفقية: هي عالقات تتم ما بين مؤسسات تكون 
 عالقات رأسية )أمامية وخلفية(: تتم بين مؤسسات تكون في مراحل مختلفة من العملية اإلنتاجية، 

 وبالتالي فإن العنقود في صورته الحقيقية يمثل شبكة من العالقات الصناعية المتنوعة. 

 االفقية الروابط-1- 1
 ،النهائية للمنتجات العامة األسواق في تتشارك أن الممكن من لتيا الصناعات منفقية تتكون الروابط األ    

    .متماثلة طبيعية موارد الى تحتاج التي أو ،العاملة للقوى متشابهة مهارات أو متشابهة تكنولوجيا وتستخدم
 مثل: الشراء المستقلة في التجمع، مؤسساتالللتعاون بين األفقية  الروابطبعض  schmutz (0666)حدد " 

  3."المشترك للمدخالت، اإلنتاج المشترك، التسويق المشترك، تقاسم المعدات 
إلى الظهور أمام  ئهمن ورا اتلنمو الخارجي، تهدف المؤسسلسياسة يمثل  في التجمعالتكامل االفقي     

من قة و الفوز بصفأ ،حيث تمكنها من الحصول على التمويل ،( بوضعية قوية)كالبنوك مثالالهيئات المالية 
         .المحلية لهيئات اإلداريةا

 هذه االخيرة وتتضمن لداخلية،الوفـورات اتستفيد مؤسسات التجمع من التكامل األفقي في الحصول على    
 سيما ما تعلق منها ،وفورات اإلنتاج التي تزيد بزيادة حجم المؤسسة مع توسيع نطاق توزيع التكاليف الثابتة

 نستطيع أن نختصر الروابط األفقية فيما يلي: .تموين المشترك واإلنتاج المشتركوالالمشتركة باألبحاث 
 

                                                 
 البصرة،، جامعة 77لعددا السادس، المجلد مجلة العلوم االقتصادية "،الصناعة قيمة سلسلة باعتماد التكاليف تخفيضعلي، " الرحيم عبد الكريم عبد 1

 .022، ص: 7119
، 12مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العددالعناقيد الصناعية كاستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، . زايري بلقاسم، "2

 .025: ، ص7112جامعة سطيف، 
3 Mukhammad Kholid, Mawardi Ty Choi, "The factors of SME cluster developments in a developing 

country: the case of Indonesian clusters  , " ICSB World Conference , Sydney Business School - Papers, 

Sweden,  2011,  p .7 :  
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  االستراتيجيةالتحالفات -أ 
ن هذا النوع من العالقات الصناعية أصبح يحتل أهمية كبيرة في عناقيد الصناعة المتطورة، وخاصة إ    

للموافقة على تجميع مواردها سعيا وراء  ؤسساتمبين إثنين أو أكثر من ال اتفاقاتالتحالفات هي . العالمية منها
 البحوث والتطوير اتفاقيات على كل من: المشروعات المشتركة، االتفاقاتوتشتمل هذه "فرص سوقية معينة، 

 ههذ ،1"المباشر، التراخيص الصناعية، ومجموعة أخرى من الترتيبات االستثمارالمشتركة، التبادل التكنولوجي، 
، تعمل في نفس القطاع بين مؤسستين أو مجموعة مؤسسات مستقلة قانونياحالف تكون االتفاقيات في الت

 2.تستهدف الحصول على مزايا وأرباح من مشروع مشترك""متنافسة أو ذات قدرات تنافسية مختلفة، 
 (5-3رقم )بياني الشكل الفي  مؤسستينبين  االستراتيجيويمكن تلخيص التحالف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 مبادئ التحالف: تصور على أساس أربع نقاط مفتاحية :(5-3م )الشكل رق
مجلة  "،في مجال المال واألعمال االستراتيجيأهمية التحالف " ،أحمد، بن لكحل نوال شعال ر:المصد

 .28 :ص ،7118 ،المركز الجامعي خميس مليانة ،11المعاصر، العدد  االقتصاد
يتم أوال  تحديد هدفا مشتركا بينهما، وتسعيا معا لتحقيقه، تطاعتااسيبين الشكل السابق تحالفا بين مؤسستين   

التحالف، أوال على الرقابة المشتركة طيلة مدة  االتفاقتحديد الهدف، ثم وضع الخطة الكفيلة بتحقيق الهدف، مع 
بالمال  Aذلك يتم وضع الموارد المتاحة لدى المؤسستين لخدمة هدف التحالف، فقد تشارك المؤسسة بعد

                                                 
 .155. ص: 7112المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  اإلدارة االستراتيجية"،"، نبيل محمد مرسي، أحمد عبد السالم سليم 1

2 Boualem Alliouat, "les stratégies de coopération industrielle", édition Economica, Paris, 1996, p: 22.  

 Bالحليف  Aالحليف 

 ؛قيادة مشتركة للتحالف -

 ؛وضع الموارد المتاحة في خدمة مجال التحالف -

 ؛قتسام المخاطر والتكاليفــ ا

 ؛التطوير المشترك للمنتجاتــ 

على كيانها خارج مجال  تبقى محافظة ؤسسةكل مـــ 

 .التحالف

 B موارد A موارد

 ؛تحديد الهدف من التحالف -

 إعداد مشترك للخطة؛ -

تحديد آليات الرقابة  -

 المشتركة..

 استغالل الموارد في خدمة هدف التحالف
االستفادة من 

مزايا 

 التحالف

االستفادة من 

مزايا 

 التحالف



 توسطةوالم غيرةالص سساتؤ العنقودية كمقاربة مشتركة لدعم تنافسية قطاعات الم تالثاني: التجمعاالفصل 

   - 66 - 

 

 استغالليتم . بالخبرة، فالتحالف أصال إنما وجد لفقدان إحدى المؤسستين إحدى عناصر القوة Bوالمؤسسة 
       المؤسستين من النتائج اإليجابية لهذا التحالف. باستفادةالموارد الموضوعة في خدمة التحالف، ويسمح ذلك 

 إلى ما يلي: بين المؤسسات المتنافسة االستراتيجيةالتحالفات  تتنوع     
  تحالفات التكامل المشترك-1أ   

، عن طريق تنسيق بسيط ألنشطة البحث بين الشركاء عبارة عن مؤسسات متنافسة تطور وتنتج مركبا مشتركا   
في تركيب المنتجات النهائية. هاته المنتجات المشتركة يمكن فيما بعد تركيبها في منتجات هذا المركب  يدخل

 المنافسة بين المؤسسات المتحالفة باقية بخصوص المنتوجات النهائية. ن أكما  كل حليف.تبقى نوعية وخاصة ب

بإنتاج مشترك لعلبة تحكم أوتوماتيكية خاصة بالسيارات،  Renaultو VolskWagenتقوم شركة "مثال:    
عملها في سيارة تست Volsk Wagenيستعملها فيما بعد كل من المنتجين السابقين في تركيب سياراتهما، فشركة 

Golfوشركة ، Renault  تستعملها في سيارةR19 وبالتالي تعرض هاتين السيارتين في السوق وهما بمثابة ،
منتجات متنافسة رغم استعمالهما لنفس علبه التحكم، وعلى الزبون اختيار الشكل الذي يريده دون علم أن لكال 

 لصناعة ككل.التنافسي لداء األتحسين بيسمح  مشتركمل الوبذلك فتحالف التكا ،1"السيارتين نفس علبة التحكم
   شبه التركيز تحالفات-3أ
هو  هناالمطلوب  والهدف تحالفات المؤسسات التي تقوم بإنتاج، تطوير وتسويق منتج مشترك،تضم هذه ال  

 مشترك. ق بشكلالسو الوصول إلى الحجم األمثل لإلنتاج، والمنتـج وحيد بالنسبـة لجميـع األطراف، ويطرح في 
على تقسيم مهام التطوير واإلنتاج بين األطراف، كما أنه يسمح  االستراتيجييرتكز هذا النوع من التحالف "  

طالما أن المنتج المسوق واحد، والمؤسسات المتحالفة  للمنتجات المشتركة بمنافسة منتجات مؤسسات أكبر حجما
 2شبه التركيز".بفعال بعملية التركيز، لذلك يسمى التحالف  ستستفيد من مزايا عملية التركيز، دون أن تقوم

عبارة عن منتجات مشتركة نهائية بين مجموعة من المنتجين األوروبيين  Airbusمنتجات مشروع "مثال:   
 Aerospace، شركة %22.8لمانية بنسبة األ Dasa، شركة %22.8الفرنسية بنسبة  Aérospatiale )شركة

British شركة %71بنسبة  البريطانية ،Casa  3") %5.7اإلسبانية بنسبة. 
وهذا ما سمح لهم  ،ليتم بيعها جماعيا فيما بعد تركيبها جماعةحيث كل طرف ينجز جزء من الطائرة ويتم    

 .. كما أن الشركاء أحرار في إجراء عقود مع أطراف أخرى((Airbus A 380بإنتاج طائرة على المستوى العالمي 
                                                 

1 Bernard Garrette, Pierre Dussauge, "Les stratégies d’alliance", 3eme tirage, les éditions d’Organisation, 

Paris, 1968, p, p: 105, 106.  
2Boualem Alliouat, op cit., p, p 108, 109 
3 Bernard Garrette, Pierre Dussauge, op cit, p: 224. 
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 الطائرات صناعة لعنقود المكونة المؤسسات بين العالقة (:6- 3)الشكل رقم 
، -إقليم جنوب الصعيد-استراتيجية توطين المشروعات الصناعية في مصرممدوح مصطفى، " المصدر:

 .071ص: ،7115أطروحة دكتوراه، تخصص فلسفة في التخطيط العمراني، جامعة عين شمس، القاهرة، 
 777طائرة بوينغ النفاثة الجديدة طراز تحتوي  كمثال حي على ذلك نشير أنه و  ،من خالل الشكل السابق    

فهناك ثمان شركات يابانية قامت  ،مختلفاموردا  545والتي قام بتصنيعها  ،مكونا هندسيا123500على 
أخر من سنغافورة بتصنيع األبواب الخاصة  منتجوقام  ،بتصنيع أجزاء من جسم الطائرة واألبواب واألجنحة

وهكذا؛ ويعود األساس المنطقي  ،من ايطاليا بتصنيع أجزاء الجناح منتجينبينما قام ثالث  ،بمقدمة جهاز الهبوط
 اوبناء ،الخارجيين هم األفضل في العالم في مجال نشاطهم نتجينلشركة بوينغ في االعتماد على الكثير من الم

 أفضل منتج نهائي. أجانب هي الحصول على منتجينعليه فان نتيجة االعتماد على 
 الروابط العمودية-1-3

مشترى، إذ يمكن التمييز بين _ بائع عالقةال خالل من ترتبط التي الصناعات العمودية منتتكون الروابط      
 واقــــــــــــــــــــاألس في تتشاركال  تتكون من مؤسسات-على عكس األولى–الروابط االفقية والعمودية، حيث أن الثانية 

 .في المشروع بأصول ومؤهالت من طبيعة مختلفة تساهمجمع بين مؤسسات وت ،النهائية تللمنتجا عامةال
 ادالتــــــــــــــــــــــــــــــــــللعراقيل المادية والمالية في التبفي التخفيض التدريجي للتجمع الواحد  التكامل العمودييسهل    

كالحصول على مورد  ؛معنى يسهل في الحصول على الوفورات الخارجية، بالعمليات (externalisation)وتخريج
   وبتكاليف أخفض وثقة أكبر. ،أفضل في بيئة محلية أقرب

                                                 
 د المؤسسة على نفسها في جميع مراحل التكامل العمودي على مستوى التجمع غير التكامل العمودي على مستوى المؤسسة، هذا األخير الذي يعني اعتما

 ات أوـــــــــــــــــــــمعناه اعتماد المؤسسة على مؤسسات اخرى في توريد المنتج ؛مستوى التجمع العنقوديعلى التكامل العمودي  ناالنتاج الخلفية واالمامية، أما ع
في الحالة االولى )حالة المؤسسة( معناها اللجوء الى  التكامل العموديالمؤسسة عن  ، بمعنى أن امتناعوفقا ألطر معينة اجتماعية وتاريخية ومكانية تسويقها

   .الة الثانية )حالة التجمع(ـــــفي الح التكامل العمودي
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 كالتالي: وخلفية، وهما ةلى أماميالروابط العمودية في التجمع إنقسم ت 
 :لمنتج الرئيسي،تنتج مدخالت لتقوم مؤسسة ما بإقامة عقود مع مؤسسة أخرى وفقا له  التكامل الخلفي 

تجميع مؤسسة لك قيام ذمثال  التكامل للخلف هو نوع من التحرك تجاه مصادر المدخالت،فومن ثم 
  .لقطنامزارع  لعقود معمؤسسة نسيج  إقامةأو  السيارات، تعجال مصانعمع  عقود بإقامةسيارات 

  نشاط المؤسسة  ربطه ، يقصد بمام هو نوع من التحرك اتجاه السوقالتكامل لأل األمامي:التكامل
،  1"التجزئة من خالل منافذ الجملة أوكان ذلك  "سوآءا ،توزيعالنحو قنوات  مع مثيالتهااالقتصادية 

مع  كوكا كوالشركة  "وتعاقد ،مصانع للمالبس الجاهزة بإبرام عقود معومن أمثلة ذلك قيام مؤسسة نسيج 
 يمكن تلخيص ذلك في الشكل التالي  2."ةكثير من مصانع التعبئة المحلية داخل الواليات المتحد

                          
 

 

 

 

 

 

 

 التكامل الرأسي. ة(: استراتيجي7- 3)رقم شكل  

Source: J-P helfer-M-kalika,"Management: stratégique et organisation" ,Vuibert ,Paris 

,2000,p:182. 

 الى المضافة القيمة نسبة :أهمها طرق بعدة ة المنتمية إلى تجمع ماللمؤسس العمودي التكامل يقاس"    
 ،3ي"العمود التكامل درجة قياس خاللها من يمكن التي الطرق أشهر من يقةر الط هذه وتعتبر؛ اتـــــــــــــــالمبيع

 لعموديا التكامل درجةنخفاض ا الى يشيرفي أي مؤسسة من مؤسسات التجمع  النسبة هذه ارتفاع أن بحيث"
وليس  ،معتمدة على ذاتها في تصنيع المدخالتداخل التجمع أن كل مؤسسة  مما يفسر، بين مؤسسات التجمع
 ؛اعتمادها على ذاتها في التوريد والتسويقوتستمر المؤسسة في خرى. األمؤسسات بينها والهناك روابط تعاقدية 

 .لداخالفي  هامن كبرأ سوقكلما كانت تكلفة إتمام العملية بال
 
 

                                                 
 .  12، ص:7112"، الدار الجامعية، مصر، التخطيط االستراتيجي والعولمة"نادية العارف،  1
 .051ص : ،7112رجمة عالء أحمد إصالح، مجموعة النيل العربية، مصر،ت"، اإلدارة االستراتيجية،"فيليب سادلر 2
  .1ص: ، مرجع سابق، عطياني مكحول، نصر باسم3

 وردونـالم

 يالتكامل العمودي الخلف

 الموزعون

       في مجال نشاطهالمؤسسة ا

 نشاطها

 التكامل العمودي األمامي             
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فيما يسمى بالتزويد الخارجي، المناولة الباطنية واالتفاقيات بين  الروابط العموديةنستطيع أن نختصر       
 القطاعات كما يلي:

 1التزويد الخارجي-أ
بشراء السلع الوسيطة أو الخدمات المساعدة للعملية اإلنتاجية األم  مؤسسةاليشير هذا المفهوم إلى قيام 

هذه الحالة تقوم إحدى الوحدات، والتي عادًة ما تكون صغيرة  ي، وفمن إنتاجها داخلياً  بدالً  من مؤسسات التجمع
  .األم مؤسسةأو متوسطة الحجم، بإنتاج تلك المكونات أو تقديم تلك الخدمات لصالح ال

 :يليالها فيما ويمكن إجم ،األم(مؤسسة بعض الفوائد الكامنة لعملية التزويد الخارجي )بالنسبة لل هناككما أن   
  ،يمكن  إذتحسين النواحي المالية: حيث يسمح هذا النظام باستبدال النفقات الثابتة للعاملين بأخرى متغيرة

 غير من مستوى الخدمات المقدمة بسرعة كبيرة.تأن  ؤسسة األمملل
 افسية والجودة على مستوى التن اهتمامهاتستطيع اإلدارة تركيز : في هذه الحالة تحسين النواحي اإلنتاجية

 الخاصة بمنتجاتها بداًل من تشتت االهتمام على العمليات الفرعية لإلنتاج.
األم، مما يسمح للبائع بتطوير  المؤسسةالحصول على تكنولوجيا ومهارات أكثر تطورًا من  ردمو  كذلك يستطيع ال
 يات عالمية في اإلنتاج.والوصول إلى مستو  ،رونة اإلنتاج ومواجهة ظروف السوقوزيادة م ،مستوى األداء

"فوكس الذي تنتجه مؤسسة  (POLO)لم تعد تنتج سوى السيارات من الطراز الفاخر، فموديل مثال فألمانيا "  
يأتي ما يقرب من نصف معداته من الخارج،  ،"فنلسبرج"كان يجمع في مصانع المؤسسة في مدينة فاكن، 

سبانيا وفرنسا، وحتى المكسيك وا ،يكيةرية التشو وتشمل قائمة البلدان الموردة على الجمه يطاليا وا    .2"أ .م .لووا 
 المناولة الباطنية-ب
الصناعات المغذية أو التعاقد من  المصطلح المتعارف عليه في دول المغرب العربي هو المناولة الصناعية،" 

ة باسم عقد االستصناع لى هذه االستراتيجيإكما يشار  التعاقد الصناعي في االردن والعراق، الباطن في مصر،
  3."أو الشراكة الصناعية

 Donneurتكون في أغلب الحاالت مؤسسات كبرى )التي تقوم المؤسسة المقدمة لألعمال المناولة بموجب      

d'ordre)  منفذة،بتكليف مؤسسة أو أكثر( ،مناولة لألعمال( ) مجهزةSous-Traitant) التي تتمي ز بحجمها ، و
حلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج أو الخدمات حسب معايير وخصائص فنية تحددها بتنفيذ مر  ،الصغير

بناء على مجموعة الخصائص التقنية التي "، وطبقا لعقد محدد مسبقا وملزم للطرفين ،المؤسسات الزبونة )اآلمرة(
 4م بينهما".تقدمها للمؤسسة المقاولة، حيث تلتزم هذه األخيرة بتنفيذها طبقا لما ورد في العقد المبر 

                                                 
نشاء المقاوالت الصغيرة والمتوسطة بالجزائر مع بـــودي عبـد الصمــد، " مخــلوفي عـبد الـسالم،  1 ترويج مفهوم العنقود الصناعي كآلية فاعلة لدعم وا 

 .2ص: ، 7100ماي  12/15/11حول المقاوالتية، جامعة بسكرة، أيام الملتقى الدولي الثاني  جربة ايطاليا "،اإلشارة لت
 .15ص: ، مرجع سابق، ضياء مجيد الموسوي 2
از الطبيعي مساهمة المقاولة من الباطن في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ادراسة حالة مركب تمييع الغنعيمة غالب وآخرون، "3 

 . 92ص:  7107، جامعة بسكرة، 71"، مجلة العلوم االنسانية، العدد بسكيكدة
4 Le centre National de la sous Traitance (France) 
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 النقل، المعلوماتية، كالصيانة،يتعدى موضوع المناولة المنتجات إلى الخدمات  وتجدر االشارة أنه قد     
مما يؤدي إلى زيادة . دائها بكفاءة عاليةآلصعوبة جمع هده التخصصات و نظرا  ،التغليف، التسويق التأمين،
 ؤسسةللمدة والضغط على التكاليف ورفع التنافسية حسين الجو توبالتالي التخصص ورفع الكفاءة و  ،التخريج

تقوم بتنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية بمزايا  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالمهنا إذن " ،الصغيرة والمتوسطة
 .1"اقتصادية لصالح المؤسسة الكبيرة

في كل من فرنسا  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمالمن  % 91إلى  21ما بين أنه تشير اإلحصائيات إلى      
، لم 0881كانون الثاني  في أ .م .اثنتي عشرة شركة في الو أكبر"كذلك من بين  ،واليابان هي مؤسسات مناولة

 ،يبق إال شركة واحدة، أما باقي الشركات فقد تحولت إلى أجزاء صغيرة داخل شركات أخرى في شكل مقاوالت
 354,35 639في مجال المناولة  اإلنتاج المحققيمة وفي دول االتحاد االوروبي وخالل نفس السنة بلغت ق

 2مؤسسة ". 211.520لك بفضل مساهمة ذتم و  أورو،مليون 
باالختصاصات مهماتها التعريف  ،جهزة تعرف ببورصات المناولةأولتقريب طرفي المناولة الصناعية ظهرت     

منها مرة بالمناولة صال المؤسسات اآلليها، وهو ما يسهل اتإتتوفر عليها مختلف المؤسسات المنتسبة  التي
     .اإلطارمعرفة العروض المقدمة في هذا ل تنظيم معارض عن طريقلمشاريع المناولة،  العارضة

الفرنسية ، ثم انتشرت بالعديد من المدن 0812ة بوردو الفرنسية سنة ن"بدأت تجربة بورصة المناولة بمدي   
، واليوم ، تركيا، تونس، المغربالهند، ماليزيا، الفليبين فهية في هذا الميدان ، أما الدول النامية الرائدواألوروبية

  3بورصة مناولة صناعية على المستوى العالمي." 61تشير مصادر المعلومات ان هناك حوالي 
راكة شمرين باألعمال والمنفذين ارتقت إلى مستوى فالعالقات بين اآل ،شهد تطورا كبيرا (المناولة)هذا المجال   

 يحصلون على عقود طويلة األجل. ونعلى أساس الثقة المتبادلة، ومن هذا المنطلق أصبح المناول مبنية
هناك أهم  إضافة الى المناولة الظرفية التي تحدث نتيجة لظرف طارئ، ومناولة الخدمات؛نشير هنا أنه       

في ميدان من الميادين ألنه يتوفر على المناول أو الشريك مختص  هنا حيث االختصاص،مناولة نوع أال وهو 
 وعمالةالتي تتطلب تجهيزات متخصصة  ع بصفة خاصة في الصناعات الدقيقةوينتشر هذا النو  ،كفاءات مميزة

كما هو  جهزة التلفزيونأ مؤسساتكالمناولة الواقعة في  ،دائمبشكل مؤهلة، وقد يدوم هذا النوع من المقاولة 
 .التالي موضح في الشكل

 
 

                                                 
دارته في ظل التحديات ا"هالة لبيب محمد عنبة،  .1 ، "لمعاصرةإدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي: دليل عملي لكيفية البدء بمشروع صغير وا 

 .70:ص، 7117 لإلدارة، القاهرة،المنظمة العربية 
لملتقى الدولي ا "-تجربة والية سوق أهراس –الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  وتأهيل المؤسساتإنشاء  ، "بوفاس الشريف ،بن رجم محمد خميسي 2

 .1 :ص ،7100ماي  12/15/11أيام جامعة بسكرة،  حول المقاوالتية، الثاني
، الملتقى الدولي "دراسة حالة البورصة الجزائرية للمناولة  الصناعية اادور بورصة المناولة والشراكة في تفعيل المناولة  "خي بالل، فكير سامية، شي 3

 .6 :ص ،7102ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي  حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،
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 (: المناولة في مؤسسات اجهزة التلفزيون8-2الشكل رقم)

دار صفاء "، األصول العلمية والعملية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "أحمد عارف العساف وآخرون: المصدر

 .814، ص: 4104للنشر والتوزيع، عمان، 

المصنعة ألجهزة التلفزيون  ؤسساتمالعقد الذي يعبر عن العالقة بين ال (8-3شكل رقم)لايبين   
المصنعة  مؤسسةال، فالمنتجة للقطع والمكونات وخدمات الصيانة في إطار مناولة صناعية مباشرة مؤسساتوال

المتخصصة في إنتاج القطع والمكونات  المؤسساتألجهزة التلفزيون تقوم بإبرام عقود مباشرة مع عدد من 
 .حسب شروط تفضيليةوذلك يانة الالزمة الكهربائية واإللكترونية، وخدمات الص

  االتفاقيات بين القطاعات -ج 

يكون هناك عقد اتفاقيات بين قطاعين "هذا النوع من الشراكة يضم المؤسسات التي ال تنتمي إلى نفس القطاع؛ 
شراكة وينتشر هذا النوع من ال 1إذا ما قررت أحد مؤسسات هذين القطاعين القيام بالتوسع في مجال نشاطها."

 . تكون وفق الحاالت التالية:وإللكترونيكخاصة بين قطاع االتصاالت والقطاعات األخرى كاإلعالم اآللي 
 مما يؤدي إلى تعاون بين هذه  ،تقارب النشاطات: إن بعض األنشطة متقاربة مع بعضها البعض

 يبها.ستغالل لحواساللها إنتاج برامج  MICROSOFTمن شركة  IBM تالقطاعات، فمثال طلب
  التنويع من أجل تنويع تشكيلة منتجات المؤسسة، خاصة إذا كانت تكنولوجيا المنتج الجديد مقاربة

 للتكنولوجيا المستعملة من طرف المؤسسة.
 مظاهر التجمعات العنقودية-3
 ترابطتختلف عن بعضها في درجة  أنها في حين ،السمة المشتركة بين مظاهر التجمعات والجوار الجغرافي ه  

 عنه األشكال التالية: نتجتمؤسساتها، هذا االختالف 
 المقاطعة الصناعية -3-1
 الص ؤسساتالعديد من الم زتضم ترك   جغرافي(،المقاطعة الصناعية هي منطقة محلية أو إقليمية )جوار "  

جميعها  وسطةالصغيرة والمت ؤسساتصناعية، وتتميز الم التي تنشط في الفرع نفسه، تعتمد على تقاليد حرفية أو
                                                 

1 Bernard Garrette, Pierre Dussauge, op cit, p: 95. 

 شركة مصنعة )مجمعة( لألجهزة
 

 شركة منتجة للقطع

 والمكونات اإللكترونية

 

 مكونات وقطع أخرى الصمامات الصيانة الملفات الشاشات المحوالت السماعات
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ومن وجهة النظر ، 1"بين المؤسسات يكون هناك تقسيم للعملال حتى  ،بتخصصها في مكون من المنتجفيها 
في مجتمعات محلية مجموعة من المؤسسات تقطن يوجد أين  ،وصفها بأنها منطقة صناعية كبيرة هذه يمكن

دون أن يكون هناك تجزئة  ،منتج واحدذات تخصص واحد أو  ،تحافظ على الهوية المهنية المتوارثة تاريخيا
تسود عالقات  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالى العالقات التنافسية بين الم وباإلضافة. تذكر لسلسة القيمة

، فتحقيق لى السوق الدوليةإ توجه منتجات المقاطعةقد و  ،التعاون فيما بينها على أساس االنتماء إلى نفس المهنة
 من خالل العالقات األفقية. يكون ة خليادالحجم ال اقتصاديات

من أبرز عيوب هذا النوع من التنظيم أنه قد يحدث تكرارا في الوظائف والجهود لكل من اإلنتاج والتمويل   
وقد تنشأ بعض المشكالت المصاحبة لهذا التنظيم من بينها  ،مما يؤدي إلى زيادة في التكاليف ،الخ…والتسويق

 الرقابة. مشكالت التنسيق والتقييم و 
 نظام االنتاج المحلي -3-3
 مؤسسات كشبكة تعمل المنظمة هذه ،دمحدو  جغرافي موقع ذات إنتاجية منظمة المحلية هي اإلنتاج "أنظمة    

   .2"بينها فيما العمل تقتسمقد و  ،متكاملة أو متشابهة نشاطات لها إنتاجية وحدة مشكلة ،مستقلة لها نفس الحرفة
)أو  المرتبطة الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمجموعة من الم اعلى أنه ظمة اإلنتاج المحليأن يمكن تعريف      

و العديد من أمتجاورة محليا حول مهنة معينة  ،نفس المكان فيالمتواجدة ال( بالعديد من المؤسسات الكبرى 
اإلنتاج لنظام بين مختلف المؤسسات المكونة حيث يوجد شبكة واسعة من الترابط ، المهن الصناعية

 (. نقل ،مركز تكوين مؤسسة بحث، زـــــــــــمرك، خدمية وأ إنتاجية مؤسسات)المحلي
قابلة الوالمعارف غير  ،خارجية وفوراتمحلي كل نموذج يؤسس على وجود النتاج اإليمكن اعتبار "نظام     

 3مشترك." يي وتاريخأو من الصعب نقلها نتيجة ارتباطها بثقافة تجمع إنسان ،(ضمنيةلالنتقال )معرفة 
دعم من السلطات المحلية المجتمعية ويحظى ب ،يجسد هذا النظام شكل تنظيمي يمثل نظام صناعي من أسفل   

نما من أجل دفع ديناميكية الوسط ،أو العمومية    .ككل ليس فقط للمؤسسات وا 
 األقطاب التنافسية()التميز أقطاب -3-2

تحديد  فيه الفاعلون يحاول ،milieux innovateur وسط إبداعي هعلى أن قطب التنافسيمكن اعتبار     
  .والتجديد الظروف الخارجية الالزمة لخلق مؤسسات قادرة على تبني االبتكار

كبيرة عاملة  مؤسساتفروع لتكون عبارة عن وغالبا ما  ،اتمؤسسمجموعات من ال"على أنه ه يمكن تعريفو     
مؤسسات صغيرة تركيز بتتسم "، فروع تابعة للشركات متعددة الجنسياتتكون قد  فائقة،في قطاع التكنولوجيا ال

                                                 
حالة الصناعات التقليدية في -الصغيرة والمتوسطة  أنظمة اإلنتاج المحلية ودورها في تحقيق تنافسية المؤسسات"  بوشنافة أحمد، عادل فاطمة الزهراء، 1

 .5ص: ، 7100ماي  12/15/11، أيام جامعة بسكرةجامعة بسكرة  ة،حول المقاوالتي الملتقى الدولي الثاني، الدول المغاربية"
2C.PERET, "Les modes spécifiques de development économique territorial en France", Journée d’étude 

Sur Les Systèmes de Production Locaux Les dérivées du Palmier Dattier, Centre de Recherche Scientifique 

Et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA), Biskra, 09 Novembre 2008: 
3 Myriam Donsimoni, "Savoir-faire, patrimoine et développement local ",Séminaire de Formation sur les 

Systèmes Productifs locaux, université  Béjaia , 14 au 16 Avril, 2008. 
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مختبرات البحوث بما في ذلك  ،في منطقة جغرافية محددة الملكيةوكبيرة عاملة في مجال التكنولوجيا العالية 
 1" ومؤسسات التدريب.

 مقدمي جانب إلى والمحلية يةالوطن العامة السلطات من كل وهم ،آخرين شركاء أيضا التنافسي القطب يضم"  
 تبادلو عالقات سوقية  عالقات كثيفة بين البحوث والصناعة أكثر منهاويتميز ب ،2"العضوة للمؤسسات الخدمات

 الفرنسية المؤسسة طرف من 2004 سنة التنافسية األقطاب سياسةكانت االنطالقة الفعلية ل وقد، أقل للمنتجات
   .DIACTية اإلقليم والجاذبية الجهوي للتخطيط

 Arzeni " J. P شار كل من أ" في هذا المجال  ،كبيرة باإلبداعاقطاب التميز هو المظهر الذي له عالقة    

Pellegin "   يتم التعاون بين مجموعة من المؤسسات لحل  ، إذ الى وجود ما يسمى بنظام المادة الرمادية
في زلندا    فمثال واألسواق،لوجيا و الشراكة حول التكن لى تبادل المعلومات وتنظيمإ  باإلضافة ،مشكلة مشتركة

 .3وهي مؤسسات مهمتها التعاون في  مجال االبتكار" شبكية  بالمادة الرمادية، أنظمةالجديدة  تكونت 
 المصدرين اتحادات-3-4
 المنطقة، بنفس متواجدة (مؤسسة50 و 5 بين) المؤسسات من محدد طوعية لعدد تجمعات عن عبارة هي  
 ،معا تواجهها التي المشاكل لحل للوصول وهذا، موحد تنمية مشروع في وتتكامل ،مشتركة لتنفيذ عمليات هدفت

 4ثالث:الليات اآلالمصدرين من خالل إحدى  اتحاداتيمكن تحقيق 
  واحدة كبيرة لديها موارد كافية إلنشاء منظمة  مؤسسةمن خالل  مؤسساتتصدير منتجات عدة

 ؛للتصدير
 ؛ط أو تاجر لتجميع عدد من المصدرينوسي استخدام 
 من المصدرين إنشاء هيئة للتصدير يملكها عدد. 

، باإلضافة إلى التوافر الدائم للمعلومات عن السوق الدولية عدة ميزات، من ضمنهاالتحاد المصدرين 
 اتللمؤسس يمكن ال التي لألسواق جماعي يسمح بدخولواالستيراد إنشاء شباك واحد لعمليات التصدير 

 وتقليل مخاطر الدخول إلى األسواق الدولية. ،بمفردها دخولها العضوة

 عدد فإن ( ANEXALحسب اإلحصائيات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للمصدرين الجزائريين)ف"     
من بين هذه المؤسسات ، 7111سنة مؤسسة 800 هو إلى التصدير التي انتقلت الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم

مع العلم أن هذه المؤسسات تقوم ، التجمع الوطني للمصدرين الجزائريينمؤسسة تنتمي إلى  011ة هناك المصدر 
                                                 

1    Le reseau national des poles et clusters, " Le rôle des pôles de compétitivité et clusters dans 

l’internationalisation des PME de leurs secteurs success stories",  dossier de press,  october 2016,  p16 
2 Les pôles de Compètitivitè: politique des pôles, consulter sur le site web :  

http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html         le  :      23/06/201 .4 a :11 :00. 

 .210ص:، ، مرجع سابقعلوني عمار 3 
ت دعاااام وتنميااااة المشااااروعات المتناهيااااة الصااااغر والصااااغيرة والمتوسااااطة ودورهااااا فااااي التنميااااة االقتصااااادية اسااااتراتيجيات وآليااااا"، صــــالح الــــدين السيســــي4

 .005، ص: 7118دار الفكر العربي، مصر، ،  واالجتماعية في إطار المتغيرات العالمية والمحلية"

http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html
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بتصدير منتوجات متنوعة أهمها النسيج، المواد الصيدالنية المواد الغذائية، وبصفة خاصة فإن المؤسسات 
 1لدية.في التجمع تصدر منتجات الكترونية، مواد التغليف والتعبئة، مواد ج ةالعضو 

إال أنها تختلف،  األهداف، نفس على غالبا اتفاقها رغم )مظاهر التجمعات(أعاله  ذكورةالم الحاالت         
، تقسيم للعمل فيهايكون وال مؤسسات  صغيرة  تنشط في الفرع نفسه تعتمد على تقاليد حرفية، من تركز  فبدءا

 ،بالمقاطعة الصناعية أو المنطقة الصناعية سميت  والتي دعم،  وهيئات علمية منظمات مع وليس لها اتصال
يؤسس على ، الغالب في طبيعة تقليدية ذو نشاطفي  ،حجمها طبيعة تحديد دون من لمؤسسات إلى تركزات

بأنظمة ، تحظى بدعم الهيئات الوسيطة، سميت قابلة لالنتقالالوجود اقتصاديات الحجم الخارجية والمعارف غير 
 لغرض فشكلت ،تهامنتجا تصدير عاجزة على توسطةوم غيرةصؤسسات لم أخرى را بتركزاتمرو  ،االنتاج المحلية

 والتطوير، البحث على أكثر االعتماد يستوجب ذلك فإن المستجدات، مع التكيفلهدف للتصدير، و  اتحادات ذلك
 تنافسيا. قطبا شأناأن قد نكون بضمها والتي العلمي، للبحث وهيئات التقنيات مراكز تطوير وجود ضرورة وبالتالي

في الشكل ها ا في مبادئ يمكن تصوير هجميع هذه المظاهر تشتركإال أن  ،على الرغم من االختالفات السابقة
 5                                                           .(8-7رقم)

             2 

  

        5         1 

 

 

4                                                                        

 

3                                                                            
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 االلتقاء بين مظاهر التجمعات نقاط :(9-2الشكل رقم )
Source : ONUDI,"Diffusion de la démarche cluster dans trois pays du Maghreb، ALGERIE, 

MAROC,TUNISIE" ,Agence  française de développement ,paris ,2013,    p:8  

 عينة نلخصها في التوليفة التالية:تشترك جميعا في مبادئ م مظاهر التجمعاتنالحظ أن  السابق من الشكل 

 ؛من نفس القطاع مؤسسات ائتالف .0
 ؛القرب الجغرافي .7

                                                 

الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات الصغيرة  "،الراهنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم الصادرات في ظل التطورات" ،أمال بوسمينة1   
 .02 ، ص:7107نوفمبر  05-02والمتوسطة والتنمية المستدامة: واقع وآفاق، جامعة أم البواقي، يومي
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 مؤسساتها؛ التعاونية فيما بين اتالمحافظة على العالق .2
 ؛التنسيق وتوظيف الحيوية .5
 ؛بناء شراكات مع المؤسسات المحلية .1
 ؛تنفيذ مشاريع جماعية .6
 . مواجهة التحديات المشتركة .0

  حاضنات األعمال-3-5
تهتم  الشبكة التيأن ما تتميز به القيادة في المؤسسة "حيث  تكون التجمعات العنقودية بتنظيم رسمي حاضنة، قد

 .1بالتنشيط هو التفكير في إنشاء مشتله أو حاضنة"
الذين و  ،لها خبرتها وعالقاتها بالمبادرين المفعمين بروح الريادةالتي قائمة المؤسسة ال األعمال حاضنة تمثل    
 ويرـتط أو ديدةـــــــــــــــــــــج اتــــــــــــــــــــــمنتج وتقديم إلنتاج وتوجههاهم أفكار  تتبنى ،بون البدء في إقامة مؤسسة صغيرةيرغ

حزمة  بتقديم وذلك ،الوليدة المشروعات لهذه مناسبة عمل بيئة توفير خالل من، قائمة خدمات أو صناعات
توفرها ولمرحلة محددة من الزمن بهدف تخفيف  ،ت وآليات المساندة واالستشارةمتكاملة من الخدمات والتسهيال

 .أعباء مرحلة االنطالق
 حاضنة إلى يحتاج ولذلك الشامل، واالهتمام الفائقة الرعاية إلى يحتاج وليد صغير مشروع كل تعتبر حيث " 

 قويا ذلك بعد ليصبح تدريجيا به تدفع و ،بطاقة االستمرارية وتمده به، تحيط التي المخاطر من لتحميه مولده منذ
وكأنها آلية مشابهة للحاضنات الطبية لألطفال، يتم من خاللها توفير ، 2للمستقبل" مؤهال و النماء على قادرا

 والبدء في عملية اإلنتاج والعمل الفعلي. ،اآلليات والخدمات المساندة خالل فترة زمنية حتى تتم عملية التأهيل
 بل ،المتوسطة أو الجديدة ؤسسةالم االحتضان على عمليات من العديد عمل يقتصر الفإنه  ة"لإلشار      
 ةـــــــــــــبداي في والصغيرة اطها،ـــــــــــــنش وترغب بإعادة ،التدهور لةـــبمرح تمر التي الكبيرةؤسسات الم مع وتعمل

ينبغي أن ندركه هو أن حاضنة األعمال ليست مؤسسات  ومما، 3"نموها حلامر  خالل المتوسطة وأ رها،ــــــــــــعم
 .معايير االقتصادية فهي تتصرف وفق ،اجتماعية

في أنشطـتها، تربطـها  متجانساة و/أو متكامالةكما أن المشاريع المحتضـنة في نفس الحاضـنة يفترض أنها   
 .خارج الحاضـنةعالقـات وظيفـية فيما بينها، كما تربطها أيضا عالقات مع مؤسسات أخرى 

تعمل حاضنات األعمال على دعم العالقات ، حيث عنقوديالتجمع النواة نستطيع أن نعتبر الحاضنة     
الكبيرة من  ؤسساتفيما بينها من ناحية، وبينها وبين الم الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالتكاملية والتشابكية بين الم

                                                 

اقتصاد اقتصاد ريـة وفرص االندماج في ريـة وفرص االندماج في الملـتقى الدولي حـــول التنمية البشالملـتقى الدولي حـــول التنمية البش "، تكنولوجية الحاضنات في العالم العربي: الفرص والتحدياتمحمد بن بوزيان، "  1 
 .7115مارس مارس   0101--1818جامعة ورقلة، البشرية، البشرية،   المعرفة والكفاءاتالمعرفة والكفاءات

 العربية اإلمارات والصناعة، التجارة .غرف اتحاد اقتصادية، آفاق مجلة ،العربي" اإلبداع دعم في الصغيرة المشروعات حاضنات دور" شلبي، محمد نبيل 2
 .116 ، ص:7115 ،  82 العدد ، 25 المجلد المتحدة،

بغداد،  ، جامعة21العدد  االقتصادية، للعلوم بغداد كلية مجلةالمنظمات"،  ريادة تعزيز في االعمال حاضنات دور، "محسن الهادي، سعدون عبد ايثار 3
 .20، ص: 7107
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خارجها، إما كمؤسسات تقدم مدخالت محددة  صناعيربط المؤسسات المحتضنة بالقطاع ال"ك ناحية أخرى
على  للقطاع الصناعي من خالل التعاقد من الباطن، أو تقدم خدمات الحاسب اآللي والصيانة والمعلومات

في  الحاضنات شبكات عالقات واسعة مع مختلف المؤسسات المتالكنظرا "فبل أكثر من ذلك  ،1أنواعها"
عية والجمعيات الصناعية وغيرها، تقوم الحاضنة بتوظيف هذه الشبكات محيطها كالجامعات والمدن الصنا

  2"المحتضنة. ؤسساتلخدمة الم

في  0818وبدراسة تاريخ نشأة الحاضنات مند عام   حديثنا السابق )عالقة التجمعات بالحاضنات(،ل اتأكيد   
ات يففي السبعين ال قد مر بعدة مراحل،نجد أن تطور آلية حاضنات االعم ،لى اآلنا  الواليات المتحدة االمريكية و 

 ،وكان ما يطلق عليه المناطق الصناعية والوكاالت ،من القرن الماضي ظهر الجيل األول من الحاضنات
ليظهر الجيل الثاني من الحاضنات لتصبح هناك مراكز االعمال والمعامل العلمية المخصصة الحتضان 

 تمثل اليوم الحاضنات أصبحت واآلن 3ينات من القرن الماضي".انلك في بداية الثمذو  ،االبتكارات العلمية
 ، يمكن تصوير ما سبق في الشكل التالي(الحاضنات صناعة) البعض يطلق عليها بذاتها قائمة صناعة

 
 (: تاريخ حاضنات األعمال10-3الشكل رقم ) 
منشورات المنظمة  ،"عالمية األعمال مفاهيم ميدانية وتجارب :حاضنات"، عاطف الشبراوي ابراهيم المصدر: 

 .22 :ص، 7111اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، 
، حيث أن نشوء فكرة فكرة التجمعات منبثقة أساسا من فكرة الحاضناتمن خالل الشكل السابق نستنتج أن     

لمشكلة للعنقود من ه المؤسسات اذالتجمعات أدى بالضرورة إلى إنشاء هيئة تقوم على اإلشراف واحتضان ه
االجتماعي، وقد نشأت عن حاضنات األعمال العديد من رأس مال  التمويلية، القانونية،: جميع الجوانب

 االصناف حسب حاجة القطاعات المحتضنة.
                                                 

 .22ص:  ،0711مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، "، دراسات في إدارة األعمال، "عبد السالم أبو قحف1  
 .68نفس المرجع السابق ص:  2
 .81، ص: 7102، جامعة مصر، 17، العدد 05، مجلة النهضة، المجلد مفهوم حاضنات االعمال وتطبيقاته في الحالة المصرية"" نيفين توفيق،3 
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 إذن تعمل الحاضنات على ربط المؤسسات ببعضها البعض من خالل الروابط المؤسسية الموجودة في العنقود   
كما تستفيد المؤسسات التابعة للحاضنة من خدمات  لالستفادة من المحيط، ، وذلك(خحالف. الالت)المناولة، 

 1:البنية التحتية والهيئات العمومية واالتحادات النوعية كما يلي
 منتديات ضمن والصناعيين الجامعات وأساتذة المجتمع وقيادي المالية والمؤسسات األعمال مبادري لقاء 

 ؛اقتصادية وندوات
  االتحادات ،الخاص والقطاع كالمصارف ؛التمويل مؤسسات مع عالقاتها شبكة وتعزيز المشروعات بطر 

 ؛المهني التدريب مراكز المهنية،
 ؛الختامية والحسابات والميزانية المالية الكشوفات واعداد الحسابات إجراء 

 ي:باإلضافة إلى ما سبق تشتمل خدمات حاضنات األعمال على ما يل  
 بأمور مرتبطة قانونية خدمات إلى للحاضنات المنتسبة ؤسساتالم تحتاجإذ  :القانونية لخدماتا توفير 

 وبراءات الفكرية الملكية بحماية منها يتعلق وما التراخيص، عقود وكتابة تأسيسها وتسجيلها مثل عديدة،
  ؛االختراعات

 معامل  من الالزمة األساسية مرافقال لها تنتسب التي ؤسساتللم الحاضنات توفر :التحتية البنية توفير
 طريق والمختبرات عن االستشارية المكاتب، المعلومات تقنية وخدمات وبرامج أجهزة وتجهيزات،
  .الجامعات مع التنسيق أو المشاركة

التي ال تتم رعايتها في  الصغيرة والمتوسطة ؤسسة"تشير تجارب العديد من البلدان الى ان نجاح الم   
لى ما يزيد إبينما وصلت نسبة نجاح المشاريع التي ترعاها الحاضنات  ،%11خفض الى اقل من الحاضنات تن

  2."% 91عن 
 الصغيرة والمتوسطة مؤسساتبسبب الخدمات والمساعدات التي تقدمها حاضنات األعمال، بلغت نسبة ال"ف   

 3".%511لمساعدات التي تلقت ا مؤسساتوبلغ معدل نمو مبيعات ال، %92في السوق  استمرتالتي 
 
   العنقوديةالتجمعات  أنواع-2

 :فيما يلي استعراض ألشهر أنواع التجمعاتو ، منها اهالمعايير التي ينظر ل تختلف أنواع التجمعات بحسب    
 حسب النشأة -2-1
أو  ،يمكن أن يتكون التجمع بشكل طبيعي )تلقائي( نتيجة لوجود تاريخ قديم للمنطقة في هذه الصناعة      

دول التي تتبع أسلوب التجمعات الومعظم ، أو لوجود المهارات الالزمة لدى السكان ،لتوافر الموارد الطبيعية
 حكوميةعبر سياسات  ؛تركز على هذا النوع، حيث يتميز بمعقولية تكلفته. ويمكن أن يكون التجمع مصطنعاً 

  .نوع تستغرق وقتًا أطول وتكلفة أكبرإال أن تنميه هذا ال ،مبنية على دراسات تشير إلمكانية إيجاده
                                                 

 .86ص:، مرجع سابقالمعموري،  موسى علي محمد العاني، رشيد محمود ثائر 1
 .752، 756، ص، ص:ع سابقمرجمجد صباح عبد العالي، أ 2
 .62، ص: 7101، جامعة بسكرة، 09مجلة العلوم اإلنسانية، العدد  حاضنات األعمال كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،عيسى بن ناصر، "3
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 ودرجة التخصصحسب المنتج -2-3
أو تجمع  ،يمكن أن يصنف التجمع على أنه تجمع صناعة السيارات كما في )ديترويت وجنوب ألمانيا(    

أو خدمات سياحية أو إعالمية )هوليوود(، أو حاسبات وبرامج حديثة )وادي  ،خدمات مالية )لندن ونيويورك(
 ليكون في أمريكا وبنجالور في الهند(، أو تجمع صناعة األزياء والسيراميك )جنوب إيطاليا(.السي

العمالء. ففي شمال  وأقد يصنف التجمع حسب درجة التخصص في شريحة معينة من األسواق و         
ف ويستهد ،إيطاليا يوجد تجمع متخصص في صناعة األحذية يركز على التصاميم واألسماء التجارية

 ،وفي البرتغال هناك تجمع يعتمد على قصر دورة اإلنتاج ومواكبة الموضة ،المستهلكين مرتفعي الدخل
ويستهدف متوسطي الدخول في أوروبا، أما في الصين فإن التركيز يتم على كثافة اإلنتاج في األحذية منخفضة 

 1التكلفة والسعر.
 الحجم  حسب-2-2
. العمل... الخأو نسبة إيجاد فرص  مؤسساتعدد ال ،حسب حجم المبيعات قد يكون التجمع صغيرا أو كبيرا    

 ؤسساتعلى األقل من الم ؤسسةم 011من حيث العدد تفترض )اليونيدو( أن التجمع الصناعي يجب أن يحوي 
صغر حجم . إن مكنه مقاومة أي صدمات خارجيةي ذيإلى الحجم الحدي البذلك ليصل  ،الصغيرة والمتوسطة

وكلما كبر حجم التجمع  ،والعمالة الماهرة مؤسساتسلبي يتمثل في إمكانية خسارة ال أثريكون له  التجمع قد
. لكن ال يعبر دوما صغر حجم العنقود عن عدم الصناعي كان أكثر جذبًا للعمالة المتخصصة والموردين

 %81ويسيطر على ، " فعنقود صناعة تشريب األيونات ماساتسوستش يتكون من ثالث مؤسسات فقط تنافسيته
 .2من السوق العالمي"

وجد أن متوسط عدد  ؛تجمعا صناعياً  297في دراسة قام بها معهد التنافسية في جامعة هارفارد لعي نة من     
 مؤسسة،011عن  مؤسساتمن التجمعات يقل فيها عدد ال % 57، وأن مؤسسة 011يبلغ نحو  مؤسساتال

من التجمعات يتجاوز عدد % 71، كما وجد أن نحو مؤسسة 711-011من التجمعات بين % 05ويتراوح في 
تجمعا لتحديد عدد فرص العمل التي يمكن أن توجدها  512وبدراسة عينة من  مؤسسة، 611تها مؤسسا

 3ألف فرصة عمل. 01وجد أنها تبلغ في المتوسط نحو  ،التجمعات الصناعية
  حسب العالقات الجغرافية-2-4
مدينة واحدة أو في مجموعة من المدن أو في دولة بأكملها  فيللعنقود بين التركز  يختلف المجال الجغرافي   

و اقليم جغرافي أالعناقيد صبغة التجمع في مكان  تتخذ"ورغم ان السائد أن ، أو في مجموعة من الدول المتجاورة
 . 4والتطور التكنلوجي" وسائل النقل واالتصاالتله الصبغة قد تتراجع في ضوء التطور الهائل ذال ان هإ ،محدد

 
                                                 

 ، مرجع سابق.التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية 1

 .01ص:مرجع سابق، ، األول الجزء ،"عملها وآلية مفهومها الصناعية العناقيد" قتصادية،اال الدراسات   وحدة 2
 . التجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية، مرجع سابق 3 
 . 12، ص: مرجع سابقعبد الناصر الجاسم، 4
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 حسب مرحلة التطور -2-5
 نوضح تصنيف العناقيد حسب موقعها في دورة حياة العنقود في الشكل التالي 
 

 
  

 
 
 
 

 دورة حياة التجمعات العنقودية (:11- 2)الشكل رقم 

 .048، ص: مرجع سابقممدوح مصطفى،  المصدر:

سلوك  يتميز-Pre-Cluster stage-ا قبل تكون العنقود في مرحلة مأنه " ظنالح (11-3)من الشكل رقم    
ولد توالصناعة في هذه المرحلة بأنه مستقل إلى حد كبير وقليل التفاعل مع المجتمع المحلي، وي مؤسساتال

أو توافر عمالة ماهرة  ،إما توفر مواد خامللتجمع ويكون الحافز  1"في البداية مؤسستينأو  مؤسسةالعنقود من 
التي يكون فيها العنقود صغيرا  ،الطور الجنيني، "وتسمى هذه المرحلة بد يكون بالصدفة البحتةوق ،ورخيصة

 2."ولديه إمكانيات كبيرة للتطور
ويتم التركيز هنا على وجود  والموردين المحليين، مؤسساتوأثناء نمو العنقود يزداد االعتماد المتبادل بين ال    

فالصناعة المساندة لها أهمية  ،على عمق واتساع خريطة العنقود الصناعيةو  ،أو عدم وجود الصناعات المساندة
 3ومن أبرز األمثلة على ذلك:  ،كبيرة في تكامل الصناعة ككل وجعلها منافسة

 ؛نجاح سويسرا في مجال الدواء كان مرتبط بشكل وثيق بالنجاح الدولي في مجال صناعة األصباغ 
 اإليطالية بإنتاج نحو ثلثي اإلنتاج  مؤسساتة والفضية تستند إلى قيام السيادة إيطاليا في عالم الحلي الذهبي

 العالمي من اآلالت المستخدمة في صناعة الحلي. 
 ،عندما تنتهي عملية تكوين العنقود وبداية عملية اإلنتاجفوفي مرحلة امتداد العنقود ليضم روابط جديدة، "       

اكم المعرفي داخل العنقود، وتعمل المؤسسات المتخصصة على وفي ظل وجود المنافسة، تظهر عملية التر 
والمجتمع  المؤسساتتزداد درجة التفاعل بين و  4."توفير األبحاث والبنية األساسية والتدريب المتخصص للعاملين

ويستمر العنقود في النمو المطرد حتى يصل إلى مرحلة النضج ، المحلي والمؤسسات البحثية والعلمية
وتسمى هذه المرحلة الحرجة  ،مؤسساتصبح بعدها غير قادر على ضم المزيد من اليوالتي  ،واالستقرار

Critical Mass، .وهي درجة التشبع من حيث المعرفة والمهارات والمعلومات خالل العنقود الصناعي 
                                                 

  ت الصغيرة و المتوسطة كوسيلة لتحقيق تنميتها: مع اإلشارة إلى حالة الجزائر"، الملتقى، "استراتيجية العناقيد الصناعية للمؤسسابوسمهين عادل 1

 .02، ص :4116أفريل  06/02،جامعة سكيكدة، الوطني الرابع حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية االقتصادية في الجزائر

 . 061، ص: مرجع سابقا زايري بلقاسم،  2 
 .02، ص: مرجع سابقن عادل، بوسمهي 3
 061، ص مرجع سابقزايري بلقاسم،  4
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أقل تكلفة وأكثر فيها يتم استبدال منتجات العنقود بأخرى "، تدعى بالتحوللإلشارة قد تكون هناك مرحلة أخرى   
 1في المنتجات وطريقة اإلنتاج".كفاءة، عندها يتحول العنقود إلى منتجات جديدة، أو يقوم بتغيير بسيط 

 
آلية تشكلها ، التجمعات الصغيرة والمتوسطة نحو ؤسساتلجوء الم الثالث: دوافعالمبحث 

 ومتطلبات نجاحها
نحو التجمعات  الصغيرة والمتوسطةداعية لتوجه الم في هذا المبحث سنخوض في تفاصيل األسباب ال         

السياسات الحكومية في تفعيل هذا التوجه، وأخيرا متطلبات نجاح هذه االستراتيجية ومعوقات  العنقودية، ودور
 نموها.

 التجمعات العنقودية والمتوسطة نحو غيرةصالدوافع لجوء المؤسسات -1
همها التوجه الحكومي، حيث تقرر الدولة اختيار عنقود صناعي معين أ ،نتيجة لعدة أسبابتجمعات تنشأ ال      

تنشأ نتيجة  هذه األخيرة، المصطنعة التجمعاتبأو ما يسمى  و تقوم بتطويره لتحقيق أهداف تنموية محددة،
 % 48ويشكل التوجه الحكومي نسبة ، مؤسساتمبادرات تدخلية حكومية تهدف إلى إقامة الروابط التعاونية بين ال

هذه عوامل الطلب، حيث تشكل  ؛المؤثرة في إنشاء التجمعاتاألخرى ومن العوامل ، من أسباب نشوء العناقيد
من أسباب نشوء العناقيد، في حين أن تركز المراكز البحثية المشتركة من المؤسسات %08نسبة األخيرة 

 ،عات كارولينا الشمالية في الستيناتومثال ذلك الجهود البحثية المشتركة لجام"، %01المساعدة يشكل ما نسبته 
   2حد أهم عناقيد صناعة التكنولوجيا الحيوية في أمريكا".أوالتي كانت السبب في وجود 

لك حسب دراسة قام بها ذو  ،العناقيد الصناعية اسباب نشوءهم أد من ع  يورغم أن القرار والتوجه الحكومي     
ئيسي لنشوء معظم العناقيد يعود لتوفر عناصر االنتاج، أو ما يسمى إال أن السبب الر  للتنافسية،معهد هارفارد 

 واالجتماعية االقتصادية الظروف نتيجة تلقائيا تشكلت التي التجمعات هي هذه االخيرة الطبيعية، تجمعاتالب
يرجع التجمع فيها لتوفر عناصر اإلنتاج  إذإيطاليا، كما حصل في  معين، وزمن إقليم في تسود كانت التي

 .كالموارد الطبيعية والعمالة
على سبيل المثال كان  ،من عوامل نشوء التجمعات الصناعية % 51حوالي اإلنتاج يشكل توفر عناصر     

 من رغمالواليوم ب لوجود كميات كبيرة من الفحم الحجري في مدينة بطرسبيرغ الفضل في نشوء صناعة الحديد،
 3تحتضن عنقود قوي لصناعة الحديد. زالتنها الإال أ ،انخفاض احتياطات المدينة من الفحم

ال تخلق قوى السوق وحدها مستوى يقارب المستوى  التجمعات المصطنعة والطبيعية()الحالتين وفي كال "    
، فالبد من سياسات تدخلية فعالة ترتكز على قواعد وأسس مدروسة فتكون مؤسساتاألمثل من التعاون بين ال

                                                 
 .00الجزء األول ، ص: "،العناقيد الصناعية مفهومها وآلية عملها"وحدة   الدراسات االقتصادية،  1

صندوق التنمية ل، تقرير اقتصادي لثانيــ الجزء ا وهاحالعناقيد الصناعية اا تنميتها وأسس اختيارها والتوجه السعودي ن وحدة   الدراسات االقتصادية، 2 
 .0 :ص ،7119الصناعية السعودي، 

 . 0نفس المرجع السابق، ص: 3 
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ن تحقيق الثروة يأتي عن طريق التعاون بين التجمعات أ Michael Porterأعلن  أنهث حي 1."مكملة لقوى السوق
               التجمعات.توزيع االسباب الرئيسية لنشوء والشكل التالي يوضح  الصناعية والحكومات.

 
  التجمعات العنقوديةلنشوء سباب الرئيسية توزيع األ: (13-3) رقمشكل 

 ــ "العناقيد الصناعية اا تنميتها وأسس اختيارها والتوجه السعودي نحوهااالقتصادية، " وحدة الدراسات :المصدر
 .2، ص:7119تقرير اقتصادي لصندوق التنمية الصناعية السعودي،  الثاني،الجزء 

نحو التجمعات  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتأسباب لجوء المأما  هذا عن أسباب نشوء العناقيد،
 لخيصها فيما يلي:فيمكن ت ،العنقودية

 بدور الفاعلين المحليين  االعترافالتنمية من األسفل و منطق -1-1
 أن ذلك تنافسيتها، مصادر مراجعة على الفرنسية السلطات الركود االقتصادي ألزم التسعينيات خالل    

 المبدأيث أن ح ؛تهاديناميكي لدعم سياسة بسبب غياب األزمة تجاوز تستطع لم الصغيرة والمتوسطةمؤسساتها 
 أعلى من اتخاذها يتم لمنطقة ما االستراتيجيةالخيارات  أن أي ،قفو من التنمية مبدأ هو آنذاك للتنمية السائد
 المحليين. فاعليها إشراك دون الدولة هرم مستوى على
 على ونأنكب الباحث ذيال خيرهذا األ ،التنمية من األسفلمنطق  على النقيض من ذلك وجدت فرنسا     

 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالجمعيات المهنية والم، المجتمع المدني، تناوله بحيث هنا تلعب الجماعات المحلية
 ، وهيCholetaisمناطقها في في متمركزة صغيرة لمؤسسات إنتاجية تجمعات هناك أن كذلك لوحظفيه، دورا بارزا 

  .إيجابية بصفة المقاومة من كنتتم مشتركة خدمات وتستعمل ،اإليطالية الصناعية المناطق تشبه
 سياسة تقوم على باقتراح( الجهوي والعمل اإلقليمية للتهيئة الفرنسية الهيئة) DATARفي هذا الصدد قامت     

 ذابه معنية تـاـــــــــــــــالمؤسس حيث أن كل ،7119أكتوبر  في CDIFالفرنسية  للتجمعات العام االتحاد مع التعاون
 ارية،ــجالت األنشطة مختلف ومن ،إنتاج حرف خدمات، مقدمي حرة، مهن إنتاجية، مؤسسات كانت سواء ،التنظيم

  2الزراعية.و  السياحية الصناعية،
 في وطنيا الدولة تتبعها لتلك التي مكملة محلية تنمية برامج وضع على قادرة المحلية الجماعات بذلك وأصبحت

 عن البحث في تتجلى المحليين عمليا الفاعلين فمهمة يين،وعموم خواص شركاء جمعت مشتركة تنمية مسار
  .األخيرة هذه مالئمة لنمو بيئة وخلق، المنطقة مؤسسات تواجهها التي للصعوبات مناسبة حلول

                                                 

 .17ص:، مرجع سابقعبد الناصر الجاسم، 1  
 
2 QUEYRAS Joachim, "Soutien A La Dynamique Des Grappes D’entreprises", Datar, paris, 2010, p: 269. 
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 تحقيق الوفورات الداخلية والخارجية-1-3
اب داخلية وأخرى إلى أسب يمكن أيضا تصنيف األسباب التي أدت إلى لجوء الم ص والم نحو التجمعات      

وتتضمن وفورات اإلنتاج التي تزيد بزيادة  ،الوفـورات االقتصاديـة خارجية، تمثلت األولى في البحث الدؤوب عن
سيما ما تعلق منها باألبحاث والتموين المشترك واإلنتاج  ،مع توسيع نطاق توزيع التكاليف الثابتة ،حجم المؤسسة

التي تتحصل عليها المؤسسة جر اء سيطرتها على  االمتيازاتصد بها تلك فيق" الخارجية أما األسباب، المشترك
 ،العمليات وتخريج للعراقيل المادية والمالية في التبادالت تتمثل في التخفيض التدريجي ،1"مكونات محيطها

امل مع "فمثال التعاون مع الموردين الموجودين في العنقود يتغلب على بعض المشكالت التي قد تظهر عند التع
  2موردين من خارج العنقود، والتي تتمثل في تعقد وصعوبة المفاوضات ومشاكل التحكم واإلدارة ".

رخيصة ومواد أولية بعين  إضافة إلى المزايا المقارنة لكون حيز المكان المشتغل من طرفها يوفر يد عاملة  
 على يوفر أن شأنه من التجمعات ذهه مثل وجود نأكذلك ف .المكان دون تحمل تكاليف نقل وصيانة مغريـة

 الماء من الصناعيون يحتاجها التي الخدماتج و اإلنتا عناصر لتوفر نتيجة األموال، من الصناعيين الكثير
  .والطرق والكهرباء

 تزايد الطلب وظهور األنشطة التكاملية -1-2
نيع الحديثة في تنوع النشاط ساهمت حركة التصفقد  ،تنشأ العناقيد نتيجة للطلب على المنتج النهائي   

من خالل إدخال فروع جديدة شجعت الطلب على المنتجات الوسيطة والنشاطات التكاملية عن طريق  الصناعي
مكونات  والتي كان لها دور بارز في تغطية الطلب المتزايد على مختلف ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمال

 المنتجات. 
كون تومن ثم فان حجم العمليات الصناعية  ،ون حجم السوق صغيرا نسبياولى للصناعة يكففي المراحل األ"   

ونتيجة  ،مستقلة تتخصص كل واحدة في عملية أو مرحلة منفصلة ؤسساتمن الصغر بدرجة ال تبرر قيام م
 3."معظم العمليات الفرعية داخلها بإتمامالتي تصنع المنتج الرئيسي تقوم  مؤسسةلك فإن الذل
م األ مؤسسةالفيها فإن العمليات الصناعية تصبح من الكبر بدرجة تتنازل  ،نمو الصناعةق و مع كبر حجم السو  

يؤدي نمو الصناعة وكبر  "إذ ،ةالمتخصص ؤسساتتاركة اياها للم ،عن القيام بعديد من العمليات الصناعية
، مما 0الـل من قأصص/ تكلفة الوحدة في ظل التكامل ن تصبح تكلفة الوحدة في ظل التخحجم عملياتها أل

 4وانخفاض درجة التكامل." ،زيادة درجة التخصص ىيحفز عل
 
 
 

                                                 
 .081، ص: 7100دار وائل للنشر، عمان،  "،رات االستراتيجية لنمو المؤسسةالخيا، "إلياس بن ساسي 1
 .00، ص:مرجع سابقمصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم،  2 
 .96، ص: ، مرجع سابقعبد القادر محمد عبد القادر عطية 3 
 .96ص:  ،نفس المرجع السابق 4 



 توسطةوالم غيرةالص سساتؤ العنقودية كمقاربة مشتركة لدعم تنافسية قطاعات الم تالثاني: التجمعاالفصل 

   - 011 - 

 

 الشراء وتحقيق الحجم الحرج، مشكل االندماج-1-4
 استراتيجيالحجم تحرص على الدخول في تحالف  متوسطة وكبيرةيرى البعض "أن المؤسسات 

ة هذه معينة، فنظرا لصغر حص لتخفيض درجة المنافسة إذا ما قورنت بنظائرها صغيرة الحجم في صناعة
فإن تأثيرها على المؤسسات األخرى الكبيرة أو المتوسطة يكون ضئيال، ومن ثم فإن دخولها  ،في السوقاألخيرة 

  1ال يغير الموقف". االستراتيجيفي التحالف 
رها في مشاريع تكتالت عنقودية لزيادة تركيز تأثي الصغيرة والمتوسطةا يعطي سببا لدخول الم ذإن ه

يكون في أدنى نقطة لمنحنى التكاليف الحرج الذي بالوصول إلى الحجم األمثل أو  ،على المؤسسات األخرى
 .المتوسطة

تعقد العملية اإلنتاجية أدى إلى ف إن تحقيق الحجم األمثل يكون بالوصول بدقة الى التعاون المتخصص،
 ترفع من جودة المنتوج المطلوب. صةمهارات متخصبعض المؤسسات إلى مؤسسات أخرى تتوفر على  لجوء
"إما بسبب مشكالت في  االبتالع،إن  المشاكل المختلفة التي اعترضت عمليات االندماج والشراء أو      

بورصات األوراق المالية أو فرض قيود حكومية أو اعتبارات قانونية كدخول طرف ثالث معارض لعمليات 
في تطور هذا الشكل من أشكال التعاون، والمتمثل في التجمع االندماج أو الشراء، كلها عوامل ساهمت 

 األخير أصبح كبديل جديد يسمح بتجنب التصادم الثقافي والتنظيمي الذي يسببه االندماج. ذاه الصناعي،
 
  (آلية ومراحل تشكل التجمع)السياسات الحكومية الالزمة لخلق وتدعيم العناقيد -3
مقصودة ومخططة غالبا، ويتم تسيير العنقود  باألساس،اقيد هي مسألة تنظيمية العنقدة أو التجمع في شكل عن 

من خالل تنظيم كان ذلك  سوآءامن طرف إدارة خاصة تتولى االشراف والمتابعة المستمرة لسير العنقود، 
  2أو مساعدة الوحدات في تجاوز بعض التحديات والعراقيل اإلدارية منها. ،التظاهرات

وهو أن تنمية القطاع ال "، / الصناعاتوتنمية القطاعات عنقودية،تنمية التجمعات الين سياسة هناك فرق ب    
 أما ،االختالف. هذا عن أوجه 3"التجـــمع تنحصر في موقع جغرافي واحدتنمية بينما  تنحصر في موقع جغرافي،

ام مادة أولية رئيسية واحدة، أو تشترك مؤسسات القطاع والتجمع في إنتاج سلع متقاربة أو استخدعن أوجه الشبه 
  .طريقة صنع واحدة، أو نوع واحد من اآلالت

في حالة ما اجتمعت مؤسسات وذلك  ،معينة عبارة التجمع نقصد بها قطاع أو صناعةفي األخير نقول أن     
 أمامية)رأسية تربطها عالقات و  ،هاته األخيرة في منطقة جغرافية محددة، يكون نشاطها متخصصا بشكل أكبر

 التركيز حول نشاط أو أنشطة معينة من سلسلة القيمة.  يمكن لكل مؤسسة شريكةحيث  ،وخلفية(
                                                 

 . 022، ص: 7112،" مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية ،لفة لالستثمارات األجنبيةاألشكال والسياسات المختعبد السالم أبو قحف، " 1
الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد ". دور العناقيد السياحية في تنمية االقاليم الريفية اا حالة مناطق الهضاب العليا بالجزائررحيم حسن، " 2 

 .1ص: ، 7102ماي  2و 6توسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والم
 .مرجع سابقالتجمعات الصناعية البديل القادم لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية،  3 
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مؤسسات ال عدد وتزايد بنموها والتي ،عمودية أو أفقية تطوير شبكات لبداية مامشاريع ما في دولة  قد توجه     
 :مراحل خمس على ذلك ويتم، تجمعات إلى ترقيتهاب عندئذ الدولة تقوم فيها المشاركة

 بالنظام والتعريف المشاركة األولى: دعم المرحلة-3-1
 يتم القيام ذلك، على وتدريبها المحلي المستوى على الخطة تنفيذ تتولى سوف ، والتيللتنشيط فرق تكوين بعد    

حيث تجتمع  ،فيالجغرا"هنا يأتي دور التركز  تنميتها، المراد المنطقة وكذا ،الصناعة أو للنشاط تشخيص بعملية
يمكن  إذ" 1في مكان ما نتيجة لوجود ميزات ملموسة وتشمل الموارد الطبيعية أو البنية التحتية ". مؤسساتال

الحديث على بداية تشكل العنقود الصناعي بمجرد تجمع مجموعة من المنتجين والموردين ومراكز األبحاث في 
 2 "ام مترابط.لتتعامل مع بعضها في شكل نظ ،منطقة جغرافية واحدة

 البنى المشاكل، بتحديد قيامهم خالل من ،المستوى المحلي على التنشيط لفرق المهمة هذه توكل العادة في    
 :التالية العناصر بتحليل يسمح بما ،اإلجراءات من وغيرها المؤسسات عدد التحتية،
 نهم؛وزبائ ومورديهم اإلنتاج في المشاركة المؤسسات من المكون اإلنتاج نظام 
 المهارات؛ تنمية نظام  
 مؤسساتال وتمثيل المؤسسي التنسيق نظام. 

 الدعم وهيئات مديري المؤسسات لدى التجمع بنظام التعريف تتضمن قوية إعالمية سياسة تنتهج ثم من    
 ،المفتوحة االجتماعاتمن  عدد والمؤتمرات وتنظيم البرامج طريق الفاعلين عن ومختلف ،العمومي والخاص

قناع لترسيخ اسعي  تنفيذه. وضرورة المسعى هذا بأهمية المستهدف معلمجتا وا 

وتعريفهم بالمزايا التي  ،شبكاتاليتم في هاته المرحلة "زيادة معرفة أصحاب األعمال حول فوائد إنشاء 
شاكل التدابير األولى التي يعتمدها الخبراء وصانعي السياسات تحديد الم ، ومنتعود من العمل في هذا اإلطار

  .3والقضاء على هاته المشاكل، رفع مستوى وتكوين األشخاص الذين شاركوا في تطوير التجمعات الصناعية "
تطوير المناهج  التي تتولى مهمة متابعة حاجات الصناعة، ،"بناء مراكز مهارات العناقيدإضافة الى ذلك يتم     

القيام بالمقارنات و د، تحديث معايير قياس المهارات التدريبية الجديدة، البقاء على اتصال مع مجالس العناقي
 4ومن خالل المعلومات المحصلة يتم تحديد االحتياجات التدريبية وبناء البرامج التدريبية المناسبة". ، المرجعية

 
 

                                                 

 نفس المرجع السابق. 1 
دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات  الملتقى الدولي حولمحددات نجاح استراتيجية العناقيد الصناعية"، شوقي جباري عبود زرقين، " 2

 .7، ص :7102ماي  2و 6الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
 

3Karim Esgandari, Hamed Tirandazheravi, Jafar Beikzad, "The Relationship between the Performance of 

Industrial Clusters and Renovation of Small Industries", Research Journal of Applied Sciences Islamic 

1(3). Azad University, Iran, 2013, P: .660  
4 Kitagawa F, "From Technopolis, cluster to regional science policy: Japan regional development policy 

1980s-2000s", CIRCLE, Lund university, Sweden; P: 80. 
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 االستراتيجي وتقسيم الوظائف الثانية: التخطيط المرحلة-3-3
تتكامل مع  متخصصة مؤسساتالفاعل بحاجة إلى  أن التجمعحيث  التخصص،تقوم هده المرحلة على     

 متمكنة من تخصصها بقدر ما يكون التجمع قادرًا على النجاح. المؤسساتبعضها، وبمقدار ما تكون هذه 
 وىـــــــــــــــــالمست على ضبطها يتم استراتيجية اللـــــــــــــــــخ من بدأي تجمعات عنقودية محلية تطوير لمشروع االستعداد  

 بدورها:   تشمل والتي المحلية لالحتياجات وفقا الوطني
 وواضحة دقيقة تكون المحلي المستوى على أهداف ضبط إثرها على يتم، للتنظيم عامة أهداف تحديد 

قق؛ ووضع وقابلة  ؛للعمل المنظمة القواعد إلى باإلضافة للمجموعة القانوني اإلطار للتح 
 ع المسئولياتتوز و  ،تنظيمي للمجموعةالهيكل والالتنفيذية  الخطة وتوضع، عمشرو ال جدوى دراسة تجرى.  

 التنظيمية البنيات الثالثة: وضع المرحلة-3-2
 لعمل الفاعلين األساسية والشروط التنظيمية البنيات وضع مرحلة تأتي ،السابقة المرحلة من االنتهاء عند     

 :على بالعمل ذلك ويتم ،المحلي المستوى على نظام كل داخل المحليين
 1:على الحرص خالل من المالئمة القاعدية الهياكل توفير  

o وتسويق؛ تموين شبكات إنشاء  
o وتطوير؛ بحث مراكز وضع  

 من وغيرها والمرافقة االستشارة وكذا التكوين مراكز ترقية الدعم؛ في المالية الهيئات دور تعزيز      
  ؛اصةوالخ منها العمومية الالزمة الخدمات

 الفاعلين؛ مختلف بين العالقة تنظم التي اإلجراءات يتضمن الذي العقد وضع 
 المستوى على معلومات بأنظمة وربطه ،الوطني المستوى على متكامل إداري معلوماتي نظام تأسيس 

  .العكسية التغذية يضمن كما المحتملين بالفاعلين المتع لقة كافة المعلومات يحوي المحلي،

ن كانت ال تختلف إإلشارة إلى أنه في هده المرحلة فتجدر ا     ن أنواع المساندة المطلوب منحها للمؤسسات وا 
إال ، التكنولوجي وغيرها، المالي، مثل الدعم الفني الصغيرة والمتوسطة ؤسساتعلى المستوى الجزئي لتنمية الم

المساندة بمنهجية منسقة من حيث بمعنى أن تجمع أنواع  ،أن االختالف يكمن في أسلوب منح هذه المساعدات
 .2المحتوى والمرحلة والتوقيت يتطلب سيادة نمط من العمل الشبكي للوحدات اإلنتاجية والمؤسسات الحكومية

 تفعيل التواصل بين مؤسسات النظام الرابعة: المرحلة-3-4
 ى:عل تنشيطال فريق سهر حول سياسات مساعدة على تأهيل العناقيد، تتمحورتتضمن هذه المرحلة   

 راالبتكا على والتحفيز، فعال إعالمي جهاز بوضع االتصال تسهيل وكذا األعوان بين الثقة بناء، 
  3؛المستدامة التنمية والتسيير نحو العقد بفحوى االلتزام على التحفيز جانب إلى

                                                 

 .92، ص: مرجع سابقبن العمودي جليلة،  1 
 .50، ص :مرجع سابق ،بوسمهين عادل2 

3 ARIS Ali, "Système Productif Local -SPL", 2 éme séminaire sur les SPL, université Ouargla, 4 mai2008B, p: 23. 
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 الخام للمواد مجمع كشراء نسبيا بسيطة أعمال تنفيذ على العضوة المؤسسات مديري مرافقة، 
 القيام المنتجات، لعرض مشتركة كتالوجات تصميم ،المختلفة المعارض في الجماعية المشاركة

فيها من أجل تطوير نوعيات جديدة من  امستثمر  اإنتاجية مشتركة قد تكون الدولة طرف باستثمارات
 لأعما وتنظيم للنظام تجارية عالمة تحديد التكنولوجيا أو من أجل التسويق الخارجي المشترك،

 انتقال لتسهيل الجمركية الحواجز إلغاء وكذا والدولي، والوطني المحلي المستوى على ترويجية
  ؛الدول بقية لىإ المؤسسات هذه صادرات

 صالونات، تنظيم ،باألنترنت بيانات قاعدة وضع : قطري عن النظام بين فاعلي ملتقيات تنظيم   
 الكفاءة حيث من سوآءا ؛فعالية أكثر يبأسال تبني على المؤسسات مساعدة مسيري ؛ منتديات
المنتجات، ربط  العنقود بثالوث  جودة تحسين إلى باإلضافة ،العمالء خدمة حيث من أو الداخلية

إنشاء ديناميكية التواصل مع ، "وكذا نظم التعليم والتدريب ونظم اإلنتاج  ومؤسسات البحث العلمي
ة حضور األفراد في الدورات التدريبية، ومن ناحية أخرى المراكز الدولية، من ناحية فإنه يوفر إمكاني

   1.("7115نقل الخبرات و اكتساب المعرفة )اليونيدولفإنه يوفر الفرصة للندوات والمؤتمرات 

 الولوج إلى أسواق جديدة :الخامسة المرحلة-3-5
البد  ،الدولي المحيط في لالندماج العولمة تفرضها التي القوية الحركية مع التكيف اولةــــــــــــــــــــــــمح في          

على  وأيضا يجب التحفيز ،واالبتكار اإلبداع وتعزيز جديدة أسواق دخول على العضوة المؤسسات تحفيز من
 وربما يثمر عن إيجاد منتجات وتجمعات جديدة. ،تطوير هذا التجمعلبعالقات مع تجمعات أخرى  ارتباطها
ومع  ،ي أواسط التسعينيات ظهر تجمع صناعة الكمبيوتر وتقنياته في وادي السيليكونف لعلى سبيل المثا     
 .موقفها وموقف التجمع التنافسي لتدعيمفي تحالفات  مؤسساتالعديد من ال توتيرة االبتكارات دخل تسارع

مجموعة من  ، تقوم علىنجد أن التجمع يقوم على بنية تأسيسية صلبة المراحل السابقةمن خالل            
المؤسسات المترابطة جغرافيا واجتماعيا وصناعيا، تربطهم عوامل مشتركة: ذات الزبائن، ذات الموردين، ذات 
البنية التحتية ونفس الفرص والتهديدات، حيث تضمن هذه العوامل قيادة واضحة للتجمع، اتصال دائم، بحث 

 (0-7الجدول رقم)عبر  ذلكيمكن تلخيص ، و خوتطوير مشترك، تسويق مشترك. ال
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Karim Esgandari, Hamed Tirandazheravi, Jafar Beikzad, op cit, P:606.  
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 : المحاور النظرية المتعلقة بالتجمعات العنقودية (1-3رقم)الجدول                  
 شرح مختصر المحور  

 البنية التأسيسية:
 ــ عالقات اجتماعية  

 ــالمتعاملون االقتصاديون

 ؛التغييركة ضمن التجمع كتشجيع المبادرة و وجود قيم مشتر ــ  
عة أفراد مترابطة مع مهارات متخصصة ومجموعة مؤسسات مترابطة ـ وجود مجمو 

 جغرافيا وصناعيا.
 التقارب الجغرافي:

 
وتشارك المعرفة واالبداع االداري بين  ،مزايا اقتصاديات الحجميهدف إلى تحقيق 

 المؤسسات االعضاء.
ضمن التجمع تتمثل  لوجود عوامل مشتركةنظرا هناك مجموعة عالقات مشتركة  العالقات االقتصادية

، يد عاملة متخصصة، (نقل، اتصال) في: الزبائن، الموردين، البنية التحتية
 التهديدات.و جامعة، الفرص التسهيالت تدريبية، 

العوامل التي تضمن 
 الترابط:

تحديد المحاور  ــ القيادةاا
ــ تبادل  ــ االتصال الكبرى

 المعارف

من قبل كل أعضاء التجمع لضمان تشارك وجود قادة واضحين للتجمع ومقبولين   
المعارف، قيادة التغيير مثل وجود قواعد سلوك مشتركة، لغة مشتركة، ثقافة 

وجود اجتماعات اتصال  ،صناعية مشتركة لتطوير الموارد البشرية ولقياس االداء
إدارة )العمليات األساسية ، مبادرات بحث وتطوير مشتركة، تسويق مشترك، منتظمة
 (الكفاءات المحورية. االبداع،لقيمة، سلسلة ا

Source: see morosini p," industrial clusters .knowledge integration and performance." ,World 

development , vol.32,n:2 ,2004.p: 602. .  

  متطلبات نجاح التجمع العنقودي ومعوقات نموه- 2
الذي  االستحواذزوال المؤسستين، وظهور مؤسسة جديدة، وال يعني  المؤدي إلى االندماجال يعني  جمعإن الت   

نما يستخدم الت لتجميع القوى وتحقيق األهداف  جمعيجعل المؤسسة الكبيرة تستحوذ على المؤسسة الصغيرة، وا 
كأي نظام يتطلب نجاح التجمع العنقودي ، و لمؤسسات المتجمعة كيانهاليحفظ  جمعالمشتركة، وعليه فالت

 .موعة من المعوقات التي تحول دون نموهجوفي المقابل يتعرض الى م من الشروط،موعة جم
 متطلبات نجاح التجمع العنقودي-2-1
 ينايجابيالعام والجزئي يعتمد أداء العنقود بشكل رئيسي على مناخ االستثمار المحيط به، فمتى كان المناخ     

 العامويشمل المناخ االستثماري "ولة محكوم عليها بالفشل، عدا ذلك فالمحاأمكن تنمية العناقيد الصناعية فيه، 
المحفزة لى نوعية األنظمة والتشريعات إمن مستوى وجودة التعليم  ؛كل شيء يمكن أن يؤثر في قطاع األعمال

دينة إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز وقابلية الم 1.وسياسات المنافسين" ،البنية التحتيةكذا و  ،وفاعلية تطبيقها
  المذكور عناصرها فيما سبق. بورترفي ماسة  فيتمثل الجزئيالمناخ أما  ،للتطور

  
                                                 

 .1 ، ص:مرجع سابقشوقي جباري، عبود زرقين، 1 
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 إذ ومع قدة، طويلة هو عملية ا النظامذه تنفيذ مشروع أن التجمعات تطوير في الناجحة الدول تجارب بينت  
 فيما يلي: حصرها يمكننا والتي ،المتط لبات من مجموعة توافر إنشاؤه يتط لب

  المحليين للفاعلين واالستراتيجية السياسية ادةاإلر -أ
 في لهم ال تكون الذين المحليين الفاعلين تنظيم فسوء المشروع، لنجاح األول الشرط هو العنصر هذا يعتبر 

  1.الخاص القطاع يبذلها التي الجهود فشل إلى يؤدي أن يمكن ،اتهورهانا المنطقة على النظرة نفس الغالب
  محترف يقتنس هيكل وجود-ب
 الدول في خاصة تجميعه في صعوبة تجد المحلية السلطات عادة والذي ،كبيرة أهمية ذو عامل أيضا هو   

لى أن الممكن من إذ ،النامية  أو الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم ربتطوي مك لفة عمومية منظمة المنسق دور يتو 
  .األعوان وباقي النظام مؤسسات بين بالوساطة نيقومو  الغرض، لهذا تجنيدهم تم محليون مستشارون أو جمعية

 الثقة وااللتزام المتبادل-ج
لك إيمان كل طرف بأن العالقة القائمة بينه وبين ذتعتبر الثقة الحجر األساسي لبناء العالقات المتبادلـة، يعني  

 .األطراف يربط لذيا العقد بنصوص القيام في بااللتزام األمر هذا ويتع لق الطرف اآلخر هي عالقة هامة،
  تبادل المعلومات-د
وبهذا يتسنى لكل  إن نجاح التجمع يقتضي تبادل المعلومات بين األطراف من خالل االتصال المستمر بينهم، 

 طرف التحكم في نشاطه، األمر الذي ينعكس في األخير على تقليص الوقت، التكاليف وتحسين األداء. 
ثقافة العمل الحر، والوصول إلى العمالء،  :فير الظروف المالئمة مثلتو  يتطلب أيضا نجاح العنقود"     

 .2الحصول على رأس المال، والحصول على المعرفة "
، عدد مؤسسات"عدد الشبكات والروابط الجديدة بين ال :مؤشرات نجاح التجمعفي هذا الصدد ننوه أنه من بين    

دخال وتطوير تقنية جديدة، تطوير البنية التحتية، زيادة ، امؤسساتالمؤسسات الداعمة ببعضها ومع ال عالقات
 3.يجاد العدد الكافي من فرص العمل وزيادة الصادرات"إقدرات البحث العلمي، تطور مستوى اليد العاملة، 

 معوقات نمو التجمع العنقودي-2-3
بينت أن الشراكة ال  بعض الدراسات التي أجريت على أثر شمولية األسواق على المؤسسات من منظور داخلي  

 لك لألسباب التالية:ذ يمكن تصورها أبدا من دون صراع بين الشركاء. ويرجع
 تكاليف الفرصة البديلة -أ
التجمع يتم  بمساهمة كل طرف بما يتوفر له من عناصر قوة تساهم في إنجاح التجمع، مثل رأس المال،   

صول هي أصول ذات استعماالت بديلة، األمر الذي المعرفة، التكنولوجية، واألرض...، فالبعض من هذه األ
يدفع أصحابها إلى إمكانية االنسحاب من التجمع بمجرد الشعور بعدم إمكانية نجاح المشروع لشكهم في إمكانية 

                                                 

 1
 .61، ص: مرجع سابقبن العمودي جليلة، 

2 Jonathan Potter, Gabriela Miranda, "Clusters, Innovation and Entrepreneurship", OECD, 4116, P:60.  
 .0ص: ، مرجع سابق، الجزء الثاني، وأسس اختيارها والتوجه السعودي نحوها "العناقيد الصناعية تنميتها وحدة الدراسات االقتصادية، " 3
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في وقت يتمتعون بإمكانية الحصول على مكاسب من  ،ليهإعدم االستغالل الكامل للطاقات في التجمع المنتمي 
 في مجاالت أخرى.  استعمال أصولهم

 عدم جاهزية وكفاية الدراسات التحضيرية  -ب
ؤدي الى قرارات خاطئة من حيث اختيار الموقع، تقسيم المدن والمناطق تقد  عدم فاعلية دراسات الجدوى  

أيضا هناك معوق عدم كفاية الدعم ، كهرباء واتصاالت ،وتقديم الخدمات المختلفة لها من بنية تحتية ،الصناعية
  الوطنية. وعدم وجود تنسيق مسبق مع برامج التنمية االقتصادية ،لمقدم من المؤسسات المساندةا
 خطر السلوك االنتهازي-ج
قد تكون  تالسلوكياالبحث عن المصلحة الخاصة عن طريق الخدعة أو الحيلة، وهذه  ويعنى بهذا االخير  

يمتلكها الحليف لصالحه، خاصة المتعلقة منها أثناء عملية المفاوضات من خالل استعمال المعلومات التي 
ما توصلت إليه المؤسسة من قبل الحليف بطرق ملتوية ولصالحه،  استغاللأو " بالموارد والكفاءات الحقيقية،

  1في مجال اإلبداع والتطوير". استثماراتمن خالل  اكتسبتهاوهذا ما يجعل المؤسسة تفقد بعضا من المزايا التي 
 العناقيد:تفعيل من ضمن معوقات  أيضا         

همالها للمناطق النائية ،اهتمام سياسات العناقيد بالمناطق الحضرية-  2؛وا 
 ،وضعية التبعية التي قد تجد المؤسسات الصغيرة نفسها فيها، نتيجة االستثمارات التي يفرضها مقدم األوامر- 

 ؛وخطر الخسائر الناجمة عن أخطاء األخرين ،وعدم احترام االلتزامات الواردة في العقود أثناء تنفيذها
 .لنوعية التكنولوجيا الجديدة والموردين مهارات العمال عدم مالئمة نهيترتب ع ذيتكنولوجيا الالالتغير في - 

 توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتالمبحث الرابع: التجمعات العنقودية وتنافسية قطاعات الم
 .محليا عملاو  عالميا فكر بالشعار دعم ما وهو ،المحلي النسيج في عنها يبحث التنافسية المستدامة المزايا إن  
 الخصائص المعاكسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقليدية واالندماج الجواري-1
فكلما ازداد عدد العناقيد الصناعية المتطورة داخل  ،ال يمكن دراسة مفهوم العنقود بعيدا عن مفهوم التنافسية    

                                        تنافسية.  وذلك من خالل ما يوفره العنقود من بيئة عمل  ا االقتصاد،ذا كلما ازدادت تنافسية هاقتصاد م

      
 (: رسم توضيحي للتنافسية لدى بورتر13-2)الشكل رقم 

 يارها والتوجه السعودي نحوها"،العناقيد الصناعية ــ تنميتها وأسس اختوحدة الدراسات االقتصادية، " :المصدر

 .2، ص:4116الجزء الثاني، تقرير اقتصادي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، 

                                                 
، المركـــز 11مجلـــة االقتصــاد المعاصـــر، العــدد "، أهميـــة التحـــالف االســـتراتيجي فـــي مجـــال المـــال واألعمـــال، "عــ أ أحمــد، بـــن لكحــل نـــوال 1

 .06، ص :4116الجامعي خميس مليانة، 
 .00، ص: بقمرجع سا شوقي جباري، عبود زرقين، 2
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من الشكل أعاله نجد أن تنافسية الدول هي نتيجة لتنافسية المؤسسات العاملة فيها، وأن أكثر المؤسسات تنافسية 
 ضمن تجمع صناعي واحد.هي تلك التي تعمل وتتكامل فيما بينها في صناعة محددة 

 المحيط  والمتوسطة المعاكسة وتحديات غيرةالمؤسسة الص-1-1
عن المحيط بشكل عام "فهو مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة، وتتفاعل لصالح أو لغير      

المقاولة، منها  يعنى بتوفير مجموعة من الشروط ألجل تشجيعفهو المحيط المحلي عن  ، أما 1صالح المؤسسة"
الشروط  يوفر المحيطلم لو في حالة وجود إطار عمل مناسب، توفير الحاضنات وهيئات مختصة في التمويل، و 

 رىـــــــــــــــأخ مؤسسات مع الـــــــــــــــــــــــــتكامل متعدد األشك السابقة تضطر المؤسسة ذات الحجم الصغير إلى تحقيق
والجدول التالي يوضح آراء مختلف الكتاب حول رد فعل المؤسسات  ،كبيرة مؤسسات أو الحجم نفس من

  اتجاه المحيط. الصغيرة والمتوسطة
 المتوسطة والمحيط  المؤسسات الصغيرة و  :(3-3)رقم جدول  

 االقتباس المؤلف

Silvestre  وGoujet  (0668)  هي األكثر حساسية إلى تغيرات  الصغيرة والمتوسطةالصناعات

ق دون أن تكون لها سلطة التأثير في تطور ميكانيزمات السو

 عمله؛ 

Sammut 1995 

 

 

ليست لها نفس الع قة مع  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم

المحيط كالمؤسسة الكبيرة الحجم، فاألولى تحاول أن تشق طريقها 

 بينما الثانية تفرض نفسها؛ 

Julien  وMarchesnay 1998  في حين أن المؤسسة الكبيرة  ،للمحيطالمؤسسة الصغيرة تخضع

 .رجدا تهيكله بشكل كبي

Choppoz 1991  المؤسسة الصغيرة تنضم إلى محيط مكثف ومعقد. في اغلب

األحيان تخضع لتأثيراته القوية دون أن تتمكن من استغ ل 

 أفضلياته.

الدورة التدريبية الدولية  ،"،ة والمصغرةالتسيير االستراتيجي وتنمية المؤسسات المتوسط"عبد المليك مزهودة،  المصدر:
ماي  79-71حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، أيام 

 .1 ص: ،7112
في محيطها، يؤكد هؤالء  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةمالانطالقا من مكانة انطالقا من الجدول السابق و       

وتطوراته، وهو موقف منطقي بالنظر  عوامل المحيطعلى محدودية تأثيرها في السياق العام لتوجيهات  الباحثون
 مع املــــــالتع كيفية هو المؤسسة كتحد على اليوم يفرض ما لكن، إلى إمكانيات هذه المؤسسة ونتائجها الميدانية

 كخطر مرة نفس العامل إدراك يمكن إذ ،مجدية تعد لم والمخاطر الفرص الفصل بين مسألة نأل العوامل هذه
 .كفرصة ومرة
 بالوقتالعمل  أسلوب تعميم التحالفات، عدد في كاالرتفاع الممارسات؛ بعض من يشهده وما الحالي الواقع   

 نظم عمليات على "التركيز، االندماج استراتيجيات الشبكات، ظهور الجودة، شهادة ، (Just-in time)الحقيقي  
                                                 

 136 .ص:  ،1983بيروت،  العربية، النهضة دار اإلدارية"، والممارسات الوظائف-األعمال إدارة ،"الشرقاوي علي 1
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 بالخصوصيات ؤديي أن نهشأ من الخ، .1الموردين" مع العالقات إدارة االهتمام نحو توجيه حديثة،ال التصنيع
 واستبدالها بمناهج والزوال، التالشي إلى الصغيرة والمتوسطةؤسسات الم في بالتسيير والخاصة التقليدية
 .الكبيرة مؤسساتال في مطبق هو لما أقرب تكون تسيير
على اعتبار ان اتجاه خصوصية   تهاخصوصيا سوف تفقد اإلطار هذا في ةالصغير  المؤسسات نإ     
 ,Gervais, 1978; Dandridge, 1979 Hertz, Marchesnay))كـ باحثين تبناه والذي ،الصغيرة والمتوسطة ؤسسةمال

نما إليه كمس لمة ينظر يعد لم  1982  مفهوم ظهر الجديد االتجاه هذا إطار وفي للجدل، قابلة بحث كفرضية وا 
 لخصائص  معاكسة خصائص لها الحجم صغيرة مؤسسة" ابأنه تعرف والتي  الصغيرة المعاكسة المؤسسة"

 تعتمد ،العمل تخصص مستوى ارتفاع عالية، تكون فيها الالمركزية نأ أي التقليدية؛ الصغيرة المؤسسة
 .2"عالمية سوق في وتعمل المدى، وبعيدة واضحة استراتيجية

 عليها يفرضها لم استراتيجية إلعداد توصلت الصغيرة والمتوسطة ؤسسةالم أن نعتبر أن ايمكنن عندها     
 ؤسسةالم سوق قوة بضعف اإلقرار التافه منفي قوله:  ) Marchesnay 2001)يؤكده  ما وهذا" ،لخارجياالمحيط 

 أكثر في االندثار ددبص هو الكبيرة، المؤسسة على المدافعون يروجه والذي كهذا ، فتصورالصغيرة والمتوسطة
 3. "الجديد االقتصاد في اعــــــــــــــــقط من

 ذهبت قد المتنافسين مع فالعالقات ،في اتباع أحد الروابط المؤسسية للتجمع كلها أو أحدها إن ذلك يترجم     
الجدد،  الداخلون لزبائن،وا التفاوضية للموردين القدرة المنافسة، حدة (الخمس القوى تصوره نموذج مما أبعد إلى

 على المزاحمة باب من خطرا للمؤسسة يمثل بالنسبة قد السوق في جديد منافس فظهور )،االحالل منتجات
 أي المعاكس، االتجاه وفي ،هذا المنافس مع التحالف أو الشراكة باب من فرصة يمثل وقد ،في السوق النصيب
 مصدرا الستغالل أصبح اإلنتاجية العملية مستلزماتو  المواد مصدر الذي هو فالمورد الموردين، مع العالقة

 .التنافسية األفضلية وتدعيم المهارات
 مهارات استغالليمكن المؤسسة من  Sous-traitanceالباطني  التقاول عمليات من المؤسسة ن تمكن"إ    

 (Pulls)الصدرات  جإلنتا اإليطالية المؤسسات تعامل في ولنا أنشطتها، رجة بعضخأ خالل من المورد وكفاءات

 مهارات فيه تمتلك التي والتسويق النماذج إعداد التموين، عمليات على ركزت إذ دليل، خير اإلنتاج عملية مع
 تهانظيرا على كبيرا تنافسيا تفوقا لها حقق ما وهو ،الباطنيين للمقاولين اإلنتاجية العمليات بقية وأخرجت، متميزة

موجودة  تنافسية أفضليات المؤسسة تستغل قد وبالتالي ،لإلنتاج الكالسيكي النموذج على أبقت التي الفرنسية
  4".المحيط في باألحرى أو خارجها

                                                 

 72-71ص، ص:  ،1998،  مرجع سابق خليل، مرسي نبيل 1 
2 Olivier Torrès, "A French perspective of research on small business: Denaturation and proximity" 

Area- Lodz- Poland, 2003, p:06   . site Internet: http://www.Oliviertorres.net/elements/travaux.Htm, Consulté 

le: 16/10/2006 a:14 :30. 

 الصغيرة والمتوسطة اتالمؤسس تأهيل الدولي حول متطلبات لملتقىا، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنافسية االستراتيجي التسيير، الحاج مداح عرايبي3 
 .  0165ص: ، 2006أفريل 18 و 17 العربية، جامعة الشلف، يومي الدول في
 .91مرجع سابق ص : التنافسية، وتحديات مفهومية مقاربة – للمؤسسات االستراتيجي التسيير، عبد المليك مزهودة4 
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" فهناك العديد من المؤسسات الصغيرة التي ما لبثت أن تفوقت، رغم انتمائها الى قطاع المؤسسات الصغيرة    
م تظل مسجونة هيكل الصناعة، واتخذت قرار التجمع والمتوسطة ذات الهيكل المجزأ والمردودية السلبية، فإنها ل

     1مع مؤسسات أخرى في المحيط، لالستفادة من هذا األخير".
 الصغيرة والمتوسطة   حامل رهانات أداء المؤسسةاالندماج الجواري -1-3
اكز من جامعات ومر  ؛إن األداء التنافسي لم يعد مسؤولية المؤسسة لوحدها بل أصبح مسؤولية الجميع 

 إلخ  العمال، الزبائن، الدولة، الموزعون، المؤسسات المالية. اتحاداتبحث، الوكاالت الحكومية والدولية، 

 
 الصغيرة والمتوسطة   حاملي رهانات أداء المؤسسة: (14-3) رقمشكل ال

Source: www.chaires.gc.ca,  consuler le :21- 02-2016, a 21 :60. 

 المباشرمحيطها غير مجبرة على بناء عالقات مع  غالبانفسها تجد المؤسسة أن نجد من خالل الشكل   
 ، وحتى المراكز الثقافية.الهيئات االجتماعية، اإلدارة العمومية معفتنسج روابط ، لتسيير انشغاالتها

 مبدعة، كانت وان ، المحلي المستوى على تحقيقها يمكن التنافسية الميزة أن نعتبر "أن يمكننا هنا من          
،  2"مكثف محلي اندماج من انطالقا العالمي المستوى على تنافسيتها تكوين يمكنها أو حرفية عائلية صناعية،

على    Johannisson (1994) ; Keeble et al (1998) ; Torrès, (1999الباحثين  من مجوعة يقترح لذا"
 هذه وترتكز والمحلية، العالمية بين جمع وهو ،(حليةمالعو ) glocalisationنظرية  تكون بان رةالصغي المؤسسات

  في فاعل دور (العمومية والمجتمع المحلي الهيئاتجوار المؤسسات و )للجوارية  أن مفاده الذي مبدأ على النظرية
 

                                                 
1 Bart Nooteboom , “Innovation, learning and cluster dynamics”,Erim report SERIES RESEARCH IN 

MANAGEMENT ,  Universities Rotterdam,  2004, P:1 

 .0161مداح عرايبي الحاج، مرجع سابق، ص: 2 

   réseaux شبكات

 

 

http://www.chaires.gc.ca/
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، المحلية الموارد ونوعية وفرة على بعبالط يتوقف فأداءها،  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتللم العالمي االندماج

 1".بأن الجوارية تؤدي إلى تقوية شبك المؤسسة والتي بدورها تقوي القطاع  BELLON( 0662)يرى و 
 
 ( على نموذج االقتصاد الصناعيتنافسية-تجمعاتاسقاط العالقة )-1-2
 لــــــــــــــــــــــداخ تحدث التي القتصاديةا الجوانب بين يربط الذي العلم أنه على عرف االقتصاد القطاعي /الصناعي  

ينظر ، متجانسة نسبيا وأفكار بقيم يتميز ،محلي مجتمع إلى االنتماء في المم ثل االجتماعي بالجانب معين قطاع
مما  ،للصناعة على أنها مجموعة مؤسسات مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق مجموعة معقدة من العالقات

  .أفضل محلل للتجمع العنقوديالصناعي هو  يؤكد أن االقتصاد
 (:االقتصاد الصناعي العناصر األربعة المكونة لنموذج)التالية يرتكز التحليل القطاعي على العناصر 

 الشروط األساسية 

طاقة )العرض وعوامل  تشمل جميع الخصائص التي تساعد على تحديد بيئة األعمال التجارية، "    
 ،ظروف الطلبكذا و  ،حركة التوزيع، مصادر تمويل القطاع، تكنولوجية القطاع( ف،القطاع، بنية التكالي

طبيعة التكنولوجيا في  وجود بدائل، وهي تعنى بجميع العوامل المتعلقة بالمنتج ووضعيته في دورة الحياة،
إلى دراسة كل يتطرق هذا التحليل كما  2."إلى تحديد المناطق الجغرافية الصناعية ة، باإلضافعملية اإلنتاج

  .االستراتيجي لهاومن ثم دراسة التموقع  ،ثقافتها. الخمؤسسة على حدا من حيث تنظيمها الداخلي، 
 :هيكل القطاع 

التركز )النسبية وأحجامها  عدد المؤسسات، حجم السوق، 3يلي: يتطلب تحليل هيكل القطاع ما    
حواجز  ،االفقية والعموديةالت الممكنة بها تمييز المنتجات، التكامدرجة  نمو المبيعات، ،(الصناعي

ليها  ، مجموع القوى الخمس التنافسية.الدخول والخروج منها وا 

المنافسة  :والتي تتمثل في ،هيكال واحد من بين أربعة هياكل المعروفة للصناعةمجتمعة ه الخصائص ذتحدد ه  
 التامة، المنافسة االحتكارية، احتكار القلة، واالحتكار التام.

 
 
 

                                                 
، المركز 18مجلة االقتصاد المعاصر، العدد  مداخل صياغة الخيارات االستراتيجية التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،" مداح عرايبي الحاج، 1

 .46، ص: 7100الجمعي خميس مليانة، 
2 Gedefroy;Dang Ngueyien; "Economie  Industrielle Appliquée",  Ed   Vuibert, paris,1995, p:06.                                                
3Ibd,p:02 .                   

  هي ذات  غير المتجمعة الصغيرة والمتوسطةي مشـروع واحد، هنا نشير أن قطاعات المؤسسات جنوح عناصر اإلنتاج نحو التجمــع فتركز الصناعة هو
     تنجر عنه حصص سوقية منخفضة. الحجم ومتوسطة المؤسسات الصغيرة من الكبير عددال أنحيث مجزأ،  تركيز منخفض أو هيكل
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 ؤسسات سلوك الم 

التي تتبعها المؤسسات من أجل التأثير على حجم  واالستراتيجياتمجموعة السياسات  ؤسساتيقصد بسلوك الم  
اإلدارية األكثر شيوعا التي تكررت في دراسة  تالسلوكيان إذ أ ،فسينفوذها في السوق، وكذا تعزيز مركزها التنا

 البحث والتطوير. الدعاية واإلعالن، ة السعرية،منهج االقتصاد الصناعي تنحصر في السياس
 

 األداء الصناعي  

عن طريق  ، يكون ذلك1درجة النجاح التي تحققها المؤسسة في إنجاز أهدافها الصناعي اآلداءيقصد ب   
التسعيرية أو اإلنتاجية في السوق. هناك ثالث مؤشرات أداء تكررت في دراسة العالقة بين هيكل  تالسلوكيا
 .مؤشرات التنافسية عن تعبره المؤشرات ذه، التطور التقنيو  الكفاءة الربحية، وهي:؛ عة وأداء المؤسساتالصنا
   Sherer  توصل الى فكرة جديدة تمثلت في حلقات التغذية الرجعية لمختلف العناصر المكونة  0821سنة

   2.لذلك باإلضافة إلى ذلك وضع اإلطار التحليلي للنموذج،
للوصول الى  العنقودية وبتكييفها على التجمعات ،ربط العناصر األربعة المكونة للنموذجومن خالل   

  (51-3) نتحصل على الشكل رقم داءأسلوك     فهم العالقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .015، 012ص: ، ص،مرجع سابقعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  1 
2 Johann Le ROUX, "Stratégies D'approvisionnement Et D'innovation Des Entreprises De 

Tronsformation  Des Produits de La Mer",Thèse De Doctorat, Ecole de Doctorale de sciences de la 

mer,BRETAGNE,2003,p:85 .  
    وزيادة ذلك أن تركز المؤسسات يؤدي الى نقصان حدة المنافسة هيكل صناعة، فوية فهي تعبر عن لإلشارة فإن التجمعات العنقودية في حالة كونها ع

أن اتباع مؤسسات القطاع الستراتيجية التجمعات  بقوةاستراتيجية في حالة كونها مقصودة، كذلك نشير  سلوك استراتيجي/، وكذلك تعتبر التجمعات الربحية
ل ذلك تلقائيا  لعقود من الزمن  هيكل سائد.  الى درجةاستراتيجية التجمعات من حالة سلوك يحو 
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Source ; Dennis W. carlton & Jeffrey M. perloff , "Economie industrielle", Groupe De Boeck s.a, 2 édition, 

Bruxelles, 2008, P:03. 

للقطاع أن الظروف األساسية االقتصادية "نجد  ؛وبالتطبيق على التجمعات العنقوديةالسابق من خالل الشكل    
ومن البديهي أن الشروط األساسية تؤثر  ،P/C/Sيسية لنموذج تعد الدعامة الرئ ،تكاليف والطلب والتقنيةمن ال

المحتمل أن ومن  ،للمؤسسات من جهة االستراتيجيةوتساهم أيضا في توضيح الخيارات ، على هيكل الصناعة
 1."من جهة أخرى المؤسسات التي تسعى لتعزيز قوة السوق الستراتيجياتتخضع 

تتوضح لنا اآلليات التي  وكذا حلقات التغذية الرجعية، للنموذجمن خالل ربط العناصر األربعة المكونة    
 )آداء(.يؤدي إلى أرباح وأسعار مرتفعة)هيكل( تتطور وفقها الصناعة، فالتركز العالي للصناعة 

                                                 
1Jean Pierre Angelie, op cit, p: 48 .                                                                                                                                                                                                                                       
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فالمستوى المنخفض من األرباح ألحد قطاعات المؤسسات /سلوك، التجمع استراتيجيةإذا اعتبرنا أن      
عن طريق التخصص في سلسلة  مؤسساتها قد يشجع على االندماج فيما بين ،)اآلداء( الصغيرة والمتوسطة

مما يؤثر على تركيز الصناعة )سلوك(، خر اتخاذ استراتيجية التجمعات العنقودية آبمعنى  ،القيمة المضافة
ردية بين هامش اآلداء(. إذن هناك عالقة ط)تعظيم األرباح المشتركة وهذا األخير بدوره يؤدي إلى ،()الهيكل
 على هيكل الصناعة. يؤثريمكن للمؤسسة أن تتبنى سلوكا  نه من خالل األداءأل ،ودرجة التركز الربحية
ذلك أن الدولة من خالل  ،(P /C /S)وننوه هنا إلى أثر تدخل الدولة في الحياة االقتصادية على الثالثية     

مؤشرات ز، كما أن لة الوصول إلى المستوى األمثل للتركسياساتها الصناعية الحكومية تؤثر على الهيكل بمحاو 
حيث يكيفونها تجاه سلوك المؤسسات في  ،واضعي السياسة االقتصادية الحكوميةو األداء هذه تهم الباحثين 

 وبهذا تكون السياسة الصناعية كتغذية راجعة لألداء.   ، الصناعة لخدمة هدف الدولة
فمن هذا المنظـور على  ،علق بالفعالية الوحدوية أكثر من هيكل الصناعةأن أداء المؤسسة يت"ونشير هنا    

من نسبة  %01أن هيكل الصناعة ال يفسر إال ما مقداره  يرى في بحث حديث له R.Rumeltسبيل المثال فإن 
مما يعني أن الصفات الضمنية للمؤسسة واستراتيجياتها من  ،1"الفــــروق في معدالت الربح بين المؤسسات

 تفسر كثيرا النسب الباقية.عنقودي  ، تجمعبحث وتطوير إعالن، تسعير،
 
 ومداخل التنافسية تجمعاتال-3

أي ان البيئة التنافسية هي مزيج من  نها عالقات ترابط دون تبعية،أما يميز العالقات التي تربط العنقود     
وفي نفس  ،خاصة في التسويق افسة شرسةمنات التي تنتج نفس المنتجات تتنافس مؤسسفال ،المنافسة والتعاون

التحالف في  ،كتوفير خدمات البنية التحتية ؛ع مشتركةيل العنقود في تنفيذ مشار خات دامؤسسال تتعاونالوقت 
ضابط التنفيذ الرئيسي   michell dellالتعاون هو حتمية المنافسة الجديدة ذكر ذلك"ف. مجال البحث والتطوير

  2"لشركة دل 
يرجع السبب وراء تعاون ، "و المنافسة ظاهرة شائعة الحدوث في الوقت الراهن مؤسساتالتعاون بين اليمثل "    
مكسب طرف/ خسارة لطرف آخر، بل تحولت                 :إلى أنها لم تعد ترى العالم فقط من منظور المنافسة مؤسساتال

 كوداكد يتزو ب كانونمؤسسة ثال تقوم فعلى سبيل الم، مكسب طرف/ مكسب لطرف آخر :إلى منظور التعاون
ومنه فإن " 3".( ليابانا) سي في جي( تقوم بتجميع الفيديو مع فرنسا) وطومسونبآالت تصوير المستندات، 

 4."ر من مجموع أجزائهبالتجمع أو العنقود هو نظام من المؤسسات المترابطة، حيث يكون مبدأ الكل أك
                                                 

 .7112، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،الخارجية" وبيئتهاالميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة أحمد باللي، " 1
 .871، ص: 7118دار المريخ للنشر، الرياض، ابراهيم،زء الثاني، ترجمة علي الج"، االستراتيجية لإلمداداتاالدارة جيمس ستوك، دوغالس المبرت، " 2
 .152ص: مرجع سابق، ، سليمنبيل محمد مرسي، أحمد عبد السالم  3

4Michael E. Porter, " Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global 

Economy" ,ECONOMIC DEVELOPMENT, QUARTERLY,  sage publications, 2000  ,p :21. 
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 على Porterتحاليل  معظم ارتكزت فقد ،للقطاع والتجمعات العنقودية فيه عن العالقة بين القدرة التنافسية    
 وبأي فيه، هي وضع بأي القطاع لهذا الحالية التنافسية ر القدرةتفس   حتى معين قطاع في المنافسة تاريخ دراسة
  .مستقبال عليه ستكون وضع
البيانات، تطوير  توفير ؛المنفردة أقوى من المنتجاتتسويق خطوط منتجات جديدة يعمل العنقود على      

تحسين التخطيط بسبب توفر مزيد من المعلومات عن  ،من الخدمات القانونية والمالية ؤسساتالبنية األساسية للم
 . إمكانية الحصول على األسعار التفضيلية لشراء كميات كبيرة من المواد الخام ،العمالء والموردين

توسطة في شكل عناقيد هي نقطة جديرة بالثقة، ذلك أن تلك المؤسسات بهكذا "فتموقع المؤسسات الصغيرة والم 
استراتيجية تستغل المحيط المحلي على أكمل وجه، من خالل االستفادة من وفورات الحجم الداخلية والخارجية، 

 1".عالقات طويلة األمد مع العمالء والشركاء األكثر ربحية وتخفيض تكاليف التخزين، وبناء
 
 ا يلي تبيان مؤشرات التنافسية وعالقتها بالتجمعات العنقوديةفيمو 
  االبتكار و انتقال المعارف ، التعلم التنظيمي-3-1

سياسات التسعير، والعمليات و  تبادل للمعلومات حول األسواق :"ينتج عنهجمع العنقودي رأى آخرون أن الت     
  ،2"اء تتضح طرائق العملــاعل المتكرر للشركــــــالل التفـــــــن خ، إذ أنه ومراشــــــأو غير مب مباشرالتصنيعية بشكل 

على تعزيز تدفق المعلومات ضمن كلها تعمل  ،عوامل القرب، التوريد باإلضافة إلى وجود روابط اجتماعية" ف 
 3خاصة المتعلقة منها بحاجة المشتري". العنقود
وقد  هو تلك الفوارق واالختالفات بين أطراف التجمع،قودية التجمعات العن الستراتيجيةالدافع األساسي إن     

 .cooperation de difference"هذه العالقة بتعاون االختالف  (Joffre et Koenig 1984سمى كل من )
وبالتالي  ،داخل الكتلةوالصريحة  المعرفة الضمنيةهو تقاسم "إن مصدر القدرة التنافسية الجوهرية للتجمعات     

ة خاصة الضمنية منها، لمعرفلالقدرة التنافسية للمجموعات الصناعة هو كيفية إدارة فعالة  فتاح لتعزيزفإن الم
  4"....الخوعقد المؤتمرات اإللكترونية  وذلك من خالل الحلقات الدراسية ومجموعات النقاش

إن الديناميكية التع لمية التي تنتج عن نظام    مرور الوقت مع التغيرات في بتجعل الفاعلين يتكيفون  التجمع" 
بيئتهم، مما يعني أن هناك دوران وتبادل للمعرفة أدت إلى إعادة إنتاج ثقافة تقنية وبالتالي إعادة إنتاج المحيط 

                                                 
1 Antonia R. Gurrieri and Luca Petruzzellis," Local Networks to Compete in the Global Era. The 

Italian SMEs Experience", Social Science Research, No134,  University of Bari, 2006, p:3. 
ــــــي العنــــــزي، جــــــواد أ 2 دار اليــــــازوري، عمــــــان، "، تطبيقااااااات –التحالفااااااات االسااااااتراتيجية فااااااي منظمااااااات األعمااااااال: مااااااداخل ، "محســــــن راضــــــيســــــعد عل

 .06، ص: 7100
3Michael E. Porter, " Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global 

Economy", op cit, p :22. 
4  Zhenfeng Chen. Xiangzhen Xu,  "Study on Construction of Knowledge Management System  Based 

on Enhancing Core Competence of Industrial Clusters  international", journal of Business and 

Management., Vol  . 05, No.:03,.2010,.p:218. 
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بصفة الضمنية وجدت الدراسات أن تجمعات التكنولوجيا العالية األوروبية تنتقل فيها المعرفة حيث " 1نفسه."
  .2التبادالت الرسمية" بدال من مؤسساتقل العمالة بين المن خالل تن مثيرة لالنتباه

التابعة للتكتل انتشارا سريعا داخل التكتل  مؤسسات" تنتشر المعارف التي تنتج داخل الفي هذا الصدد نشير أنه  
  3لك ميزة تنافسية للتكتل بمجمله."ذفتضمن ب، إنما انتشارا بطيئا جدا خارجه ذاته،
فحين تمت منافستها  في كاليفورنيا، Silicon-Valleryلك المقاطعة الصناعية المسماة ذ لىوأحسن مثال ع"   

تبادل المعلومات بين وبفضل التعاون و ،بالصناعات اليابانية خاصة صناعة الدوائر المندمجة االلكترونية
ا السوق عادت بهتي أاستطاعت صناعة نوع من الدوائر المندمجة ال ،المتواجدة في المنطقة المؤسسات
 4."وفي ظرف قصير استغلت كل الطاقات البشرية المتواجدة في المنطقة ،لصالحها

، تكمن في نشوء الميزة كأحد روابط التجمع بالتزويد الخارجي ةعالقله لتعلم التنظيمي كذلك نشير أن ا     
تعديل االتجاهات التقنية  لللمؤسسات األصإذ يمكن  التنافسية بالتنسيق الوطيد بين الصناعة المعنية ومورديها،

قصد البحث عن الحلول  لمورديها وعرض مواقع اختبار للبحث والتطوير، وبالتالي تسريع وتيرة عملية اإلبداع
 BULLETIN)و(PROVIDENCE)جريدتي ندما أرادتع فمثال"، رعةللمشاكل المشتركة بأكثر فعالية وس

EVENINg) وأحبار موردي الورقشكلت شبكة للتطوير مع طباعتها، ت البحث عن أساليب لتخفيض نفقا ،
 5."األخرى لتجربة أساليب فنية جديدة مؤسساتالطباعة، وال

لمؤسسات التجمع صغيرة  لتحقيق االبتكارإن المعرفة في مسار تدفقها تتحول إلى قوى منتجة            
ل التجمع أكثر ابتكارا ثماني المتجاورة المتخصصة بفع مؤسساتحيث "وجد الباحثون أن ال ومتوسطة الحجم،

 6. " (0886فيلدمان )النائية جغرافيا،  مؤسساتمن ال مرات
دائًما، وهو ما يجعل استخدام التكنلوجيا المتقدمة  ديناميكي وضع الصناعي في العنقود أنإلى ونشير هنا    

رار الى خلق منتجات جديدة "وتؤدي الديناميكية باستم، بمثابة القوى المحركة االساسية لتطور ونمو العنقود
   7عادة تشكيل االسواق".إوبالتالي 

                                                 
 1- COURLET Claude, PECQUEUR Bernard et SOULAGE Bernard," Industrie et dynamiques de 

territoires", Revue d'économie industrielle, Vol. 64. 2e trimestre, France, 1993, p :13 . 
2Jonathan Potter, Gabriela Miranda, op cit, P:60  . 

 . 16ص : ،مرجع سابق ،عبد الناصر الجاسم 3 
4 Lévesque, B., Klein, J.L., Fontan, J.M. , "Les systèmes industriels localisés :état de la recherche 

UQÀM",1998,  consulte sur le site : www.omd.uqam.ca/publications/telechargements/sysindus.pdf  le: 2 /4  /

  2013 

ــــويس، "5  دارةجــــوردان ل ــــدار العربيــــة للنشــــر التحالفااااات االسااااتراتيجية مشاااااركات اسااااتثمارية ماااان أجاااال الرخاااااء: بناااااء وا  "، ترجمــــة ســــعاد الطنيبــــولي، ال
 .046، ص: 0886 القاهرة، والتوزيع،

6 Jonathan Potter,.Gabriela Miranda, op cit, P. :60  

الملتقى الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في  "،ورها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدو أهمية العناقيد الصناعية  " ابركان ياسين، 7 
 .8ص: ، 7102ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي  تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،

http://www.omd.uqam.ca/publications/telechargements/sysindus.pdf
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فإنه من الصعب أن تواكب  ،فنظرا للتطورات المتسارعة التي تحدث في حقل التكنولوجيا يوما بعد يوم   
المؤسسة دوما تلك التطورات، مما يجعل من أهداف التجمعات العنقودية تقليص تلك التكاليف الخاصة باألبحاث 

 وتكون بديال ممكنا لالنتقال التكنولوجي بطريقة أكثر سهولة.  ،ذا الميدانفي ه
"على سبيل المثال فان عنقود صناعة التصوير يحتوي على مجموعة كبيرة من التحالفات والتي تصل في       

الشديد لك إلى االرتفاع ذويرجع  ،بعض األحيان إلى تكوين كيان قانوني جديد في مجاالت األبحاث األساسية
المتنافسة الى التعاون في  مؤسساتلك تلجأ الذل ،في تكلفة البحث العلمي خاصة مع ارتفاع عنصر المخاطرة فيه

ت مؤسسان درجة تنافس الإأما مرحلة استغالل نتائج البحث العلمي الناتج عن البحوث المشتركة ف ه المرحلة،ذه
  :كل التالينستطيع تصوير ذلك في الش1فيها تصل الى درجات حادة."

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أنظمة التكامل في العنقود  :(16-3) رقمشكل ال

Source: Simmie J, "Innovation and Clustering in the Globalize International Economy", Urban Studies, 

N :(5/6), unido, 2004. 

تكامل والتعاون الذي يتم بين العناقيد وجميع الكيانات الموجودة داخل يتضح من الشكل السابق مدى ال   
ومنظمات الصناعات  ؤسساتد عالقة متبادلة بين مراكز األبحاث والجامعات والمو كما يتضح أيضا وج ،العنقود
أو الجديدة،  والمشروعات القائمة والمجالس المحلية والحكومية، والتمويل( التموين اللوجستية، )تسويقية، الداعمة

األبحاث الالزمة لتطوير أعمال العنقود الصناعي، وتحصل بحيث تمد الجامعات ومراكز البحوث المشروعات 
 ألخذه في االعتبار عند القيام بأبحاث جديدة. ،إمكانية التطبيقفي منهم على ما يفيد نجاح تلك األبحاث 
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 األبحاث وتنمية المجتمع

مشروعات مشتركة بين منشآت العنقود 

 والجامعات ومراكز األبحاث

 تنسيق مشروعات 

 

  أعمال جديدة

  تعاون داخلي

 بحث مشترك

 جديدةخلق اعمال 

  طرق توزيع التمويل المدارس والكليات العليا الفنية المتخصصة   المؤسسات التجارية والمالية

األعضاء المؤسسون  المختصة بتسجيل براءات االختراع

  للشركات 
 معامل التكنولوجيا الصناعية

 منظمات الصناعة الداعمة مراكز الحاضنات منظمات تكوين العنقود

  ولوجيانقل التكن منظمة ترخيص التكنولوجيا       
 

 براءة    
 اختراع

 طرق توزيع االستثمار نقل التكنولوجيا

  حصول على دعم
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 اإلنتاجية الكفاءةتحقيق اقتصاديات السلم و -3-3
يتم ذلك بالتخلص من  نتج عن التجمع قلة التكاليف وبالتالي الحصول أكثر على اقتصاديات السلم،ي    

"وذلك عن طريق إعادة تصميم  التكاليف غير الضرورية لتحسين قدرة أطراف التجمع على المنافسة السعرية،
جراءات تصنيعها، ،المنتجات  1أو بدخول أسواق جديدة " وتخفيض مراحل وا 

وتشير تكاليف  الموجودة في العنقود في انخفاض تكاليف الصفقات، ؤسساتالتقارب الجغرافي للم يسهم    
، مثل جمع ضمن تكاليف اإلنتاجالصفقات إلى كل تكاليف األنشطة المتعلقة بتنفيذ المشروع وال تدخل 

  المعلومات والتفاوض والرقابة واإلشراف.
 خفض خالل من بشكل مباشر أيضا تكاليف اإلنتاج خفض ىإل يؤدي هذه التجمعات مثل إقامة كما إن   

 لجنة للشراء خلقبلك عن طريق عمليات الشراء الجماعية التي تكون ذو  ،المستوردة اإلنتاج مستلزمات تكلفة
  أيضا ،الشراء في عمليات األفضل التحكم عن الناتج السعر في الربح لتحقيق الشراء عمليات بين التنسيق تدير

 أن يمكن كما ،البحث والتطويرو  للتدريب المشتركة األنشطة خالل ف اإلنتاج في التجمع "يكون منخفض تكالي
 وذلك الجماعي للمنتجات، للتسويق مشتركة أو خاصة أو عامة مؤسسات خالل قيام من كذلك التنافسية تعزز
 .2الدولية" إلى األسواق جاتللمنت التصدير و التغليف الفرز، التعبئة، بأعمال التجهيز، تقوم مؤسسات بإنشاء

وننوه هنا إلى أن انخفاض التكاليف الناتج عن التجمعات كميزة تنافسية لهاته األخيرة هو في الحقيقة ناتج      
 المخزون. أساسا عن انخفاض تكاليف النقل وتكاليف 

 انخفاض تكاليف النقل )الميزة الرئيسية(-أ
ية في مكان متقارب يؤدي إلى انخفاض تكاليف النقل الالزمة لنقل ت العنقودؤسساالتركز الجغرافي للم      

 للعنقود، (Logistic)األمر الذي يؤدي إلى خلق ميزة لوجستية  ،العنقود ؤسساتالمدخالت والمواد الخام بين م
دارة تدفق المواد الخام، وعمليات اإلنتاج والتوزيع، ثم النق ل إلى أسواق وتشير الميزة اللوجيستية إلى درجة ضبط وا 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن العناقيد تمثل أسواقا مختلفة  االستهالك في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.
 متمركزة في مكان واحد، على عكس التعامل مع األسواق المنفصلة التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

على احتياجاتها ومتطلباتها من  ؤسساتحصول الم يؤدي التقارب الجغرافي للمنتجين والموردين إلى سهولة"    
المدخالت األساسية من الموردين المحليين الذين يعملون بالقرب من العنقود، األمر الذي يؤدي إلى خفض 

  ،3"وبالتالي زيادة السمعة الجيدة للموردين المحليين ،تكاليف االستيراد والتأخيرات والتخلص من عيوب الصناعة
 4."العنقودية خاصية الوصول إلى أسواق المدخالت غير المحلية ؤسساتمكما تملك ال"

                                                 
، الطبعة الثانية، المنظمة العربية للتنمية "االندماج والتحالفات االستراتيجية بين الشركات في الدول العربيةلسيد العوضي، "إسماعيل علي بسيوني، رفعت ا 1

 .061 ص:، 4110اإلدارية، بدون بلد نشر، 

 .05ص:  ،سابق، مرجع مالمح هيكلة المؤسسة الشبكيةعيسى بهدي، 2 
 . 02: ، صسابقمرجع مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم، 3

4Yutaka Yoshino, "Industrial Clusters and Micro and Small Enterprises in Africa",the World Bank, 

Washington, 2011,  p .68 :  
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 انخفاض تكلفة المخزون-ب
بإنتاج بعض  ؤسسةتعني قيام الم والتي، للتجمعينجم عن العالقات العنقودية ظهور عالمات التكامل الخلفي     

الت في العملية اإلنتاجية، والذي كمدخ ؛ت أخرىؤسسالتي تحتاج إليها ماالمواد الخام أو المواد نصف المصنعة 
بدوره يؤدي إلى حدوث سرعة تداول المدخالت الوسيطة والسلع نصف المصنعة والنهائية، مما يؤدي إلى 

وبالتالي تنخفض التكاليف والمخاطر الناجمة  المخزون. انخفاض حاجة المنتجين إلى االحتفاظ بكميات كبيرة من
 . ؤسسةنتاجية الممما يسهم في دعم إ ،عن ذلك المخزون

 زيادة الصادرات -3-2
 ،الصغرى والصغيرة لها خاصية أداء أحسن على مستويي المبيعات مؤسساتن العناقيد المؤسسة من ال"إ     

ذات نفس الحجم، في نفس الصناعات وفي نفس المدن  مؤسساتوالقدرة على الوصول إلى أسواق أبعد مقارنة بال
 1."عناقيدخارج اللكنها تعمل  ،والمواقع

التي من الممكن أن و  ،مؤسساتالخصائص والميزات المرتبطة بالبنية التحتية للعنقودية توفر المناطق ال"     
باإلضافة إلى دعم الحكومة في ، (katsikeas et al, 2000, mittelstaed et al, 2006) تحفز من أنشطة تصديرها

 ؤسساتم، يعني هذا ضمنيا أن الفي العنقودكثر إتاحة والذي يعتبر األ ،شكل المنح، النصائح والمعلومات
في المناطق اإلقليمية والبنية التحتية الفقيرة ستنتجه إلى أن تكون أقل ابتكارا وأقل نزعة إلى  الصغيرة والمتوسطة

 .2"عنقوديةتطوير أسواق التصدير مقارنة بأشباهها ال

يسهلون عملية الدخول إلى  ،)زبائن مثال( تراتيجيينشريك أو شركاء اس اختيارمن خالل "يكون التصدير      
التي يتطلبها الدخول  ،السوق الدولية، ويساعدون في تقليل تأثير القيود كتكاليف العمليات التشغيلية واإلدارية

 لألسواق الدولية. 

، ال ينطبق افيةالجغر  حدودها نضموتجنب تأثيرات مغلقة  ،لك هذه الروابط أهمية حاسمة لنمو العناقيدتتم"    
إلى  بل إن كانت توسع من مساحة أسواقها من الصعيد المحلي ،مصدرة أم ال مؤسساتهذا فقط إن كانت ال

 إلى ( iBicattin 0881)ن كـالمؤلفي بعض ذهب فقد ،3"وعلى مستوى روابط االستثمار األجنبي ،الصعيد الدولي
 تفرعات على األخير هذا يحتوي لم إذا محليا نظاما ونتك لن الترابي اإلقليم في المتجمعة أن المؤسسات القول
 .بالمسار الشامل تربطه

 الصغيرة تهالمؤسسا الكبير االنفتاح اإليطالية الصناعية للمناطق الحديثة التحليالت بينت ذلك، إلى إضافة    
 مع تتعامل اعيةالصن المناطق مؤسسات منبالمئة   31,4  أن وجد  "حيث ،الخارجية على األسواق والمتوسطة

                                                 
1 Ibd, p: 5. 
2Joanne Freeman, Chris Styles, "Does firm location make a difference to the export performance of 

SMEs?   " , International Marketing Review, Vol. 29 Iss: 1  (2012) , p .66:  

3 Yutaka Yoshino, op cit,  p: 81.  
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 في االتصاالت صناعة عنقود أن الخبراء ويرى، "1البلد" PMEمجمل  منبالمئة  18,6مقابل  دولي أساسا سوق
 من الكبير الصادرات حجمي ف الفنلندى االقتصاد قوة تكمن وحالياً  ،النضج درجات أقصى إلى وصل فنلندا

 للتلفونات والمصدرة المنتجةمؤسسات ال أكبر من نديةالفنل نوكيا مؤسسة وتعتبر التكنولوجيا، فائقة المعدات
 2."العالم مستوى على والثابتة المحمولة

 باختالف يختلف الوطني محيطها خارج معاتجالت هذه تفتح الى أن إليه اإلشارة تجب آخر من جانب     
 نحو التفتح في فرقال (F.Laine 1999و (V.Hecquet ـمتخصصة حديثة ل كتابات الحظت فقد ،شكلها التنظيمي

 3:أن أظهرتو  التجمعات أشكال لمختلف الخارج
 انتقائي على انفتاحلها و  عالية هاتصدير  معدالت ،تقليدية، تركز على الحرف الوقعةقمت تكون التي التجمعات -

  .وبريطانيا فرنسا غرب في كما األجنبي؛ االستثمار
 ،الدولية أنشطتها بكثافة تتصف وغرونوبل كتولوز نيةعمرا تجمعات في الواقعة التكنولوجية ـــ المناطق  

 األجنبي؛ لالستثمار هام وجود جانب إلى ،عالمية لسمعة وامتالكها
 على ترتكز ،الريفية والمناطق المدن في منتشرة تصنيع مناطق في هذا الصدد نشير الى أنه " توجد      

 على ترتكز المحلية، الثقافيةو  االجتماعية بالتقاليد بشدة متمسكة انهأ خصائصها تقليدية، إحدى حرفية أنشطة
 بالعكس بل ،الحديث العالم على يعني االنغالق ال التجذر هذا جيل؛ إلى جيل من تتواصل عريقة مهارات تثمين
 .4 "والحديث التقليدي بين تتماشى عن ديناميكيات البحث على تعمل التجمعات هذه فإن

 صصة والموظفين المتخصصينالوصول إلى المدخالت المتخ-3-4

 ؛لى أدنى تكاليف الوصول إلى المدخالت المتخصصةغصول حيمكن للموقع ضمن العنقود أن يوفر ال 
العنقود هو شكل ف، الكبيرة للمؤسسة بالتكامل العموديكالمكونات، األجهزة، خدمات األعمال والموظفين مقارنة 

 5وأكثر فاعلية بخصوص وسائل تجميع المدخالت.والذي يمكنه أن يكون أكثر كفاءة  ،تنظيمي مكاني

 ؤسساتالكبرى القيام بنفس النشاط الذي تقوم به مجموعة من الم ؤسسةال تستطيع الم" لهذا نقول أنه    
إلى محدودية قدرات المنظم )المردودية  انظر  ،عمالقة ؤسسةدمج مجمل اإلنتاج في م، حيث ال يمكن الصغيرة

 6."(1665 نايت) المتناقصة لإلدارة
                                                 

1 CAURLET. C et FERGUENE Amèziane, "Globalisation et territoire :le cas des SPL dans les pays en   

developpement",  FACEF PESQUISA, n.3, 2003, p014 . 
 .017ص: ،مرجع سابقمصطفى ممدوح،  2

3 CAURLET. C et FERGUENE Amèziane, op cit, p:011 
4 Ibd, p, p :010 014 

5Michael Porter, "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a 

Global Economy," op cit, p :22. 
 .51ص: ، مرجع سابقالشيخ الحسين، 6 
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من  استفادتهاالتي تصنع الكمبيوتر، على مزيد من درجة "إنتل" تحصل شركة "على سبيل المثال       
وتغليف يل مهمة إنتاج األجزاء النهائية إلى شركائها، وتراقب جودة كالتصنيعية، عن طريق تو  استثماراتها

 1."شركائها، وتبيع المنتجات كما لو كانت خارجة من مصانعها

ن العاملين المتخصصين في مهمة واحدة أو مهام قليلة يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية من أولئك إ 
التي  أو المرحلةالمهمة تخصص في إنجاز تفي التجمع  ؤسسةالمتخصصين، حيث أن كل م العاملين غير

المهام بمفردها،  ؤسساتيجعل الشركاء أكثر تنافسية مما لو أنجزت هذه الم"ذلك يمكن أن تنجزها بشكل أفضل، 
  2."ويزيد من حدة التنافس مع مجموعات أخرى ،إلى ما تقدم فإن التعاون يستقر في داخل المجموعة واستنادا

إن التخصص في إنتاج منتوج واحد يمكن المؤسسة من التعبئة العقالنية والكلية لكل مواردها المالية، البشرية     
تقوم فإنها  ،سة طاقاتها وتستنفذها في مجاالت وأنشطة مختصةفبدال من أن تسخر المؤسوالتكنولوجية. 

، وتقوم بتسخير طاقاتها تلك في الثانويةالنشاطات عن طريق إخراج  ،بتفويضها إلى من هو أكثر خبرة منها
محددة كلما اتجهت الصناعات الداعمة والمرتبطة إلى إنتاج أجزاء ، فمجاالت أخرى تتفوق في انجازها

كلما كان لها دور أكبر في مساعدة الصناعة الرئيسية على التطور والمنافسة  الت اإلنتاجمتخصصة من مدخ
 .عالميا

 الحصة السوقية والربحية ارتفاع  التركز الصناعي،-3-5
كثيرا ما تؤثر على العالقات مع المنافسين تشير نتائج الدراسات التي تمت في هذا المجال أن التجمعات     

ذا لم تستطع فانضم  ،اعتمادا على المنطق القائل:" اقض عليهم ،إلى التقليل من المنافسة المباشرين، وتؤدي وا 
"والتركز في  وبالتالي التأثير على هيكل الصناعة عن طريق زيادة التركز بطريقة غير مباشرة أو مباشرة، ،إليهم"

     3لغة االقتصاد معناه جنوح عناصر اإلنتاج نحو التجمــع في مشـروع واحد".
تركز الخبرات الفنية والبشرية منها والتكنولوجية في مجاالت متقاربة أو متكاملة يساعد على حصول إن    
قامة ،على مزايا الحجم الكبير ؤسساتالم  مصادر في ال تحكم من خالل ،جدد منافسين دخول أمام عوائق وا 

من  ر البنية األساسيةيالمؤسسات على تطو  ال توزيع، كما يساعد هذا التركز قنوات على والس يطرة المدخالت
 الخدمات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات المتخصصة.

وبالتالي  ،على درجة التركز في الصناعة ةكون ضعيفتغالبا  ةالرأسي روابطتجدر اإلشارة إلى أن أثر ال "      
ال تشكل بدائل لبعضها، وبالتالي هنا  متكاملةالحصة السوقية والربحية، ألن السلع المنتجة من قبل المؤسسات ال

وفي المدى الطويل من  التكامل الرأسـي ال يؤثر مباشرة على حجم المؤسسات في الصناعة أو حجمها النسبي،
                                                 

 .62، ص: مرجع سابقجوردان لويس، 1 
 .709، ص: مرجع سابقسعد علي العنزي، جواد محسن راضي، 2 
 .777، ص: 7118، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،" االقتصاد اإلداري، "طارق الحاج، صالح فيلح 3 
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ذا على ظروف الدخول إلى السوق، ينعكس ه خــالل تحقيق وفورات إنتاج، يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف،
 1"أما إذا كان التكامل أفقيا فإن التأثير يكون مباشرا. ،يوثر أخيرا على التركزو 

إن نمط التنافس بين هذه التجمعات يختلف عن أنماط المنافسة التي تسود بين المؤسسات في أسواق ال تشيع    
مؤسسات تنشط  01وجود  افترضنافإذا "عدم التجمع يجعل المؤسسات المتنافسة كثيرة ومتعددة، فيها التجمعات، ف

مجال محدد، فإن المنافسة تتم بينها كلها، وقد يؤدي ذلك إلى خروج بعضها من السوق إذا كان الطلب في 
 2." ضعيفا، ولكنها إذا تحالفت مؤسستين بعضها البعض فإن مساحة المنافسة تتقلص إلى النصف

حيث يتيح  لحصة السوقية،زيادة اعناقيد يؤدي إلى زيادة األرباح و إن زيادة التركز عن طريق اتباع استراتيجية ال
المشاركة في األرباح التي تنتج عن التعاون وعن تجنب تحديات المنافسة،  بين األطراف المتجمعةالتجمع 

فالمنافسة بين مؤسستين من نفس القطاع قد تدفع بهما للدخول في حرب أسعـار، بالشكل الذي يؤدي إلى 
يجنبهما هذه المنافسة القاتلة، ويوفر عليهما نفقات عديدة  انخفاض أرباح كل طرف، ومن ثم فإن االتفاق بينهما

 بشكل يؤدي إلى زيادة أرباحهما.

 تحقيق الجودة ورضا العميل-3-6

تسعى هيئة المؤسسات المتجمعة إلى تطبيق الجودة الشاملة، وتثبيت هذا المفهوم في سلوكيات العمل 
شاعته على باقي المؤسسات األخرى المنضوية ت مؤشرات من خفض في الحتها، وذلك إسهاما منها داخلها، وا 

 .االتجاه السلبي الناتج من هدر النفقات المالية والطاقات البشرية والتخطيط العشوائي
والحصول على شهادات استيفاء معايير المنظمة  ،عالقة بمسائل النوعية تجمعاتيمكن أن يكون ألهداف ال"    

وتشكيل الوفود لزيارة بلدان أخرى بغية اكتساب خبرة  ،مشاركة في المعارضوال ،(ايزو)الدولية للتوحيد القياسي 
وتبادل األفكار والمعلومات بما يحسن من ، 3"والمشتريات المشتركة أو التسويق المشترك في مجال التسويق،

 .والصناعات المكملة لها ،ات الميزة النسبيةذتحفيز تنوع الصناعات ويعمل على ، جودة المنتجات
ن إن تحقيق الجودة والتميز في منتجات التجمع يعمل في النهاية على رضا ووالء مستهلكيها، "حيث أ    
لى حد كبير مقارنة بال مؤسسةال روابط  ناحيةج المجموعات من ار خ مؤسساتالعنقودية تؤدي بشكل أفضل وا 

فقط من  % 22نما بي ،العنقودية نجحت في جذب العمالء األجانب مؤسساتمن ال % 26نجد  ، إذالسوق
  4"غير العنقودية نجحت في ذلك مؤسساتال

إن الهدف األساسي من تكوين العنقود هو تقديم منتجات وخدمات ُتشبع احتياجات المستهلك ورغباته، لذلك      
القاعدي لتغيرات السوق، كما يجب أن  االتجاهيمكن آلراء هؤالء العمالء ومتطلباتهم أن تعكس  هنجد أن"فإننا 

                                                 

 . 96ص: ، مرجع سابق، عبد القادر محمد عبد القادر عطية 1 
 .81ص: مرجع سابق،  ،والعالش أحمد، بن لكحل ن2 
 .10، ص: مرجع سابقعبد الناصر الجاسم، 3 

4 Yutaka Yoshino, op cit ,  p:68. 
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لذا يعتبر المستهلكون مصدرًا هامًا لتدفق  ،1العنقودية" نظر إليها كأساس البتكار المنتج من قبل المؤسساتي
 وجود على تحرص التجمعات الناجحة  كل أن نجد الداخلة في العنقود، "وبالتالي ؤسساتاألفكار واالبتكارات للم

 الفوائد من يعظم بما، دوحملها على محمل الج ،وشكواهم تلقي مقترحاتهم على يعمل المستهلكين لخدمة مركز
 2".كللمستهل المتحققة والمنافع

النقل بالنسبة للمنتجين يؤدي  والصفقات، وتكاليفانخفاض تكاليف اإلنتاج  نجد أنعلى الجانب اآلخر       
تكاليف يؤدي إلى انخفاض  تجمعال ؤسساتالتقارب الجغرافي لمكذلك  إلى انخفاض السعر النهائي للمنتج،

على منتج عال  للعمالء، وذلك لحصولهمجعل الشراء من العناقيد أكثر جاذبية  األمر الذي يؤدي إلى ،التسوق
عديد من البائعين في مكان واحد، وهو األمر الذي يؤدي إلى الالجودة وبأسعار مقبولة، حيث يوجد بالعنقود 

 انخفاض مخاطر الشراء نتيجة تعدد مصادر الشراء. 
كل من  وتقاربجذب الشواطئ،  وجودةتتأثر بإغراء  تجربة الزائرفي السياحة على سبيل المثال، فإن "ف       

أطراف وذلك يجعل مختلف  ،، المطاعم، التذكارات، مرافق المطارات والنقلجودة الفندقة المواقع التاريخية،
ت بل بتصميم المنتج، الخدمات اللوجيستية ، ليس فقط بتقديم الخدماهامتبادلة االعتماد فيما بينالسياحي  العنقود

  3"وخدمات ما بعد البيع.
التي تحدق باألعمال التجارية عن طريق نشر  تخفض من المخاطرأن  أيضاات جمعيمكن للتنشير أخير أنه    

لتصنيع الكيماويات على سبيل المثال قد سيطرت على  هيركيوليز مؤسسةف"على رقعة أوسع،  االستثمارات
ضخمة لإلبقاء على  استثماراتالراتنجية، غير أنها كانت في حاجة لوضع البولى بروبلين العالمية لمادة السوق 

 مؤسسة استطاعتاإليطالية، "مونيتديسون  مؤسسةمشترك مع  الستثمارالنفقات منخفضة، وعن طريق تشكيلها 
 4 ".ئيلتعرضها لخسائر تلك الصناعة ذات الربح الض احتمالاإلقالل من  هيركيوليز
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Akifumi Kuchiki,  Masatsugu Tsuji, " Industrial Clusters in Asia: Analyses of Their Competition and 

Cooperation" ,Institute of Developing Economies (IDE),JETRO, London  , 2005 p :002 . 
2 Karim Esgandari, Hamed Tirandazheravi, Jafar Beikzad , op cit, p  : 661. 
3 Michael Porter Location, "Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global 

Economy," op cit, p :22. 

 .29:ص ، مرجع سابق، جوردان لويس 4 
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 خالصة الفصل:  

 تعودووجدنا أنه  ،من حيث عدة زواياالتجمعات العنقودية لقد حاولنا في هذا الفصل تسليط الضوء على    
 واحد متكاملين، مصدرين من بدوره تبلور األخيرة هذه مفهوم الصناعية، المنطقة نموذج إلى العناقيد جذور
 معينة، بمناطق المتمركزة للصناعات معالجته عند 19 الـ القرن أوائل في شالمار  ألفريد أعمال من مستمد نظري
 الوسط مناطق على إجراؤها تم والثمانينيات السبعينيات سنوات في دراسات مجموعة من مستمد تجريبي واآلخر

  .جهويين واقتصاديين اجتماعيين باحثين طرف من إليطاليا والشمال الشرقي
 أهمية تظهر  فيه، المتواجد اإلقليم وديناميكية الصناعية الديناميكية بين العالقة على  عاتفكرة التجم تعتمد    

لبعضها  )منتجة، داعمة، بنية تحتية(المتجاورة المؤسسات تقدمها التي نيةلمجاا الخدمات في الصناعي التمركز
 ،وكبيرة توسطةوم غيرةص تقوم بتصنيع منتج واحد عن طريق مؤسسات ،متجاور محيط في عملها بفعل البعض
  يمكن لكل مؤسسة شريكةحيث  ،المحددة بالمنطقة السائدة التاريخية واالجتماعية الخصائص علىتعتمد 

وذلك بغية تعظيم قيمتها  ،التركيز حول نشاط أو أنشطة معينة من سلسلة القيمة التي تبرز فيها وتنفرد بها
                   فقي.الشاقولي واأل بين مؤسسات التجمع عن طريق التكاملينالمضافة 

، مقصودة ومخططة باألساس وهيمسألة تنظيمية ، هذه األخيرة تعتبر ليات خلق العنقدةآلى إأيضا توصلنا   
من خالل تنظيم  ،لعنقودالمتابعة المستمرة لسير اشراف و سيير العنقود من طرف إدارة خاصة تتولى اإليتم تو 

  وذلك عبر عدة خطوات.تحسين الخدمات و التظاهرات 
 ،لمعني بالعنقدة في المبحث األخيروخصصنا الحديث عن أثر التجمع على تنافسية مؤسسات القطاع ا     

ققها التي العديدة المزايا في تظهر كبيرة أهمية كتسيووجدنا أن التجمعات العنقودية ت  الشكل، هذا وفق التنظيم يح 
تحقيق اقتصاديات  البشرية، مواردها تسيير وتحسين، للمؤسسات إلنتاجيا األداء بزيادة خصوصا األمر ويتع لق
 ميزة وتحقيق ،الوصول الى مدخالت وموظفين متخصصين ، زيادة انتقال المعارف بين مؤسسات التجمع،السلم

  ات.برفع قيمة الصادر  دولي أفق ورسم المستجدات مع بالتكيفالتجمع  يسمح كما ،فيها ُالمتجمع للمنطقة تنافسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ال التجمعات العنقودية ـــــــــخبرات دولية في مج
 مع التركيز على خبرات الدول النامية
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 تمهيد
موية في وم التجمعات العنقودية في السنوات االخيرة بقبول متزايد لدى واضعي السياسات التنهيحظى مف     

التي تبين ضعف امج التنمية االقتصادية التقليدية، و ببر  مقارنةمختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء 
  .مردودها مقارنة بتكلفتها

العاملة ضمن سلسلة القيمة المضافة في انتاج المنتج النهائي  مؤسساتمية كافة التتضمن هذه البرامج تن     
 العاملة في تسليم المنتج النهائي للمستهلك، مؤسساتال إلى غاية العاملة في توريد المواد الخام مؤسساتمن ال

 ر هذه الصناعة.يتمكن من ردم أي فجوة في هذه السلسلة قد تعيق نمو وازدها تجمعوبهذه الطريقة فإن ال
 وبعد زمن طويل ها ،لقد ثبتت نجاعة التجمعات العنقودية في الدول المتقدمة بطريقة ال مجال للشك فيها     

 .تجريبية شملت بعض فروع القطاعات بصورةالنامية تحاول تبني هذه النماذج الدول  يه
تيجية التجمعات وموقع استراالمجال، خبرات الدول المتقدمة في هذا وهذا ما يطرح عّدة تساؤالت حول      

 ،)الصيناألخيرة هاته مع التركيز أكثر حول خبرات راتيجيات التنمية في الدول النامية، تالعنقودية ضمن اس
 .نموذجا (باكستان الهند،

 التالية: المباحث عبر ذلك كل معالجة الفصل هذا في سيتم فإنه األساس هذا وعلى        
 ؛في مجال التجمعات العنقوديةبعض الدول المتقدمة ات خبر  األول:المبحث 
 ؛لدراجات الهوائيةلصناعة اتيانجين تجمعات الصين و  الثاني:المبحث 

  ؛الغزلصناعة النسيج و لالهند وعنقود بانيبات  لث:المبحث الثا
 .سيالكوت لصناعة المنتجات الطبية والجراحيةباكستان وتجمع  الرابع:المبحث 
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 في مجال التجمعات العنقوديةبعض الدول المتقدمة خبرات : ألولالمبحث ا
 تجمعاتفي مجال ر بها ــ مّ الخبرات التي سوف نــ باإلضافة إلى الناجحة  خبراتهناك العديد من ال         

 لماس(، اليابانجنوب إفريقيا )األ ،هولندا )روتردام المواصالت(، هوليود )أمريكا األفالم( مثل: الدول المتقدمة،
سنلخص في هذا  ،المطابع، الكيماويات والسيارات()ألمانيا (، )اآلالت األوتوماتيكية، السيارات وأجهزة الفاكس

 المبحث أهم تجارب الدول المتقدمة. 
 MINALOGICو TENERRDIS قطبيالفرنسية:  الخبرة-1

والمؤسسات مؤسسات بصورة عامة، ن اللقد أدركت الحكومات الفرنسية المتعاقبة أهمية التقارب بي 
لخدمة  1999 ذ سنةسياسات متعاقبة منقامت الحكومة الفرنسية بتنفيذ حيث " ،بشكل خاص والمتوسطة الصغيرة

أن  إذ ،األقطاب التنافسية تحولت نحوثم  ،المحلية نتاجاإلكانت في البداية تحت شكل أنظمة ، مهذا التنظي
منها  هذا المجال، يساهمت فعلى هذه السياسات الناجحة نجد الوكاالت التي وبناءا  األولى كانت نواة للثانية،

KFD  الوكالة الفرنسية للتنمية(، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية((ONUDI،) التعاون األلماني و
(ZTG)".1 " في فرنسا من طرف اللجنة الوزارية للتخطيط والتنسيق      األقطاب التنافسيةأطلقت حيث           
(CIADT)  2.واعتبرت كسياسة جديدة"،  11/99/4991في 

 واألقطاب التنافسية أنظمة اإلنتاج المحلية الفرنسية-1-1
عندما قامت المفوضية الفرنسية  1999"تعود البداية الحقيقية ألنظمة اإلنتاج المحلية بفرنسا إلى سنة   

الق مشروع تنمية األنظمة اإلنتاجية المحلية الموجودة ( باإلعالن عن إطDATARللتخطيط وتهيئة األقاليم )
 3.وتشجيع إنشاء أنظمة أخرى"

، 4991سنة  نظام 191فرنسا وصل إلى المحلية ب أنظمة اإلنتاجأن عدد  (DATARبينت تقارير ) 
 عامل، وهو ما يوضحه الجدول الموالي:009999مؤسسة توظف أكثر من  19.999يضم أكثر من 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ONUDI, “Duffusion de la démarche cluster dans trois pays du Maghreb, ALGERIE, MAROC, TUNISIE 

” , Agence  française de développement ,paris ,2013,p:8. 
2Rani Jeanne Dang et Christian Longhi, “Clusters et stratégies de clusters : le cas du pôle de 

compétitivité ”, Revue d’économie industrielle, Numéro 128, 2009, P: 211. 
3 Philippe Martin, “Evaluation d une politique de cluster en france :les systemes productifs locaux” , 

consuler sur le site web : perso.uclouvain.be/florain . mayneris/cae le :13- 02-2013, a 16 :00. 
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 (: توزيع عدد المؤسسات وعدد العمال بأنظمة اإلنتاج المحلية بفرنسا1-3قم )لجدول ر ا
عدد األنظمة  قطاعات النشاط

 اإلنتاجية
 عدد المؤسسات النسبة

 باألنظمة اإلنتاجية
 عدد العمال النسبة

 باألنظمة اإلنتاجية
 النسبة

 00.00 100810 41.81 8119 11.90 10 الميكانيك والمعادن

 8.10 18199 0.19 1019 11.00 14 بسالنسيج والمال

 11.99 94499 14.0 1801 41.19 41 منتجات كيماوية
 1.91 40011 11.8 1144 11.00 14 مواد غذائية

 14.14 89999 14.91 14918 9.81 9 منتجات إلكترونية 

 4.1 10999 9.11 149 4.91 1 مأكوالت بحرية

 9.94 199 9.4 09 9.98 1 الساللة

 9.14 999 9.48 99 1.91 4 يئيةمنتجات ب

 1.19 49099 9.8 419 4.91 1 التكنولوجيا الطبية

صناعة الحلي 
 والجواهر

1 9.98 11 9.90 119 9.94 

 199 009999 199 19989 199 191 المجموع
Source : délégation interministérielle à l’aménagement et à compétitivité des territoires, annuaire 

des SPL, France, 2006. 

 في تعتبر مصدرا هاما للشغل، وتتخصص بفرنسا المحلية اإلنتاج أنظمة أن نالحظ أعاله الجدول من    
 الصناعة والجلود، والمالبس النسيج والمعادن، الميكانيك إحدى نشاطات تمارس غالبيتها أن إذ متنوعة، نشاطات

من مجموع األنظمة، وما  %99لكترونية، إذ تحتل هذه األنظمة ما يفوق اإل والصناعة ،ائيةذالكيماوية، مواد غ
 من إجمالي العمال. %91وتوظف ما يقارب  من إجمالي المؤسسات، %99يفوق 
وتأكدا من عن أنظمة اإلنتاج المحلية،  بدالفكرت الدولة في انشاء أقطاب تنافسية  4991بداية من عام "   

  1، سعت إلى:ؤسسات الصغيرة والمتوسطةكأحد روافد الم تجمعاتالأهمية من الحكومة الفرنسية 
تمويل مبادرات التجمعات المحلية من قبل الصندوق الوطني للتهيئة وتنمية األقاليم بدعم يتراوح ما بين      

تنفيذ مشاريع لدعم المؤسسات المتواجدة في المناطق الريفية المعزولة وكذا  يورو للشبكة؛ 80.999و 19.999
 .4990بإنشاء ما يسمى بأقطاب االمتياز الريفية سنة 

 
                                                 

1 Adel saadou, “ La grappe : une stratégie dynamique d’harmonisation et d’intégration des pme maghrébines”, 

revue de l’économie et de management, N9, université Tlemcen, 2009, p: 9. 
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، وهذه األخيرة هي وسيلة قطب تنافسي 81الى  6112 الى غاية 4919منذ سنة  األقطاب وصل عدد"    
لتعزيز االبتكارات في القطاعات الواعدة بالتآزر بين المؤسسات ومراكز البحوث العامة والخاصة ومؤسسات 

 نذكر بعضا منها في اآلتي: ،عالميا والتموقع الحدود تخطي من تمكنت عديدة فرنسية ابأقط رصد تم ،1"التعليم
  القطب التنـــــــــافسيTechtera  مختص في صناعة النسيج، بالتعاون مع اليابان،  4990يعمل منذ سنة

 القةـــــــاالنطسنة  ذمشروع بحث وتطوير من 100عضوا ومؤسسة، وقد عمل وفق  149يتكون من 
افسية عالمية ــــــــ، ويعتبر هذا العنقود من الذين يصبون للوصول الى عناقيد تن49102 سبتمبرلى غاية إ
 (؛ 6112 ألفريلالتنافسية  عناقيدللالمتعلق بالخارطة الفرنسية  1انظر الملحق رقم )
  القطب التنافسي تنرديسTenerrdis المختص في مجال الطاقة؛ 
 الفضاء قطب وادي (Valley Aerospace ) الجوية؛ الفضائية لمختص في التطبيقاتا 
   قطب Minalogic  المختص في التقنيات الرقمية والواقع في غرونوبلGrenoble. 

على رسكلة العمال وتكوين الكوادر، وقد رصدنا االحصائيات أن األقطاب التنافسية عملت بشدة  تجدر اإلشارة
 4910:3لعام  التالية
في فرنسا في كل  ٪ 19يبلغ مقابل متوسط  ٪20الة: ــــــديهم أعلى معدل تأطير للعملسي تنافقطب  00هناك 

 :ا في ذلكــــــــــ، بم٪19معدل التأطير فيه وصل إلى أكثر من  ،قطب آخر 10القطاعات، باإلضافة إلى 

 قطب(Valley Aerospace المتخصص في التطبيقات الفض)اعي في  ـــــــــــــــــوية، مقره االجتمائية الجـــــــــــــــــــــــ
Toulouse ،  أي شكل ما  .من العمال من مجموع المؤسسات العضوة في هذا القطب ٪10قام برسكلة

طارا مديرا تنفيذيا 900 26يعادل   ؛ وا 
   قطب Minalogic  المختص في التقنيات الرقمية والواقع في غرونوبلGrenoble، 10رسكلة  تم فيه٪ 

 ؛إطارا 19099أي شكل ما يعادل  .عمال من مجموع المؤسسات العضوة في هذا القطبمن ال
  قطبSystematic Paris-Region الواقع في  Palaiseau  ال من مجموع ـــــــــــــمن العم ٪01قام برسكلة

 .إطارا 10099أي شكل ما يعادل  .المؤسسات العضوة في هذا القطب 
 
 
 
 

                                                 
1APEC ,"Clusters : des initiatives pour l’emploi", Les études de l’emploi cadre, n 2016_09 ,France cluster, 

mars 2016, p:8. 
2 Le reseau national des poles et clusters, " Le rôle des pôles de compétitivité et clusters dans 

l’internationalisation des PME de leurs secteurs success stories",  dossier de press,  october 2016,   

P 1.  
3 APEC ,"Clusters : des initiatives pour l’emploi", op cit, p:8. 
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 MINALOGIC و TENERRDISاألقطاب التنافسية -1-6
 - GRENOBLEالواقع في  هذا القطبقد تم تعيين ف" ،MINALOGICعن القطب التنافسي األول  

ISERE العالمية في فرنسا بسبب شهرتها الدولية القوية، أما التسمية  قطابكواحد من مجموع األMINALOGIC 
 ،فإن هذا العنقود متخصص في البحث ومن التسمية ،  micro nanotechnologies et l'ogicielفهي تسمية قصيرة لـ

نتاج تصاميم قطاعات النانوتكنولوجيا والبرمجيات"  .1تطوير وا 
، يشغل في من مؤسسات وجامعات ومراكز بحوث امـــــــبمختلف األحج اعضو  119يتكون هذا القطب من "  

افة الرقمية ـــــــــاقة، ويغطي سلسلة القيمة المضـــــــــــــــــــوالط الصحة، واالتصاالت، المعلومات : تكنولوجيا مجاالت
 والبرمجيات. والضوئيات، الجزئية إلكترونيات انوــــــــبأكملها انطالقا من الن

 في القطب ساهموا في إجراءات تدويله، حيث قاموا بتشكيل: 119مؤسسة من أصل  00هناك  4910في سنة  
  0 ؛الفعاليات الدوليةالمعارض و  جماعية لتشكيل بعثات  
 ارفاق الصحافة لتغطية هذه األحداث؛ 
 التصميم في  أتمتة فيغاس، ومؤتمر الس في االستهالكية االلكترونيات تمثلت هذه األعمال في معرض

 ؛ومعارض دولية أخرىفرانسيسكو،  سان
 لــلحيازة على  هذا وقد رّشح القطب ،أجانب مستثمرين مع ثالث نتج عن هذه الفعاليات عقد اتفاق شراكة

 2".لالبتكاردولية  جوائز 0
يهدف لتحسين تنافسية بعض الفروع الواقع هو اآلخر في غرونوبل ، فهو  TENERRDIS أما عن القطب    

الطاقة  3وتتمثل هذه الفروع في: ،الصناعية التابعة للتكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة عن طريق اإلبداع
تسيير  الكتلة الحيوية؛ هيدروليك؛ هيدروجين وبطاريات االحتراق؛ لطاقة في المباني؛كفاءة استخدام ا الشمسية؛

 .الشبكات وتخزين الكهرباء
 صغيرة ومتوسطة سساتمؤ  ،عضوا يتوزعون بين مؤسسات كبيرة 109ينتسب إلى هذا العنقود أكثر من     

من هؤالء األعضاء هم  1/1بداع، وومؤسسات لتمويل اإل ،ومراكز للتكوين وجامعات محلية ،ومراكز البحث
  .صغيرة ومتوسطة ؤسساتمن هذه المؤسسات الصناعية هي م %80مؤسسات صناعية، 

على تنمية مكانتها على المستوى الدولي في مجال   rhônalpinيساعد العنقود المتعاملين في منطقة  
 عن طريق:الطاقة المتجددة 

 عداد لقاءات بين المؤسسات في غرف التجارة؛و  ة؛استحداث لجان لبرمجة مجموعات عمل متخصص   ا 
 مع شبكة العناقيد الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة مثل:  القيام بأعمال مشتركةAVENIA، 

CAPENERGIES، DERBI، S2E2؛ 
                                                 

1Jonathan Potter.Gabriela Miranda, op cit, P: 45. 
2 Le reseau national des poles et clusters, " op cit, P1 

 
ل دور التجمعات ، الملتقى الدولي حو "أهمية خدمات العناقيد في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"روابح عبد الباقي، العابد لزهر،  3

 .12، 11ص، ص:  ،4911ماي  8و 0والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 



  النامية دولعلى خبرات ال ز: خبرات دولية في مجال التجمعات العنقودية مع التركيثالثالفصل ال

- 531 - 

 

  إقامة دورات تكوينية في مجال الملكية الفكرية يتعرف من خاللها األعضاء على آليات وكيفية حماية
 السيما التي تأتي في إطار جماعي وبمرافقة محامي؛ ،إبداعاتهم

 ـالتأشير على مشاريع البحث بهدف تمكين أصحاب المشروع من الحصول على الدعم الحكومي؛ 
 قامة التحالفات  ،أسواق التصدير الصغيرة والمتوسطة ؤسساتإعداد شبكة دولية لدخول الم وا 

 االستراتيجية؛
  أخرى على المستوى الدولي:إقامة شراكة تكنولوجية مع عناقيد 

(NATIONAL RENEWABLE : ENERGY, LABORATORY, COLORADO) 

 

 الخبرة األمريكية: عنقود واد السيليكون-6
تبين بأن المؤسسات الصغيرة الجديدة االمريكية قدمت الجانب األكبر من العشرين مليون فرصة عمل التي    

همية أسنتعرض هنا الى ، فترة الكساد الحديث 1999-1989تولدت في االقتصاد األمريكي خالل الفترة 
 ومن ثم الى تجربة كاليفورنيا في العناقيد. ،االمريكية الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم
 مريكيةاأل توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتهمية المأ-6-1
بأن  . م. أ.وسطن بالوأستاذ االقتصاد في معهد ماساشوستش للتكنولوجيا بب (David Birch)"يقول ديفيد بيرش    

من مجموع المؤسسات  %99أحدثتها األعمال الصغيرة، نجد فيها أن  أ .م .جزءا كبيرا من فرص العمل في الو
 1.يوظف كل منها مئة أجير" امنه%40وأن  توظف أكثر من نصف اليد العاملة، ،صغيرة ومتوسطة هي

الصغيرة المؤسسات رس كل سنة تقريرا عن حالة يقدم رئيس الواليات المتحدة األمريكية إلى الكونغ      
أن قطاع األعمال الصغيرة أظهر قدرة خارقة على تحقيق نمو جديد في  1990، وأوضح تقرير سنة والمتوسطة

يتضمن معدالت ضريبية أقل على في هذا التقرير برنامجا ضريبيا  اقترحالتحول، وقد  بأسباباقتصاد يأخذ 
دها آنذاك دالبالغ ع ،معطيا بذلك دفعة قوية لمؤسسات األعمال الصغيرة طة،توسموال غيرةصال ؤسساتمالـ

 ملكية خاصة. ذاتمليون  19حوالي
أنه على الحكومة  1901سنة  ةالصادر  (Small business Act)الصغيرة لقد جاء في ميثاق األعمال  

"كما كان هذا الميثاق وراء إنشاء ما ، الصغيرة والمتوسطة ؤسساتاألمريكية تقديم االستشارات، تدعيم وحماية الم
وهي وكالة فيدرالية مكلفة بتقديم كل الدعم لصالح المؤسسات الصغيرة  ،(SBA)يسمى إدارة األعمال الصغيرة 

وفي هذا اإلطار تم إنشاء  والتمويل والتصدير، تقديم خدمات التوجيه والتكوينب SBAحددت مهمة  .2والمتوسطة"
وهذا لالستفادة من خبرتهم أو هم أنفسهم يصبحون  ،ارات المحالة على التقاعد(مجلس يسمى بـ )مجلس اإلط

 اتـــــــــــــــــــــــــــاع عن مصالح هذه المؤسســــــــــــــــــــــــــــمكتب خاص للدف SBAار ــــــــــــــــــكما توجد في إط ،أصحاب مؤسسات
                                                 

 لوم اإلنسانية،مجلة الع ،"حالة الجزائر االجتماعية:الخاصة في التنمية االقتصادية و  مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بريبش السعيد، 1
 .09 :ص ،4998جامعة بسكرة ، ،19العدد

2Pascal Alphonse, jaqueline ducret, “le financement des Pme Américaines”, revue problèmes économiques, N° 2885, 

2005, P: 26. 
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   (Office Advocacy)  ،األعين التي ترى واألذن التي  أ .م .و الــ ب المشاريع الصغيرة فييعتبره أصحا يثح
 .توسطةوالم غيرةصال ؤسساتتسمع بها الم

 
  خبرة واد السيليكون -6-6

 قوة اظمـــــــــــــتع يف األول المساهمإذ يعتبر هذا التجمع  مثاال للعناقيد الصناعية الناجحة، واد السيليكون ديع      
ة في مجال تقنية ـــاجحــــــــــــــن صغيرة ومتوسطة ؤسساتبلورت هذه التجربة عند انبثاق مت حيث ،يريكاألم االقتصاد

اء مؤسسة ــــــــــــــــــــــــأن كل من أراد إنشإلى أدى ذلك . وادي السيليكون في والية كاليفورنيا األمريكية اسوب فيـــــــــــالح
م بذلك في وادي سيليكون، وكان من جراء التدافع إلنشاء مؤسسات مبتدئة أن مبتدئة في الحاسوب يجب أن يقو 

 االستثمار بدأت تفتح مكاتب لها في الوادي، أو تنتقل جملة إلى المنطقة. ــاتمؤسســـــــ
بدوره شجع مبتكرين إلنشاء أعمالهم في المنطقة، وبهذا تجمع المستثمرون الذي يبيعون التمويل  ذلكو 

أو ما يسمى بمؤسسات دوت كوم المبتدئة حول منطقة جغرافية موحدة، وبزيادة عدد  ،مويلومشتروا الت
المؤسسات المبتدئة في وادي سيليكون اتضح للمبرمجين والمهندسين أن فرص العمل تقتضي انتقالهم إلى 

ة في أرجاء الو.أ.م الوادي، وكان من جراء تركيز العمالة الماهرة فنيا في الوادي أن كثيرا من المؤسسات الناشئ
المختلفة أدركت أن فرص تعيينها لعمالة تملك المهارة العالية المطلوبة ألعمالها تتوفر وبغزارة في الوادي، وبهذا 

 .1يهانتقل عدد كبير من العاملين في التقنية العليا إل
ة ستانفورد ستطاع أستاذ في الهندسة الكهربائية بجامعاعندما  1919كانت بداية المشروع في عام "
، إقناع اثنان من تالميذه بعدم السفر إلى الساحل الشرقي للبحث عن فرصة عمل، والبدء fred termanيدعى 

وفي عام  إلكترونية،(، وبدأت المؤسسة في أول األمر بإنتاج أجهزة قياس hpفي تكوين مؤسسة خاصة بهما )
ذ إلى المنطقة بدعم من جامعة ستانفورد استطاعت هذه المؤسسة ومعها بضع مؤسسات جذبها األستا 1909

ب نجاح ذج اآلن. وقدوانطلقت الثورة الرقمية ولم تتوقف إلى حد  ،2"تكوين منطقة صناعية في وادي سيليكون
الصغيرة وشبكة من الموردين المتخصصين وبعض المغامرين الى  المؤسساتالحاسب اآللي العديد من صناعة 
 (1-3)ا العنقود كما يوّضح ذلك الشكل وقد تنوعت منتوجات هذ المنطقة.

 
 
 
 

 
 

                                                 
 .19شريف غياط، سهام بوفلفل، مرجع سابق، ص:  1
 .119:، ص مرجع سابقممدوح مصطفى،    2
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 -وادي السيليكون  –(: نموذج العنقود الصناعي بجنوب كاليفورنيا 1-3الشكل رقم )         
 .119 :، صمرجع سابقممدوح مصطفى،  المصدر:          

اس اإللكتروني إلى أجهزة من الشكل السابق يتضح أن مؤسسات التجمع تنوعت وتطورت من منتجات القي   
الحاسب اآللي، بل أكثر من ذلك فقد تطورت إلى إنشاء البرمجيات، أجزاء الطائرات، أشباه الموصالت، 

 المواصالت، جمعيات االستشارة، وذلك لالستفادة من المرافق المشتركة )هياكل التمويل، ،ةاإللكترونيوالمعدات 
 أقصى استغالل كالخبرة والشهرة. واستغاللهاير الملموسة وأيضا لتعبئة الموارد غ البنى التحتية(،

كما يعمل هذا المشروع على جذب العقول المبتكرة من شتى  ،مليون إنسان يضم مشروع وادي سيليكون    
حوالي  1999مؤسسة، وبلغ حجم االستثمارات عام  88ويبلغ عدد المؤسسات العاملة فيه حوالي  ،أنحاء العالم

المتنافسة،  مؤسسات، تشير التقارير أن العاملين المهرة يتنقلون بين العنقودهذا الفي و ".أمريكيبليون دوالر  0
التي لديها االبتكارات المتفوقة، واالستثمار  مؤسساتالتنقل بين الوظائف قام بإعادة تخصيص الموارد نحو ال هذا

 1في المعرفة الجديدة، باستخدام نموذج رسمي لالبتكار".
 إليطاليةالخبرة ا-3

وسمحت بتحديد المالمح األساسية  ،للعديد من األعمال التجريبية امنهجي اقدمت التجربة اإليطالية إطار     
وهو ما  ،ما يزال يثير الكثير من الجدل واستمراريتهاتطور العناقيد اإليطالية ، إذ أن لديناميكية صناعية محلية

 .وصفة تنميتهاإلى البحث في تهدف خصصة دفع بالعديد من الحكومات نحو تمويل دراسات مت
 وتقدم البعض، بعضها ، تكملSME CLUSTERتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإليطالية باسم       
 .كفاءة جماعية وفوائد متبادلة هاتتمخض عن، و كلها المجموعة باسم عالية جودة ذو النهاية منتج في

                                                 
1 Bruce C. Fallick, "Job-Hopping in Silicon Valley: Some Evidence Concerning the Micro-Foundations 

of a High Technology Cluster", Working Paper, No. 11, Board of Governors of the Federal Reserve 

System, 2005, P1 . 
 



  النامية دولعلى خبرات ال ز: خبرات دولية في مجال التجمعات العنقودية مع التركيثالثالفصل ال

- 533 - 

 

 اليانشأة وتطور التجمعات العنقودية بإيط-3-1
كان ذلك بمنطقة تسمى  يعود ظهور المناطق الصناعية بإيطاليا إلى أواخر الستينات وبداية السبعينيات،     

الصغيرة   ؤسساتبمنطقة إيطاليا الثالثة، وذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية التي تسودها الم
سه في مواقع محددة، ومكنها هذا التجمع من ، حيث تجمعت تلك المؤسسات التي تعمل في المجال نفوالمتوسطة

عملت في سلع تعد تقليدية كاألحذية، األثاث، السيراميك، المالبس، األغذية وقد "اقتحام األسواق العالمية، 
ونشاطات حديثة كالصناعات الميكانيكية الصغيرة، الصناعات  ،وغيرها الجلدية اتــــــــــــــــالمنتج وهرات،لمجاو 

العمالة الماهرة أصبحت  "والحقا ومع عمليات تطوير القدرة االبتكارية ورفع الكفاءة وتخصص ة وغيرها،الكهربائي
  .1إيطاليا هي الرائدة في صناعة اآلالت المستخدمة في تصنيع هذه السلع"

 من الكبرى المؤسسات عرفتها التي والصعوباتنتيجة ألزمة الزراعة التجمعات في إيطاليا  وقد كان ظهور   
 نحو واالتجاه اإلنتاجية متهاستراتيجيافي  التفكير بإعادة آنذاك مسيروها قام األخيرة "هذه الفوردي، اإلنتاج جراء

 المؤسسات هذه من إنتاج جزء وهكذا أوكل المركزي، بنموذج الهرمي النموذج باستبدال، اإلنتاج في الالمركزية
  2فيما بعد". الخاص مبهلحسا والعمل متهسامؤس عن االستقالل على شجعهم الذي األمر ل،للعما
 أقل إلى ويصل عاملين، أفراد 7 إلى يصل تلك المؤسسات في العاملين عدد متوسط أن بالذكر الجدير ومن    
  .المؤسسات تلك من 90 %في موظف 20 من وأقل من المؤسسات، 98 % حوالي في موظف 100 من
الصناعية ظهرت بطريقة عفوية دون أي مساعدة أو برنامج مرافقة من وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن العناقيد     

 3بينها: من ،الوقت ذلك في سادت التي قتصاديةا السوسيو الظروف انبثاق ثمرة كانتحيث  طرف الحكومة،
 الظروف البيئية المالئمة كالقرب من المواد األولية، سهولة االتصال وكفاءة السكان المحليين؛ 
 ية واالجتماعية المحفزة، ويتعلق األمر بوجود تشكيل اجتماعي على مستوى جهوي متجانس البيئة التاريخ

 والتطلعات، إلى جانب عالقة الخبرة والقرابة؛، ات الثقافيةيمن حيث السلوك
  تجارة؛وجود رأس مال متراكم من زراعة و 
  لخدماتلكز االقرب من المناطق الحضرية التي تشكل أسواق المواد األولية ومر. 

، وبعد التأكد حكوميسبقت اإلشارة إلى أن المناطق الصناعية بإيطاليا ظهرت بطريقة عفوية من دون دعم     
 :من أهمها نذكر ،مجموعة من اإلجراءات لتنميتها اتخاذمن دورها الفعال بادرت السلطات اإليطالية إلى 

  رسمي للمناطق الصناعية؛ أين تم وضع تعريف ،1991تحديد إطار قانوني للمناطق الصناعية سنة 
  4994مليار يورو سنة  0.80بلغت المساعدات الموجهة للمؤسسات العضوة في المناطق الصناعية ،

منها لدعم البحث والتطوير، في حين  %19تكون في شكل منح استثمار، بينما توجه  %19أكثر من 
 التصدير؛ تخصص لدعم %11أن 

                                                 
1.CAURLET. C et FERGUENE Amèziane, op cit, pــp:101103 ـ. 
2  COURLET Claude, PECQUEUR Bernard et SOULAGE Bernard, Op.cit, p, p : 10,11. 
3  Ibd, p,p:10, 11. 
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 وممثلي المؤسسات األعضاء بكل منطقة ،ياسيين المحليينالسماح بتكوين لجنة تجمع الفاعلين الس، 
 ؛ل هيئة نقاش تسمح بتنسيق الجهود لضمان سير أفضل للمناطق الصناعيةيوتشك
 الحصص من %30 ـبفقدانها ل مؤخرا األخيرة هذه عانته الذي الفعالية في النقص كذلك  لمواجهة        
 بعدا تعطي أن 4994سنة  اإليطالية الحكومة قررت ،تسنوا 5 ظرف  في الدولي المستوى على السوقية

 جديدة استراتيجية بتنفيذ السنة تلك ايةنه في السلطات المعنية شرعت إذ الصناعية، المناطق لهذه آخر
، التكنولوجية المناطق تسمية للتكنولوجيا أطلق عليها االستعمال كثيفة صناعية مناطق ظهور لتشجيع

كما صنفت هذه  ( ،4998-4990مخطط البحث الوطني )المقاييس المفتاحية ل أحد "وتعتبر هذه األخيرة
ركزت حيث المبادرة كمحاولة تحويل نموذج المناطق الصناعية لمناطق ذات صناعات تكنولوجية عالية، 

 1على الجنوب اإليطالي األقل نجاحا."
 بين الروابط خالل تعزيز من ناعيةالص للمناطق تنافسي بعد إعطاء نحو أساسا االستراتيجية هذه ف"تهد    
 قامت التي ،(MIUR)والبحث  التعليم والجامعات لوزارة المهمة ولتنفيذها أوكلت ،ةالصناع وعالم البحث عالم

 ،االنانوتكنولوجي الالسلكية، كالتكنولوجيا بالصناعة، صلة األكثر البحث لقطاعات أولي تقييم بإجراء
 تلك على بالتركيز وهذا ،تطويرها سيتم التي للمناطق النهائي االختيار أخيرا ليتم وغيرها، المتطورة الميكانيك

ويمكن تلخيص أهم السياسات التي قامت بها إيطاليا لدعم  2.للنجاح" أكبر فرصل الكافي الحجم لديها التي
 بها في الجدول التالي: التجمعات

 إيطاليا فيتجمعات العنقودية المساندة لل (: السياسات6-3جدول رقم)  

، "العناقيد الصناعية كاستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرزايري بلقاسم، " المصدر:
 .109ص:  ،4998 ،، جامعة سطيف98مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد 

                                                 
1OECD, "Competitive Regional Clusters: NATIONAL POLICY APPROACHES", Reviews of 

Regional Innovation, OECD, 2007, P: 251.  

 .01 :صمرجع سابق، ، عبد الناصر الجاسم  2 

 يطالياإ السياسة المساندة

 السياسات التنظيمية

يتركز الدعم الحكومي على تقديم خدمات األعمال األكثر مالئمة لكل نوع من  -

تقوم بتقديم والصناعات من خالل مراكز للخدمات في المناطق الصناعية، 

منح ، مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمها: ضمانات االئتمان، تأمين الصادرات

 شهادات الجودة واعتماد العالمات التجارية.

 

 التسويق

 

 تقوم مراكز الخدمات بتقديم عدد من الخدمات المتعلقة بتنظيم المعارض. -

تيسير الحصول على المعلومات الخاصة باألسواق الجديدة والتكنولوجيا  -

 المتطورة، والدعاية للمنتجات.

 التدريب، الدعم الفني والتكنولوجي

 .تقوم مراكز الخدمات بتقديم الخدمات المتعلقة بالتدريب ودعم االبتكار  -
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تطلب عمال دؤوبا ومستمرا وشامال. وال يمكن يبق نجد أن النجاح في إنشاء العناقيد اإليطالية من الجدول السا
لوصول إلى النتائج المرغوبة، تتضمن هاته الجهود الجانب في اأو مطروحة أن تنجح  تجزئةألي جهود م

 . وتكنولوجي آخر فنيوجانب تسويقي يشمل تنظيم المعارض والدعاية للمنتجات و  ،التنظيمي أهمه منح التمويل

 بإيطاليا عنقوديةآداء التجمعات ال-3-6
وأشمل قائمة متوفرة هي تلك التي " في ايطاليا، جمعاتليس هناك رقم محدد أو متفق عليه إلجمالي عدد الت  

، وتقع جمعات 100يوجد  1990، وهي تفيد أنه في عام ( istatا)بإيطالي لإلحصاءاتنشرها المعهد الوطني 
من مجموع  % 14.0وكانت تمثل  (،شمال شرق ايطاليا ووسطها) في ايطاليا الثالثة جمعاته التمعظم هد

 مليون عامل، ويمكن توضيح ذلك في الجدول الموالي:  4، أي أنها تشغل حوالي 1العمالة الصناعية "
 ط االقتصادي.حسب قطاع النشاتجمعات اإليطالية عدد المؤسسات وعدد العمال بال توزيع (:3-3الجدول رقم)

تجمعات عدد ال قطاعات النشاط
 العنقودية

المؤسسات  عدد %النسبة
 تجمعات العنقوديةبال

عدد العمال  %النسبة
تجمعات بال

 العنقودية

 %النسبة

 48.9 018110 19.1 01901 49.9 10 النسيج والمالبس

 19.0 098149 40.8 00910 41.1 19 السراميك

 19.9 194114 19.9 14498 49.0 14 منتجات محلية

 9.8 190099 11 41111 14.9 49 الجلود واألحذية

 1.8 11191 1.9 1891 1.0 8 المواد الغذائية

الحلي واآلالت 
 الموسيقية

0 1.9 11919 0.1 110909 0.1 

منتجات الورق 
 والطباعة

1 4.0 1114 4 10990 1.9 

 4.0 19090 4.4 1889 4.0 1 المطاط والبالستيك

 199 1949094 199 414119 199 100 المجموع
 

Source : AZROUL Mohammed, op cit; p:11. 

 هام مؤسساتي لنسيج احتوائهمن  أساسا نبعي تجمعات العنقوديةال دور أن لنا يتضح الجدول بمالحظة      
 فروع رتتنوع هذه األخيرة عب، تجمعا 156 ايطاليا تضم حيث الغالب، في صغيرة ومتوسطة مؤسسات من مكون

األنشطة،  حيث من األسد حصةباستحواذها على  األحذية صناعة المحلية، السلع السيراميك، النسيج والمالبس،
 .عامل مليون 1,6 من أكثربذلك  مشغلة

                                                 
1 - AZROUL Mohammed, op cit, p: 10. 



  النامية دولعلى خبرات ال ز: خبرات دولية في مجال التجمعات العنقودية مع التركيثالثالفصل ال

- 531 - 

 

 يبلغ حيث ،تهاصادرا إيرادات خالل من للبالد الوطني الدخل في أيضا تجمعات العنقوديةال "تساهم          
 ناتجة منها% 45دوالر، مليار 80 بإيطاليا خاصة نموذجية أنشطة متخصصة في سسةمؤ  ألف 90 رقم أعمال

 اكتسبت ،متنوعة منتجات بسلسلة دوليا هامة سوقية حصص على تسيطر أنها إلى باإلضافة هذا التصدير، عن
  1.معين" تراث وهوية بالتصميم مستهلكوها يهتم التي المصنعة الدول لدى شهرة عالمية إثرها على

 
 اليابانية خبرةال-4

من  وتستورد كاليفورنيا، مساحة من صغرأ مساحة بالسكان ذات مكتظة جزيرة اليابان عند معرفة أن"  
للحديث  قبوال أكثر نكون الخشب فإننا من66.4% و النفط، من98% و االلمنيوم، من 100% استهالكها

 2اليابان". في المعجزة يشبه عما

 ، وانخفاض قيمة الين في السنوات األخيرة،1999صادية في اليابان في أواخر الفقاعة االقت انهيارمع "  
مما خلق صعوبات كبيرة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، ومنه فإن النمط  ،فقد انخفضت التنافسية العالمية اليابانية

  3المكاني لتجمعات المؤسسات الصغيرة في اليابان هو الحل الجوهري".
 وفروع اإلنتاج في اليابان الصغيرة والمتوسطة ؤسساتبين الم التشابك القطاعي-4-1
في اليابان على أنه قطاع الصناعة التحويلية والمناجم  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتف قطاع الميعرّ " 

 199مليون دوالر، ويوظف  4.8 ، أي ما يعادلمليون ين ياباني 199 فيه واإلنشاءات، يبلغ رأس مال المشروع
 4"فرصة عمل.

دعم النمو  الحجم في اليابان في قدرتها الفائقة على للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتركز األهمية الكبيرة "    
  .5من المنتجات المصنعة" %01بإنتاج  المقاوالتمن حجم قوة العمل، كما تقوم تلك  %89وتمثل  ،االقتصادي

عة في اليابان أن أصبحت الصناعات الكبرى وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على الصنا ،هذا     
الكبيرة  المؤسسات تعتبرحيث "تتنازل عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع إلى مصانع أخرى أكثر تخصصا، 

 6ضخمة " مؤسسات بينها فيما مكونه ورأسًيا، أفقيا تتكامل التي توسطةوالم غيرةالص ؤسساتللم تجمع في اليابان
المقاولة من الباطن في اليابان انتشارا كبيرا معتبرا في عدد المؤسسات ونوع النشاطات: عموما عرف أسلوب    

)التكوين، التدريب المهني، نظام المعلومات، الخدمات المتعلقة بالعملية اإلنتاجية الجبائية والمحاسبــة، التسويق، 
  .تائج اقتصادية مرضيةومعظم المؤسسات التي اعتمدته تمكنت من تحقيق ن ،...(البحث والتطوير 

                                                 
 :9.ص ،مرجع سابقبـــودي عبـد الصمــد، ، مخــلوفي عـبد الـسالم1
 .119ص: 2011 جامعة الشلف، ،90العدد  ،واإلنسانية االجتماعيةللدراسات  األكاديمية "، اليابانية التجربة نجاح أسرار " حسان، المهدي محمد تقية 2

3 Shawn Banasick," Deviance Residual Moran's I Test and Its Application to Spatial Clusters of Small 

Manufacturing Firms in Japan", International Regional Science Review,  32: 3, sage publications, 2009, 

p:11. 
 .51، ص: ، مرجع سابقأحمد عارف العساف وآخرون 4
 .1، ص:2115، 11، العدد 25"، مجلة آفاق اقتصادية، المجلد  أهمية تكامل الصناعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرةمجدي شرارة عبد هللا، " 5
ة حول المقاوالتية: األيام العلمية الدولية الثــانيـــ، المقاولة من الباطن اختيار استراتيجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرقايقية فاطمة الزهراء، "  6

 .1، جامعة بسكرة، ص:2155ماي  13/11/11، أيام آليـات دعـم ومساعـدة إنشاء المؤسسـات في الجـزائـر: الفـرص والعـوائـقآليـات دعـم ومساعـدة إنشاء المؤسسـات في الجـزائـر: الفـرص والعـوائـق
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صناعة األجهزة  احتياجات( من %89) الصغيرة والمتوسطة ؤسساتوفي ذات البلد، توفر الم 
احتياجات ومستلزمات من  %80من احتياجات الصناعات المعدنية، و %84الكهربائية، وتساهم في توفير 

 .الصناعات الهندسية
أنيطت بها مهام لتي او  ،(APME-MITI)متخصصة مثل "ولهذا الغرض تم إنشاء المؤسسات والهيئات ال   

صدار التشريعات الالزمة كقانون   1900وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات العملية إلنجاح هذه الخيارات، وا 
المؤسسات الخاص بتطوير  1989وقانون  ،الذي يهدف إلى ضمان تسديد مستحقات مقدمي األعمال )المناولة(

 كز التجربة اليابانية على خصائص أهمها:توتر  ،قدمة ألعمال المناولةالم والمتوسطة الصغيرة
 ؛الطابع شبه اإلقطاعي وشبه الخاص الذي يحكم العالقة بين طالبي األعمال ومقدميها -
يمكن و  .1وجود نظام هرمي متميز عن نظيره األوروبي يضيق جدا في األعلى ويتسع كثيرا في القاعدة " -

 يتصوير ذلك في الشكل التال
-  

 
 
 
 
 
 
 

 (: النظام الهرمي للتعاقد والمناولة في اليابان6-3شكل رقم )
 .044:ص، سابق، مرجع أحمد عارف العساف وآخرون :المصدر

ي قطاع صناعة ف( نالحظ أنه قد يحدث التعاقد الصناعي من الباطن أو الفرعي خاصة 4-1من الشكل )   
اقدا ـــمتع 409بإبرام عقود فرعية مع حوالي  (على سبيل المثال تويوتا) العمالقة مؤسساتحيث تقوم ال السيارات،

رام عقود ــــــثم يقوم المتعاقدون الرئيسيون بإب والمكونات،رئيسيا متخصصا لتلبية احتياجات صناعاتها من القطع 
رعي في ـــــفويتواصل التعاقد ال القطع،مناولة من الدرجة األولى لتوفير ماليين  مؤسسة 0999فرعية مع أكثر من 

 إطار نظام هرمي يتسع نحو األسفل حتى يصل التعامل في النهاية إلى األفراد الحرفيين في بيوتهم الخاصة.
 برامج العناقيد الصناعية والمعرفية في اليابان-4-6  
في تحسين قدراتها الصناعية، نتيجة لذلك ظهرت ظاهرة جديدة في  مع بداية التسعينيات"بدأت الصين   
في كل المناطق الصناعية اليابانية، حيث بدأت المؤسسات الكبيرة   عرفت بالفراغ االقتصاديقتصاد الياباني، اال

  سساتوحذف المؤ  ،بتحويل عمليات اإلنتاج وأنظمة التوريد الخاصة بها من اليابان إلى الصين والدول األخرى
                                                 

 .044ص:  ،سابق وآخرون، مرجعأحمد عارف العساف  1
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وأهمها  القوانين الجديدةتم اإلعالن عن بعض من سلسلة القيمة، واستجابة للوضع الجديد  الصغيرة والمتوسطة
ألنه ثبت أن التشجيعات  ،الصغيرة والمتوسطة  ؤسساتلحماية الم 1990القانون األساسي للعلم التكنولوجيا في 

تصب هذه القوانين في خانتي بعث  ،المقدمة لتثبيت المناطق الصناعية كانت غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة
 1جديدة" أخرىخلق و ة الموجودة التجمعات الصناعي

حيث في هذه  الى يومنا هذا، 4991من  مرحلة تنمية االقتصاد الجهويبعد مرحلة مأل الفراغ أتت       
تم ربط سياسات العلوم  إذ ،االعلم والتكنولوجي الستراتيجيةالعناقيد الصناعية ضمن الفترة الثانية المرحلة ظهرت 

هذه المرحلة تخصصات تتمثل في إنتاج السلع، تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا بالمناطق، تغطي 
المنزلية، الروبوتات، التجهيزات والخدمات المرتبطة  البطاريات، الكهرباء الطاقة والمحيط، البيوتكنولوجيا،

 وذلك بتقديم الدعم الحكومي القائم على االستثمار في البنية التحتية المعرفية والفكرية. ، بالصحة
العناقيد الصناعية بشكل يلخص أهم ما اعتمد عليه  استراتيجيةالجدول الموالي يوضح كيفية تطبيق  

 اليابان لضمان نجاحها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عية في تنمية المؤسسات العناقيد الصناولي حول دور التجمعات و ملتقى الدال "،"العناقيد الصناعية في اليابان، خديجة بلموهوب ،عبد الوهاب بلمهدي 1

 .8، 0ص : ص، ،4911ماي  8و 0قالمة، يومي  جامعة ،الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها
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 برنامج العناقيد الصناعية في اليابان (: محاور4-3الجدول)
 اإلجراءات المحور

العناقيد مع تأسيس منظمات تنسيقية لترقية وتحسين تكوين   تكوين الشبكة

 المنظمات ذات صلة؛

 نقل المعلومات عبر مواقع الويب والبريد اإللكتروني؛ 

  اإلبقاء على تبادل اللقاءات التعاونية بين قطاع الصناعة

والجامعة، واللقاءات المفصلة لعرض النتائج، الحلقات الدراسية، 

 المؤتمرات؛

o .تأسيس المؤسسات المروجة للعناقيد 

 R&Dدعم 

 
  والتعاون على مستوى التحفيزR&D  بتمويل عمومي وتكوين

 عناقيد معرفية؛

  ،الربط تدعيم استخدام نتائج البحث )اجتماعات إلعالن النتائج

 التجريبي للعناقيد الصناعية والعناقيد المعرفية(؛

 دعم حماية واالستخدام االستراتيجي للملكية الفكرية؛ 

o مية.تنمية البحث والتطوير من قبل الصناديق العمو 

 تحسين دور االحتضان

 )دعم انطالق األعمال(
 تكوين شبكة بين منظمات االحتضان ومدراء االحتضان؛ 

o .تقديم تسهيالت للمؤسسات الناشئة؛ وتشجيع مسيريها 

 ؛التعاون مع مؤسسات تجارية متخصصة  الدعم التسويقي

  لتوزيع؛لتأسيس نظام 

o ا في ذلك األسواق تنظيم فعاليات لربط األعمال ومعارض المنتجات بم

 الخارجية.

 التعاون مع المؤسسات المالية

 
 إقامة مبادرات ) التعاون مع المؤسسات والهيئات المالية المحلية

 ، والقروض منخفضة سعر الفائدة(.BRIDGEتمويل كقرض 

تشجيع الموارد البشرية المتخصصة )التكوين الصناعي لألفراد،   تدعيم الموارد البشرية

 الخ( البشري.كنولوجية للمورد اإلدارة الت

SOURCE: Nishimura J and Okamuro H., "Has the industrial cluster project improved the R§D 

productivity of university-industry partnership in Japan", DRUID summer conference, 

Copenhagen, 2009, p.717. 

أو  العناقيد الصناعية والعناقيد المعرفيةأنه يوجد نوعان من العناقيد في اليابان،  جتمما سبق نستن انطالقا      
 1حيث يوجد مستويان من البرامج: اإلبداعية، وكال النوعين مترابطان وتوجد بينهما عالقة تفاعلية،

 لتابع وهو  ؛برنامج العناقيد الصناعية( وزارة االقتصاد، التجارة والصناعةMETI،) صميم هذا حيث تم ت
 ،منطقة حضارية19تضمن ي ،لتحفيز الشبكات والتواصل بين الفاعلين 4991البرنامج في عام 

 ؛R& Dدعم الـ لباإلضافة إلى الخطط المتضمنة  ،4991مليون ين ياباني في  099خصصت لها 
                                                 

1 OECD, "Compétitive Régional Clusters: NATIONAL POLICY APPROACHES", op cit, 

pـp :   112 -.232  
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 تابع لوزارة التعليم، الثقافة، الرياضة، العلوم والتكنولو وهو  ؛برنامج العناقيد المعرفية( جياMEXT ،)
سنوات لكل  0مليون ين ياباني للعام على مدار  099صت لها صخ منطقة حضارية،19تضمن ي

 . 4991 عامباليين ين ياباني  9قدرت بــ منطقة مرشحة. الميزانية السنوية العامة 
اج البحوث توجد عالقة تفاعلية بين نوعي العناقيد، فبينما تعمل العناقيد المعرفية على إنتنشير أيضا أنه 

  المتطورة، فإن العناقيد الصناعية تضمن تسويقها من خالل تحويلها إلى منتجات جديدة.

هذه  ،بالسياسات األفقيةبعض التجمعات العنقودية في الدول النامية لألسف يتأثر فقط   إن تطور" 
دون  لصغيرة والمتوسطةا  سساتخيرة التي تعنى باإلجراءات ذات األثر المشترك على جمــيع قطاعات المؤ األ

أما في البلدان المتقدمة اقتصاديا أو على نحو متزايد في أماكن أخرى، تخصيص قطاع معين أو عنقود محدد، 
معالجة قطاع/عنقود  بشكل مختلف لعمودية التي تهدف الى ابالسياسات فإن تطور التجمعات العنقودية يتأثر  

الموردين،  :نوع خاص من التركيز على)ككانيزم السوق لتحسين سير مي ، ومميز عن القطاعات االخرى
 1." (...الخ قليلة اإلجراءات والتسعيرة لقطاع محددسياسة القروض اتباع  المهارات وكليات الجامعة،

 لدراجات الهوائيةلصناعة اتيانجين الصين وتجمعات  المبحث الثاني:
التنمية  تاستراتيجياحول أقطاب النمو كاستراتيجية من لحديث ل قليالقبل التعرض لتجربة الصين العنقودية نعرج 

 العنقودية المعاصرة في الدول النامية. 
 2يمكن تقسيم بلدان العالم إلى ثالث مجموعات أو أقاليم:نشير أنه في هذا الصدد 

 :سابقا( السوفياتي ) واالتحادالذي يشمل بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية  إقليم البلدان الصناعية
 ؛واليابان

  :ا جمهورية جنوب إفريقيا، وفي آسيا معظم بلدان دويشمل جميع بلدان إفريقيا ما عإقليم البلدان النامية
يران، وبنغالديش، وفيتنام وكمبوديا وأندونيسيا، اجنوبها، وجنوبها الشرقي مثل: باكستان، وأفغ نستان وا 

ها مثل: فنزويال وبيرو ببلدان شمالها الغربي وغر  باإلضافة إلى منغوليا، وفي أمريكا الجنوبية معظم
 ؛وبوليفيا وأورغواي باإلضافة لجزر الكاريبي مثل: هاييتي وكوبا

  :ومن أهمها الصين والهند وتركيا وبلدان الخليج العربي إقليم البلدان الوسط بين الصناعية والنامية
مكسيك والبرازيل واألرجنتين )في أمريكا وال ،)في آسيا(، وجمهورية جنوب أفريقيا ومصر )في إفريقيا(

  الالتينية(. 
                                                 

1 Michael E. Porter, " Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global 

Economy" , op cit , p:17. 
 .94 :ص ، 4990مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  للبلدان النامية"، االقتصاديةالجغرافية  " ،أحمد نجم الدين فليجة 2
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للدول المتحولة  %0و المتقدمة للدول % 10 العالم مقابل سكان من % 99 تمثل الدول النامية "إن     
 % 89 ـب تقدر كبيرة عمل قوة النامية الدول تمتلك جهة أخرى ، ومن(البلدان الوسط بين الصناعية والنامية)

 .1" العالم يف العمالة من
نسبة  ارتفاعنسبة البطالة،  ارتفاعالعجز في الموازنات العامة،  االختالالت، :"ومن أهم مظاهر هذه الدول     

التغيرات التي حدثت "ف، 2حجم الديون الخارجية" ارتفاعفي القطاع المصرفي وقطاع التجارة،  اختالالتالتضخم، 
كان لها تأثير على معظم اقتصاديات ، تزايد التكتالت الدولية( OMC)زيادة موجة التحرر، إقامةبدول العالم 

بحيث يصعب تحديد أيها السبب  ،ومن أهم خصائصها أنها متشابكة يغذي بعضها بعضا ،المجتمعات النامية
 .3لنتيجة"وأيها ا

إلفريقية أرجع بعض الخبراء عدم نجاح سياسات اإلصالحات االقتصادية في بعض الدول النامية خاصة اوقد   
، (اكميةـــح)إلى الفشل في تنفيذ تلك السياسات وليس السياسات نفسها، وتم فيه وصف األزمة في المنطقة كأزمة 

  .الذي يؤدي إلى تحويل الموارد إلى مجاالت أخرى غير مجاالت التنمية الشيء ،وانتشار الفساد والرشوة
وضعف العالقة بين مختلف  التحتية وعدم كفايتهاالبنية زيادة على االشكاليات السابقة هناك اشكالية تشّوه   

انطالقا من الخصائص التي تناولناها سابقا، وللحد من آثارها والخروج من تخلفها، ف، فروع االقتصاد الوطني
  .انتهجت الدول النامية نماذج تنموية مختلفة لتحقيق النمو والنهوض االقتصادي

 عندما تنتج الدولة االستراتيجيةتتحقق هذه  حيث" اإلحالل محل الواردات، نموذجمن بين استراتيجيات التنمية 
  4.لو لم تقم بهذا اإلنتاج" باستيرادهمن قبل، أو تنتج ما كانت سوف تقوم محليا ما كانت تستورده 

موذجين حلقة في نويّعد هذين ال التصنيع الموجه للتصدير،نموذج  تاالستراتيجياهناك أيضا من ضمن   
"أي أن الصناعات القائمة في الدول العربية ال تمثل  لة صناعية تبدأ وتنتهي في الدول الصناعية المتقدمة ،سلس

 سوى حلقة أو بعض حلقات من هذه السلسلة التي تظل تابعة للمركز الصناعي في الدول الصناعية المتقدمة،
 ،5التكامل االفقي بين اقتصادياتها"ساب مع العالم الخارجي على ح تتكامل عمودياوبذلك فإن الدول العربية 

 وتشجيع الواردات لإحال بين متوازنة استراتيجيات إتباع العربية الدول أغلب محاوالت من الرغم"فعلى 
  6.والواردات" الصادرات بين واسعة فجوة هناك زالت فال الصادرات،

أن   (رودان روزنشين)رأى حيث ، المتوازنكذلك من بين استراتيجيات التنمية نموذج الدفعة القوية /النمو    
عني ضرورة البدء بتنفيذ حجم ضخم من يمما الدول النامية تحتاج إلى دفعة قوية  من رؤوس األموال المستثمرة، 

                                                 
،   48السابع ،العدد لمجلدا االقتصادية، العلوم مجلة "،جديد  دولي اقتصادي نظام لبناء النامية للدول فاعلة مساهمة نحو" ،شنجار جابر الكريم عبد 1

 .90،ص:  4911الجامعة العراقية، 
ـــد هللا،"  2 ـــة، مركـــز دراســـات الوحـــدة اإلصالالالالحات االقتصالالالادية وسياسالالالات الاوصصالالالة فالالالي الب الالالدان العربيالالالة"مصـــطفى محمـــد العب ، الطبعـــة الثاني

 .35، ص: 2111ربية، بيروت، الع

، 4990، جامعة قسنطينة،41" مجلة العلوم االنسانية، العدد  وقضية التنمية بالمجتمعات النامية ــ الجزائر نموذجاـــ التغيرات العالميةفكرون السعيد، "3 
 .81ص: 

 .511، ص 2111جامعية، اإلسكندرية، ، دار المعرفة القضايا التنمية في الدول النامية"أحمد مصطفى، إحسان حفظي، "مريم  4
، جامعة مصر، 15مجلة علوم وفنون، العدد "،  بينها ارتباط الدول العربية باطار تقسيم العمل الدولي، وأثره في محاوالت التكامل فيما، "حمدية زهران 5

 . 551ص:  ،5111
 .31، ص: 2152، جامعة ورقلة، 10العدد الباحث، مجلة"، ميدانيال والعائق النظري الفكر بين العربي االقتصادي التقارب "الحاج،  حنيش 6
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خاصة تلك المواجهة لتلبية الطلب االستهالكي  جميع القطاعاتاالستثمار في النظرية تتطلب  إذاالستثمارات، 
د أن السياسة اإلنمائية ال بد أن تهدف إلى تحقيق التوازن بين الزراعة والصناعة في برامج حيث أك" ،1الداخلي"

  .2"التنمية، ألنه ما لم ينطلق هذان القطاعان جنبا إلى جنب فإن تخلف أحدهما يؤدي إلى عرقلة نمو اآلخر
تسمى هذه  قتصادي،اال بالتشابكأخيرا وليس آخرا هناك نظرية معاصرة في التنمية االقتصادية تتعلق 

قد تطور في  اإلقليمية االقتصاديةالتنمية ن مفهوم أ"، حيث بنظرية النمو غير المتوازن/أقطاب النموالنظرية 
المعبر عنها من خالل شبكات ومجاميع التنافسية  ةالديناميكيبالعمليات  االهتمامالسنوات األخيرة، مع تزايد 

 3التكتل." دياتالقتصاالقائمة على المفهوم المارشالي 
بالبدأ  ،" من خالل هذا التصور يتم تحقيق البناء الصناعي عن طريق خلق الالتوازن بين فروع الصناعة 

 4.الذي يخلق وجودها ضغوطا تؤدي إلى بناء الصناعات األساسية" االستهالكيةفي بناء الصناعات 
 وتعتمد ،ا بشرح سياسة النمو غير المتوازنفي مقدمة من اهتمو  (هرشمان، روستو، فرنسوا بيرو)يعتبر كل من   

توجيه االستثمارات نحو عدد محدود من القطاعات االقتصادية أو الصناعية التي تتميز  على االستراتيجيةهذه 
بحيث يؤدي هذا القطاعات إلى جذب القطاعات األخرى  ،عن غيرها بالتفوق االستثماري والفعالية والمردود

 مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المطلوبة على مستوى القطاعات األخرى. ،لمرحلة النمو المتوازن
هذا  متنوعة، تبكثافا نمو أقطاب أو نقاط في يظهر ولكن مكان، كل فييظهر  ال النمو أن "الحظ   بيرو     
مر تمس نمو توليد على قدرة أكثر نشطةأ ، يحتوي علىالصناعات باقي من أسرع ينمو الذيلقطاع ا هو خيراأل
"كما أنه ونتيجة لتأثر األنشطة االقتصادية 5والخلفية". األمامية العالقات خالل من به المحيط المجال يف

ببعضها البعض، فإن أثر المضاعف الرتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع على القطاعات األخرى يكون أكبر 
  6مما لو استهدفت جميعها".

الصناعية  المجمعات فكرة على اعتمادها هو /النمو غير المتوازنالنمو أقطاب نظرية يميز ما إذن" إن أهم   
 االعتبار. يف المكاني البعد تأخذ أنها بمعنى ،واحد يجغراف حيز يف والمركزة ،فنية بعالقات المرتبطة واألنشطة

كونها االقل تكلفة فكرة النمو غير المتوازن /أقطاب النمو تعتبر االنسب لبلدان تتسم بنسبة بطالة عالية و إن    
هذه االخيرة يؤدي فيها التمركز الجغرافي  نها تقوم على فكرة العناقيد،أ، حيث ةالمستثمر من حيث رؤوس االموال 

يؤدى إلى التخفيف من  الذي، األمر زيادة فرص العمالة إلىلنفس الصناعات والصناعات المرتبطة والداعمة 
 ة.ميما تتسم به الدول النا ذاحدة البطالة، وه

 
 
 

                                                 
 .211ـــ 213، ص ــ ص:مرجع سابق بلمحمدي سيد علي،1 
 .11، ص:2001، جامعة الزقازيق، القاهرة، 2ط "التنمية االقتصادية وبعض القضايا المعاصرة في مصر"،محمود عبد السميع علي،   2
 .511. ص: 2151دار اليازوري للنشر والتوزيع ، األردن،  "،تصادي بين النظرية والتطبيقالتشابك االق، "علي مجيد الحمادي 3
 .511ص: ، مرجع سابق، مريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي 4
  .21ص : ،سابق مرجع، ممدوح مصطفى5
 .1ق، ص:، مرجع ساباألول الجزء ،"عملها وآلية مفهومها الصناعية العناقيد" االقتصادية، الدراسات   وحدة 6
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 تحليل التجمعات العنقودية في الصين-1

التي ارتبطت بشكل كبير بمفهوم التجمعات العنقودية، حيث و  ،دخلت الصين مرحلة التنافسية الصناعية    
سس ضمن مناطق محّددة، مفهوم مؤّ هو بل  ،أن مفهوم التطور االقتصادي هو مفهوم غير مجرد دولةاعتبرت ال

 تنافسية اإلقليم.بما يحتويه من عالقات رأسية وأفقية الموقع إذ يحّدد اختيار عامل 
 اميةـــــاألم االرتباطات يمتن الذي بالشكلشجعتها و  مختلفة اقتصادية أساليب الصينية الحكومة اعتمدت لقد"     

 اعاتــــــــــــــنص) الصناعي القطاع فروع وبين ،والزراعة الصناعة بين سيما وال ،االقتصادية القطاعات بين والخلفية
 المدن صــــــــتتخص حين في المحلي، ستهالكلال اجــــــباإلنت الداخلية المدن تتخصصئها ضو  على(، وقريبة محفزة

 لالــــــــــــــــــــــــــخ من بالتدريج العملية هذه تتم أن على للتصدير، اليــــــــــــالع التكنولوجي المستوى ذي إلنتاجل الساحلية
 فضال ،الطبيعية الموارد علىلها حصو  مقابل الداخلية المدن إلى احليةــــــــــالس المدن دمهاتق التي الفنية المساعدات

 1."اإلمكانيات ضعيفة ؤسسةالم وبين ـانياتاإلمك متطورة ؤسسةالم بين المتبادل االعتماد عمليات تشجيع عن
عامة يكون على أساس الكتلة أو العنقود، مع زيادة  "تشير األدلة إلى أن التصنيع في الصين بصفة 

يتناسب هذا إذ ، نفس الصناعةإضافة إلى تفاعالت أكثر بين مؤسسات  ،اإلقليمي صصختالتركيز المكاني وال
 2.على بداية عملية إعادة التشكيل أو اإلصالح" النموذج كثيرا مع ميزات الصين المقارنة القائمة

 قطاب النمو / التجمعات العنقودية للتنميةأ ةواستراتيجيالصين -1-1
'ليس "والمتمثلة في  ،التجربة التنموية للصين على فلسفة أرسى قواعدها الرئيس دوينغ ديو يينغ ارتكزت" 

، إنها فلسفة واقعية ال تهتم "المهم لون القطة أبيض أم أسود، ما دامت القطة تصطاد فأرا فهي قطة جيدة
 ،أم النظام الرأسمالي االشتراكيال يهم أن تنتهج الصين النظام  النسبة لدوينغبالغاية، فبالوسيلة بقدر ما تهتم ب
 3تجعلها تنبعث من جديد". اقتصاديةفالمهم أن تحقق تنمية 

حيث أقطاب النمو /النمو غير المتوازن،  ةاستراتيجيتتجه التنمية االقتصادية في الصين أكثر نحو استخدام     
هذا القطاع إلى جذب نمو على التركيز على قطاع رائد في البلد، بحيث يؤدي  اتيجيةاالستر تعتمد هذه 

 مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المطلوبة. ،القطاعات األخرى لمرحلة النمو المتوازن
الصناعية الرائدة التي تتميز فيها بميزة تنافسية أو  القطاعاتإن التطور الصناعي في الصين يعنى بدفع "   
ؤدي إلى تحريض يهذه القطاعات دفع والتي يجب أن تكون محددة من طرف الدولة، وبالمقابل فإن  ،يةنسب

 –بتفعيل مراحل اإلنتاج في كونها أكبر عمليات دفع  ،الطلب والدفع بعجلة تنمية القطاعات الصناعية األخرى
يؤدي هذا الرائدة في البلد،  كأحد القطاعاتسحب، كالتركيز على صناعة اإللكترونيات وأجهزة الكومبيوتر 

                                                 
 .19، ص:مرجع سابقأحمد محمود،  1

2 Alberto Bagnai  , Alessandro Sarra," Small business industrial clusters in China and Italy", China 

Economic Review, Elsevier Inc,. 2012, p: 1. 
الجـــــامعي خمـــــيس مليانـــــة،  ، المركـــــز99لمعاصـــــر، العـــــدد ا االقتصـــــادمجلـــــة ، "6161األولـــــى فـــــي عـــــام  االقتصـــــاديةالصـــــين القـــــوة " ،لـــــةبطيـــــب جم3

 .119ص:  ،4911
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 جهاز الكومبيوتر،وهي صناعة مكملة ومرتبطة بصناعة  ،األخير إلى الطلب على صناعة برامج الكمبيوتر
 .وبالتالي يساعد هذا على قيام عنقود االلكترونيك

 تناماكيهذه األخيرة أدت إلى الطلب على  أيضا من ضمن ما قامت به الصين التركيز على صناعة النسيج،
  1وأخير ظهور تجمع الغزل والنسيج." ،تالماكينالقطن ومصنعي لوبالتالي قيام مزارع ، كذا القطنالغزل و 

"فعلى الرغم من أن الصين  ،تنشئها الدولةمعظم التجمعات في الصين في األصل هي مصطنعة      
 ،أساسية ومهمة مؤسساتلكية ، إال أن الدولة ما تزال تحتفظ بمخوصصة القطاع العمومي فيهاتمضي قدما في 

القوى المحركة الرئيسة هذه االخيرة ، تشكل ؤسسة( م11199الصناعية المملوكة للدولة بنحو ) المؤسساتوتقدر 
الطاقة الكهربائية  مؤسساتوهي تسيطر على قطاعات كثيفة رأس المال مثل:  ،للقطاع الصناعي في الصين

بوضوح مدى فاعلية الدور الذي تقوم به الدولة في تحقيق التنمية والصلب والكيمياويات واآلالت، وهذا يؤشر 
    2االقتصادية في الصين."

 أنواع التجمعات العنقودية في الصين وهياكلها العامة-1-6
بمعنى أكثر بكثير  ،يتكون من عدة قطاعات صناعية مختلفةعمالق في الصين هو نظام تجمع الواحد ال 

 ات أمامية وخلفية كما ألفنا.من عدة مؤسسات مرتبطة بعالق
له أساسا نوعان من الوظائف: الوظائف الخارجية تجمع عنقودي أساسي، كل عنقود  11من الصين تكون ت"   

والوظائف الداخلية، وتكمن ماهية الوظائف الخارجية في الروابط بين عنقود صناعي وعناقيد صناعية أخرى أو 
هيل عملية النمو والزيادة لحد النضج، أما الوظائف الداخلية فهي بمجموعات غير صناعية بغرض تس االحتكاك

عملية الروابط بين الوحدات الصناعية ضمن نفس التجمع، تعرض هذه الوظائف كل أنواع التدفقات الخاصة 
 3" صناعات.بالمدخالت، التحويل، والمخرجات عبر وبين ال

، وهذه األخيرة تنقسم هي االخرى الى فرعيةأخرى في الصين إلى األساسية تصنف التجمعات العنقودية     
 ( 0-1رقم)كما هو موضح في الجدول صناعات أو تجمعات 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Zhu Yingming, " Analysis of INDUSTRIAL CLUSTERS in CHINA" ,Science Press ,United States of 

America 2010 ,p: 513. 

 .19: ، ص4991البصرة ، ، جامعة11 صادية، العدداالقتمجلة العلوم  ،"االقتصاد الصيني بين االنغالق واالنفتاح" ،نبيل جعفر عبد الرضا2 
3 Zhu Yingming, op cit, p: 85. 
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 العنقودية في الصين والفرعية للتجمعاتاألساسية  (: االنواع5-3جدول رقم )
األنواع األساسية للتجمعات 

 العنقودية في الصين
 دالمكونة للعنقو  الصناعات األنواع الفرعية 

 "بالرموز"
التجمعات العنقودية للصناعات 

 الخفيفة
 ,040 ,122 ,015 ,014 ,039 ,001 ة يلزراعاالتجمعات 

024, 027, 003, 019, 065, 021, 
020, 005, 018, 097, 016, 008 

الصناعية  التجمعات
 لإللكترونيات

078, 077, 100, 076, 114, 120, 
079, 081, 051 

غزل التجمعات الصناعية لل
 والنسيج

022, 027, 026, 028, 046, 045, 
024, 023, 025, 001 

التجمعات العنقودية للصناعات 
 الثقيلة

التجمعات الصناعية للحديد 
 والصلب

088, 006, 037, 087, 055, 056, 
057, 009, 058, 086, 089, 061, 

090, 066, 071 

 ,092 ,103 ,104 ,093 ,007 ,036 التجمعات الصناعية للبترول.
091, 102, 067 109, 086, 117, 

094, 

التجمعات الصناعية الرائدة 
 للمعادن غير الحديدية

010, 059, 060, 075, 099, 085 

 045 ,084 ,047 ,043 التجمعات الصناعية للكيمياء.

التجمعات العنقودية لصناعة 
 البناء

 ,052 ,123 ,048 ,050 ,049 ,090 التجمعات الصناعية للبناء.
053, 030, 031, 012, 075, 061, 

013, 097, 099, 057, 080 

 ,021 ,108 ,097 ,020 ,077 ,100 التجمعات الصناعية للتجارة التجمعات العنقودية للخدمات
113, 040, 033, 032 034, 119, 

013, 002, 046 

التجمعات الصناعية للنظام 
 الغذائي.

101, 020, 016, 019, 018, 021, 
017, 004, 014, 001, 122 

 ,070 ,105 ,102 ,098 ,111 ,124 تجمعات اإلدارة الصناعية.
112, 117 

Source :Zhu Yingming, “ Analysis of INDUSTRIAL CLUSTERS in CHINA” ,Science Press 

,United States of America 2010 ,p: 31. 

الصناعات  اتعفتجم ،التجمعات الفرعيةعة من من خالل الجدول نجد أن كل تجمع أساسي ينقسم إلى مجمو   
كذلك تنقسم تجمعات الصناعات الثقيلة إلى  اإللكترونيات، وتجمع النسيج، الزراعة، اتالخفيفة تنقسم إلى تجمع

هناك أيضا تجمع البناء الذي تضمن تجمع الحديد والصلب، البترول، المعادن غير الحديدية، وتجمع الكيمياء، 
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وأخيرا تنقسم تجمعات الخدمات إلى تجمع  الصناعي للبناء. في نموذج العنقود ا والذي يتمثلنوعا فرعيا واحد
 .اإلدارة الصناعية اتوتجمع النظام الغذائي، التجارة،
 عبارة عنوقد تكون هذه الصناعات ، الصناعات آنفة الذكر تنقسم إلى مجموعة من التجمعات الفرعيةكل من 
 (.ترميز قطاعات االقتصاد الوطني الصينيالمعني ب 61رقم أنظر الملحق ) مؤشر عليها برموز،تجمعات 

بينما  ،صناعة 18يليه تجمع البناء بـ  ،صناعة 19"يعد التجمع الصناعي للزراعة هو األكبر في الصين بـ   
 0صناعات فقط، كما ال يبعد عنه تجمع المعادن غير الحديدية بـ  1تجمع الكيمياء فهو أصغر تجمع بـ 

صناعة )تجمع  10و ،صناعات )تجمع اإلدارة( 9ناعات، أما باقي التجمعات الصناعية فهي تتراوح بين ص
 1وتجمع الحديد والفوالذ الصناعيين(". ،التجارة

مائة مليون ين، بنسبة  100910.91تجمع صناعي في الصين  11قدرت قيمة الناتج اإلجمالي لـ  
 .1998ة عامة عام من قيمة الناتج اإلجمالي للصناع % 91.1

ولإليجاز سنقوم ، في األشكال التالية ةفرعيال اتتجمعالعات الصناعية في ايمكن تصوير كيف ترتبط القط    
نأخذ على سبيل المثال تجمع االلكترونيات ضمن  تجمع فرعي واحد ضمن كل تجمع أساسي،بتصوير 

وأخير تجمع التجارة ضمن  ، تجمع البناء،تجمع الحديد والصلب ضمن التجمعات الثقيلة التجمعات الخفيفة،
 تجمع الخدمات.

 
  

 

 

 

 

 

 
 الصين.في  : الشكل الهيكلي العام للتجمعات الصناعية لإللكترونيات(3-3رقم) الشكل

 Source :Zhu Yingming, “ Analysis of INDUSTRIAL CLUSTERS in CHINA” ,Science Press 

,United States of America 2010 ,p: 11. 

، وكل سهم يمثل وضعية الروابط ل عقدة تمثل قطاع أو صناعة معينةلنفترض أن كقبل شرح األشكال، 
 صناعات.ال بين اتجاهات األسهم تمثل المدخالت والمخرجات حيث أنالوظيفية، 

تطبيقات  ،(989والعناصر اإللكترونية ) األجهزةاعات هي كالتالي: ـــــــــــــــــيتكون عنقود االلكترونيات من عدة قط 
، (111) أخرى اعيةــــــاجتم( خدمات 980أجهزة الكمبيوتر)، (199ارة الجملة والتجزئة )ــــــــــــــتج ،(988إلكترونية )

                                                 
1  Ibd, p: 04. 
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 الزجاج ،(991افية )ـــــــــالمعدات المكتبية والثق ،(989) إلكترونية أخرى اتصالتجهيزات ، (149)العلمي  البحث
    .(901والمنتجات الزجاجية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في الصين : الشكل الهيكلي العام للتجمعات الصناعية للحديد والصلب(4-3) رقم الشكل
Source :Ibd, p: 41. 

، (918يم)ــالتفح ،(990والتعدين) الفحم، (999الغاز) إنتاج وتوريد :قطاعا10منعنقود الحديد والصلب يتكون   
 المعادن إنتاج، (999إنتاج المياه وتوريدها) ،(990ام )ـــــــــــــــــتعدين وتوريد الحديد الخ، (998البخار والمياه الحارة)

 .(981الدراجات)، صناعة (900معدات صناعية خاصة أخرى)، (999البناء)، (901)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .في الصين : الشكل الهيكلي العام للتجمعات الصناعية للبناء(5-3رقم) الشكل
Source :Ibd, p: 42. 

 الصناعي للبناء. في نموذج العنقود نوعا فرعيا واحدا والذي يتمثل 1998تضمنت عناقيد البناء في الصين في 
، الطــــــــــــــــــــــــــالب، رـــجاآل ،(919سبستوس)األ اإلسمنت ومنتجات، (999البناء) :صناعة 18منهذا العنقود  يتشكل

 ارياتــوالفخ الطين، الفخار ،(141يب وحفظ المياه)قالتن، (919( اإلسمنت )909الكلس ومعدات البناء الخفيفة )
، (911النخل)و  امبوــالب ،األثاث ومنتجات الخشب ،(919معامل النشارة)، (901منتجات ضد الحريق)،  (904)

، قطع ونقل الخشب والبامبو، (901ات معدنية)ـــــــــمنتج، (980معدات إلكترونية)، (914) ادنـالمع تعدين غير
 .(999معدات القياس )، المتر و (908صناعة الفوالذ)، (999الرقمية) ، االتصاالت(998التخزين)، (911)
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 .في الصين للتجارة عنقوديةال لشكل الهيكلي العام للتجمعات: ا(2-3) رقم الشكل
Source : Ibd, p :41. 

 صناعة كالتالي: 10عنقود التجارة من تشكل 
ار ـــــــالعق (،998التخزين) (،949مشروبات غير كحولية) (،988األجهزة الرقمية) ،(199البيع بالجملة والتجزئة) 

معدات  (،919ائية)ـــــــــــــــــــــمبيدات الحشرات الكيمي (،111مات ترفيهية)خد (،941منتجات التبغ) (،199الحقيقي)
الم ــــــــــاألف و،ــــــــالرادي خدمات الثقافة والفنون، ،(911المنتجات الثقافية) (،914الورق) (،911الطباعة والتسجيل)

 .(910المطاط)منتجات  (،994الغابات) (،911تقطيع ونقل الخشب ) (،119والتلفزيون)
 

 بالصين  تيانجينفي التجمعات العنقودية لصناعة الدراجات الهوائية -6
األولى على الصناعات ذات الرأس  رتكزت ،" تقوم تيانجين على مجموعة من التجمعات الحضرية والتقليدية   

جات اوجيا كالدر لو منخفضة التكنعلى الصناعات  والثانية ،المال الكبير كصناعة اإللكترونيات والسيارات
  1والمالبس ".

 بالصيننشأة وهيكل تجمعات صناعة الدراجات الهوائية في تيانجين -6-1
حيث كان في ذلك الوقت مجرد عدد قليل من المؤسسات  ،1919عام تيانجين بدأت هذه الصناعة في "   

لقطع واللواحق من لصنيع ولم تكن هناك ت ،متكاملة عمودياهذه المؤسسات كانت  العمومية في كامل المنطقة،
 2طرف مؤسسات مناولة."

حيث كانت ناجحة  (،1999 ــــ1989)صناعة الدارجات ولواحقها في الصين في الفترة  مهد TIANJINاعتبرت 
 جدا وأصبحت دعامة رئيسية لهذه الصناعة.

حيث  ،لعجزمرحلة افي هذه الصناعة بوادر دخول المؤسسات التابعة للحكومة 1999 ظهرت في بدايات   
لى إالعمومية التي كانت محتكرة لصناعة الدراجات  مؤسساتمما قاد ال ،وتكدست تراكمت السلع في المخازن

 صولها.أوقف االنتاج وتسريح العمال واالضطرار الى بيع 
                                                 

1Akifumi Kuchiki, Masatsugu Tsuji, op cit, p, p: 118,119. 
2Ibd, p: 150. 
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، بعد أخذهم ترخيص من للدراجات تيانجينصناعة الخاصة بقوة في  مؤسساتدخلت ال 1991"بحلول عام   
الخلفية اإلدارية  لوجيا،و التكن مستندة في ذلك إلى الموقع المميز، ،خفيفةالدولة للصناعات الطرف مكتب 

مؤسسات أخرى  لحسابتجميع للواحق واالكسسوارات من طرف مؤسسات مقاولة  هناكفأصبح  ،مؤسساتلل
مع نهاية عام و ، 1991عام  تجمعات عنقودية للدراجات بدخول المؤسسات الخاصةفعليا بذلك  شكلتكبيرة، فت
خاصة مساهمة في  مؤسسة 491منها  ،تصنيع دراجات هوائية ولواحقها مؤسسة 000كانت هناك  4999

من الناتج الوطني  % 19ما يفوق   المؤسسات مجملة، تنتج هذه سنويمن االنتاج ال % 81.08السوق بنسبة 
 . في الصين كلها االجمالي للدراجات

 مؤسسةصغيرة ومتوسطة، كل  معظمهام خاصة أد تيانجين عمومية كانت المكونة لعناقي مؤسساتهذه ال   
طة في تيانجين فيما بين مؤسسات يتباع منتجاتهم الوس تركز على وظيفة ودور واحد في سلسلة القيمة،غالبا 

  ، أما المنتجات النهائية تباع في كامل البالد.نوعناقيد تيانجي
 عناقيد رئيسية لصناعة الدراجات الهوائية ثمانيفيها  ،عة الدراجاتعنقود لصنا 109في مقاطعة تيانجين هناك 

 .(6-1)هو موضح في الجدول رقم  كما Wangqingtuo  دأهمها عنقو
 بالصين (: توزيعات مؤسسات عناقيد الدراجات في تيانجين2-3)رقم  جدول

عدد المؤسسات  المنطقة /العنقود

المصنعة لألجزاء 

 وال واحق

م عدد المؤسسات األ

 لصناعة الدراجات

  مؤسساتلالعدد االجمالي 

Wangqingtuo 112 143 255 

District of 

Wuqing 

143 105 248 

Beichen District 56 46 102 

Dongli District 48 67 115 

Dagang District 21 3 24 

Xiqing District 32 36 68 

Jinnan District 14 13 27 

Hebei District 20 10 30 

باقي عناقيد تيانجين 

 للدراجات

     75     33       90 

Source : Akifumi Kuchiki,  Masatsugu Tsuji, “ Industrial Clusters in Asia: Analyses of Their 

Competition and Cooperation” ,Institute of Developing Economies (IDE),JETRO, London  , 2005 , p:155. 

 مثل:تجمعات صناعية للدراجات  TIANJIN، شكلت  Wangqingtuoإلضافة إلى عناقيد الدارجات في با    
، والحدائق الصناعية لــ  Xiqing District،  الحديقة الصناعية ل Wuqingالحديقة الصناعية لــ مقاطعة 

Dabizhuang  وWangzhuang  في مقاطعةBeichen. 

ضمن عناقيد تيانجين  1تمثل العنقود رقم  WANGQiNGTOUأن ( نالحظ 6-1من خالل الجدول )     
من مجموع المؤسسات المناولة المصنعة  % 32.7ما يقارب  ،مؤسسة مناولة 114لصناعة الدراجات الهوائية بــ

هذه األخيرة وقد تكون  ،مؤسسة كبيرة آمرة 111و في تيانجين بأكملها،الخاصة بالدراجات للواحق واالكسسوارات 
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 WANGQiNGTOUعنقود  ، ليصل مجموع مؤسسات)معتمدة على نفسها في تصنيع اللواحق( لة عموديامتكام
 .وهكذا.. ، Wuqingعنقود  WANGQiNGTOUيلي عنقود ، ثم مؤسسة 400بأكملها 

 تهانسبتيانجين تتراوح  في WUQUIQالمشهورة بالدارجات في مقاطعة  WANGQiNGTOU"لإلشارة فوالية    
 1.من القوة العاملة المحلية" % 99إلى  % 99بين 

 
 بالصين تيانجينفي العوامل المساعد لتشكل عناقيد الدراجات الهوائية -6-6

يمكن  على تشكل عناقيد الدراجات في منطقة تيانجين،هناك مجموعة من الظروف واألسباب التي ساعدت 
 تلخيصها فيما يلي:

 عائلية المؤسسات    -أ
حقوق ملكية  م، تنتمي إلى أفراد لهمؤسسات ذات طابع عائليهي عناقيد تيانجين في الدارجات مؤسسات كل  

يقوم هذا النوع  .المستقلة والمترابطة حلقة صناعية صعبة التقليد لمؤسساتشكلت هذه احيث . " وقانونية واضحة
وجه القصور في مما مكن من خلق قوى إنتاجية جديدة والتغلب على أ ،الصناعة على تقسيم العمل والتعاونمن 

وفي  TIANJINبذلك قاعدة إنتاج ضخمة وعنصر مهم ومؤثر في  وأصبحت عناقيد الدراجات، المشاريع الفردية
 2البالد كاملة.

 عوامل التكنولوجيا والسوق-ب
ذات تنظيم  ، كونها كانت"خسرت المؤسسات العمومية المحتكرة سابقا لصناعة الدراجات في تيانجين المرونة

أخذت مكان المؤسسات دخول المؤسسات الخاصة، هذه األخيرة بعوضت ف، كما أشرنا سابقا ديامتكامل عمو 
وارات والعكس سصناعة اللواحق واألكسالخاصة عززت تطور مؤسسات المقاطعة و  العمومية بشكل واضح،

 3."حيث دفعت صناعة اللواحق بصناعة الدارجات إلى األمام مما شكل حلقة قوية وفعالة ،صحيح
لى ت عناقيد الدارجات خصائص التغيير الديناميكي، وبسبب تقليص حواجز الدخول والخروج من فعر       وا 

حيث فقط يكفي أخذ رخصة من مكتب الصناعات ، دائم تعيش في تطور ديناميكيفإن تيانجين  ،التجمعات
 خاصة لهاته الصناعة. مؤسسةفي الصين لدخول الخفيفة 

 إلى ولـــــــــــــــــــــــــــالوص لهاخال من تستطيع التي والوسائل الطرق كل لإلصالح ولىاأل منذ الخطوات الصين تبنت " 
 علىابان ــــالصين مع الي اتفاق 1989 عامشهد  وقد ،وسيلة( بأي )التكنولوجياشعار  ورفعت ،الحديثة التكنولوجيا

تبادل لهما خال من يتم ،دوالر مليارين بكلفة بوالصل للحديد وآخر دوالر مليار 1 بكلفة للفوالذ حديث معمل بناء
 دولة أكبر ثاني أصبحت حتى والتطوير البحث على اإلنفاق على الصين تركيز واستمر ،والتكنولوجيا المعلومات

 4."والتطوير البحث في االنفاق على S A U بعد العالم في
                                                 

1Akifumi Kuchiki, op cit, p: 511. 
2 Xie Siquan and Huang, “The Institution Reform and Accommodation with Demand Constraint: The 

Case of the Tianjin Bike Industry”, Nankai Economic Research, issue 3, 2003, p: 22. 
3 Akifumi Kuchiki, op cit, p: 512. 

 .18، ص:مرجع سابقحمد محمود، أ 4
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زايد المحتوى التكنولوجي للصادرات ــــــــــــــشير إلى ت"فاالتجاهات الحالية ت لوجيو التكنللتنويه فيما يخص العامل     
ات ــــالصينية، أي أن الصادرات الصينية تتحول تدريجيا من السلع المصنعة البسيطة نسبيا نحو المزيد من المنتج

من ارتفعت نسبة صادرات الصين من المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة  4994الى  1999المتطورة، ففي الفترة 
   1، ما يمثل اتجاه الصين نحو إضفاء العنصر التكنولوجي في منتجاتها التصديرية"%19إلى  %0نسبة أقل من 

 والموارد الطبيعية ميزة التموقع-ج
أغلب العناقيد    انجين ـــــــــــــــــــفي تي ركزتت االقتصادية، حيثوسط بحر بوهاي بالمنطقة  TIANJINتتموقع  

 ،ال األجانبـــــــــــــمكثف عناقيد الميناء، أصبحت هذه المنطقة استثمارا حقيقيا من قبل رجال األعموبشكل  يةالصين
وقاعدة عمليات، وباعتبار ميزة المقارنة بحث وتطوير،  قاعدةنظرا لتوافر  ،اعتبروها قاعدة إنتاجية أساسية كونهم

ومقر عمليات في بكين مع بناء قاعدة ، R&Dلـ جانب أن يضعوا مراكز ايمكن لرجال األعمال األ TIANJINلـ 
  TIANJIN.2اإلنتاج في 

اقيد تيانجين ـــــــــعن في افسيةـــــــتن ميزة لخلق الطبيعية الموارد دامـــــاستخ كفاءة تطوير اجل مننشير أيضا أنه و      
 ديدــــــــــــــوالح واأللمنيوم النفط نهاوم ،عيةالطبي الموارد تصنيع في انياتهاـــــإمك رفع في الصين شرعت فقد "،للدراجات
 3".وغيرها والصلب

 ميزة التكلفة المنخفضة-د
امل ــــــــمن العمال المؤهلين تقنيا، نظام تدريب ك اكبير  اعدد TIANJINكقاعدة صناعية مشهورة منذ القدم، تملك  

 فقد، "4اعة الدراجات بهذه الميزةـــــــــــــــــــــــــــــــــحيث اختصت صن ،انخفاض تكاليف العمالبوتتميز أيضا  ،لكل مستوى
 التعليم اتــــــــــــــــــــــــــــمؤسس في طالب مليون 1.9 انخرط 4998 عام فيف ،مهنيوال التقني بالتعليماشتهرت الصين 

 اصةـوبخ المقنعة البطالة على اءــضالق وألجل الصين، في الثانوية لطالب الكلي العدد نصف يمثل هوو ،هنيمال
 العاملين رفض في المرونةب مؤسساتلل  يسمح قانون الثمانينيات بداية في صدر فقد العام، القطاع مؤسسات في
عادة ،المالئمين غير  5 ".الفائض العمل عن واالستغناء والتدريب االستخدام وا 

 االجتماعيةعامل الثقافة -ه
ما يعكس العالقات بين االقارب  ،إلى الصالت االجتماعيةد أساسا تستن عناقيد تيانجين للدراجات"  

وغالبا ما  ،في بعضهم البعض إلى حد كبيرالتجمع واألصدقاء والزمالء في العمل، حيث يثق مديري مؤسسات 
يتجمعون للتعاون وتبادل معلومات السوق وبناء أحكام وتوقعات السوق، هذا النوع من االعتقاد يعتبر الشرط 

وفي الوقت نفسه فقد عزز  ،ساسي الذي يسمح للعوامل المبتكرة والخالقة كالمعلومات بالتدفق سريعا بالمنطقةاأل
 6."في االبتكار هذلك من التجميع المعرفي والمعلوماتي واإلقليمي فضال عن دور 

                                                 
 .521، ص: 2152، جامعة ورقلة، 55 الباحث، العددمجلة  ،1115 1211دراسة تح ي ية لوضعية الصادرات الصينية خالل عامي ، "عائشة بن عطا هللا1 

2 Akifumi Kuchiki, op cit, p: 521. 
 .91، ص:مرجع سابقحمد محمود، أ 3

4Xie Siquan and Huang, op cit, p: 31.  
 .18، ص:مرجع سابقحمد محمود، أ 5

6 Akifumi Kuchiki, op cit , p: 513. 



  النامية دولعلى خبرات ال ز: خبرات دولية في مجال التجمعات العنقودية مع التركيثالثالفصل ال

- 512 - 

 

 (8-1)ور في الشكل صكما هو م تجمعات عنقوديةإن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تشكيل     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بالصين الدراجات في تيانجين( الخريطة العنقودية لصناعة 7-3) رقمالشكل 
Source: Akifumi Kuchiki, Masatsugu Tsuji, “Industrial Clusters in Asia: Analyses of Their 

Competition and Cooperation”, Institute of Developing Economies (IDE), JETRO, London, 

2005, p:512. 

المنتجة  المؤسسات المناولةعلى تموين  يقومون موردي المواد األوليةنالحظ أن  (7-3)من خالل الشكل
 .ليتم تجميع المكونات أخيرا في مؤسسات الدراجات، للمكونات واالكسسوارات الخاصة بالدراجات

لصناعة للدارجات، ومركز لوازم ولواحق كمركز جودة اإلدارة تقوم الهيئات الصناعية والمراكز اإلدارية    
 المغذية لصناعة الدراجات.على دعم الصناعات TIANJINالدارجات، الجمعية الصناعية للدراجات في 

تقوم على توفير البنى التحتية ( الوالية المقاطعة،)ومن خالل نفس الشكل نالحظ أن الحكومات المحلية     
مؤسسات تمويل، بنية فعالة من األنظمة والقوانين،  تجهيزات، طرقات، :من لهيئات الصناعية والمراكز اإلداريةل

الجامعات ومؤسسات التدريب ، وبنية تحتية حديثة خصوصًا في مجال االتصاالت والمواصالت وقنوات التسويق
 وبورصات المناولة والنقابات المهنية وحاضنات األعمال. ،المهني

 وطنيا الدولة تتبعها لتلك التي مكملة محلية تنمية برامج وضع على درةقا المحلية الجماعات بذلك أصبحت   
 عن البحث في تتجلى المحليين عمليا الفاعلين فمهمة وعموميين، خواص شركاء يجمع مشتركة تنمية مسار في

  .األخيرة هذه مالئمة لنمو بيئة وخلق المنطقة مؤسسات تواجهها التي للصعوبات مناسبة حلول
 
 
 
 

 الحكومات المحلية

 وكالء التوزيع

الشركات المنتجة 

 للمكونات

 راكز اإلداريةالهيئات الصناعية والم

مؤسسات 

 الدراجات
 المستهلكين

موردي المواد 

 األولية

 صناعة النقل
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 تيانجينيل تنافسية التجمعات العنقودية لصناعة الدراجات في تحل-3
ال لحل مشاكل التكامل العمودي للمؤسسات العمومية التي كانت محتكرة لعناقيد إوجد  عنقود تيانجين ما   

 ،عوض ذلك بدخول القطاع الخاص في هذا المجال ومشاركته للقطاع العام حيث الدراجات في تيانجين،
كل منها في واحد من وظائف سلسلة القيمة  ،هامترابطة بإطار تنسيقي قائم على تخصصات فأصبحت المؤسس

 لتحقيق أداء تنافسي عالمي.
 الصادرات كمؤشر تنافسي   -3-1
بعد عجز  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمتجميع ال TIANJIN" استخدمت صناعة الدراجات في     

تطور كفاءة اإلنتاج العام، خفض تكاليف عملية  عنديدة هذا التطور أعطى فكرة ج المؤسسات العمومية.
 1".الصناعي اإلنتاج وعرض مرن لتعزيز المنافسة من خالل التكتل

 فيإلى حد ما  TIANJIN الدراجات فييمكن أن تنعكس التغييرات الطارئة على الميزة التنافسية لعناقيد   
التشكل الفعلي دخول المؤسسات الخاصة، وفيما بعد د قبل وبع التغييرات الطارئة على اإلنتاج وحجم التصدير

 (9-1)و( 8-1رقم ) ينفي الجدولذلك وضح سنكما أشرنا في النشأة،  1199لعناقيد تيانجين عام 
"تجدر االشارة ان الصين تحتل المرتبة الثالثة في نسبة إجمالي صادرتها من السلع والخدمات إلى اإلجمالي    

، في حين كانت تلك % 8.4صادراتها من السلع والخدمات إلى اإلجمالي العالمي  العالمي، حيث بلغت نسبة
، على التوالي لسنة % 1.0، % 0 ،% 9.9، % 9.9 :اليابان والمملكة المتحدة، ألمانيا.م.أ، النسبة للو

4991".2 
-2751)الصين الصناعة في إنتاجتيانجين إلى عناقيد الدراجات في  انتاجتغيرات نسبة  (:5-3)رقم الجدول

1111)  
 2111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 السنة

 2.2151 )مليون دراجة( تيانجين انتاج

 

2.1321 

 

1.1351 

 

1.3111 

 

1.1131 

 

3.511 

 

53.11 

صناعة  انتاجتيانجين/ انتاج

 %الدراجات في الصين 

26.4 22.5 17.4 17.1 12.9 13.4 44.1 

Source :Akifumi Kuchiki, op cit , p: 511 . 

 (1112-2711)(: تغيرات في حجم الصادرات السنوية لعناقيد دراجات تيانجين8-3الجدول رقم )
 السنوات  1980 5115-11 1990 1998 1999 2000 2001

حجم الصادرات "مليون  1.51 1.5 1.11 1.115 1.23 1.13 5.5

 دوالر"

Source: Ibdem.  

                                                 
1 Chu Xiaoping, Li Hua, op cit , p:52. 

ــــوم االداريــــة واالقتصــــادية ،"دراســــة المرتكــــزات الفكريــــة للتجربــــة التنمويــــة الصــــينية وســــماتها المميــــزة " ،نشــــأت مجيــــد حــــين الونــــداوي2 مجلــــة تكريــــت للعل
 .01،ص : 4999العراق، ،11العدد  ، 1،المجلد 
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شهدت منعرجا في تنمية اإلنتاج وحجم  TIANJINظة أن دراجات يمكننا مالحالسابقين من الجدولين    
، ولكن 1990 عام مليون 0.0118إلى  1989مليون دراجة عام  4.4018قد ارتفع اإلنتاج من فالصادرات، 

عام  % 18.1إلى  1989في  % 40.1تدهور من صناعة الدراجات في الصين  انتاجتيانجين / انتاجنسبة 
، كان مليون دوالر 9.90 ت، حيث كان1999هور حجم الصادرات السنوي في عام باإلضافة إلى تد ،1990

 المحتكرة لإلنتاج آنذاك. المؤسسات العموميةذلك نتيجة عجز وتوقف بعض 
تقوم على ، 1991عام  مؤسسات خاصةدخول بعد  تطورت صناعة الدراجات في تيانجينبالمقابل، فقد    

حيث تباع منتجاتهم الوسطية في  ،9199عامفعليا  ت لصناعة الدراجاتتجمعا تشكيلو  ،استراتيجية المناولة
 تيانجين فيما بين مؤسسات وعناقيد تيانجين في إطار تنسيقي لتخصص وظائف سلسلة القيمة.

ارتفعت نسبة اإلنتاج اإلجمالي و  ،1999إن هذا جعل حجم الصادرات يرتفع أيضا إلى حد كبير بعد عام   
حيث بلغ  ،من اإلنتاج الكلي للبالد % 11.1مليون دراجة أو  11كمية اإلنتاج  4999مجددا ووصلت عام 

 المرتبة األولى محليا وعالميا. TIANJINإنتاج 
قبل وبعد من خالل ما سبق نجد أن هناك تطورا كبيرا سواء في اإلنتاج أو الصادرات لعناقيد دراجات تيانجين    

 ،%18.1تقدر بـ 1999ا كانت نسبة اإلنتاج الى اإلنتاج الوطني عام فبعدم ،1999التشكل الفعلي للعناقيد عام 
، نتيجة وفورات الحجم الناتجة عن تخريج العمليات، أما الصادرات فقد %11.1تقدر بـ  4999أصبحت عام 

مما منح  ،4991مليون دوالر عام  1.1إلى  1999مليون دوالر عام  9.90مرة، انتقلت من  44تضاعفت 
TIANJIN أوسع.فاق وفرص آمع  ،ة مهمة في كل من السوق المحلية والعالميةمكان 

وذلك بالتعاون مع الجمعية الصناعية  ،أقيم اول معرض دولي للدراجات في شمال الصين 4991في عام  
ومركز المعرض الدولي، هذا المعرض حقق نجاحا كبيرا  ،مراقبة الجودة الوطنية ،TIANJINللدراجات في 

 (9-1)الشكل قاعدة في اإلنتاج والمبيعات دون شك. يمكن تصوير المعطيات السابقة في TIANJIN باعتبار
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-1971) صينلالصناعة في ا إلى إنتاجتيانجين عناقيد الدراجات في  نسبة انتاج تغيرات (:1-3الشكل)
6111) 
 (8-1) رقم من اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول :المصدر
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 عنقود تيانجين للدراجات والمزايا الساكنة والديناميكية-3-6
في شكل  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتملك هذه الصناعة طاقة اقتصادية كبيرة وقوة تنافسية بسبب تكتل الم  

ولى تعبر األ ، تنعكس الميزة التنافسية للتجمعات الصناعية في تيانجين على شكلين مباشرة وغير مباشرة، و عناقيد
  .على المزايا الديناميكية والثانية ،على المزايا الساكنة

 
 
 
 
 
 
 

 للدراجات بالصين عناقيد تيانجينلالميزة التنافسية  :(9-3)الشكل رقم 
Source : Akifumi Kuchiki, op cit, p: 511.  

 

 المزايا الساكنة- 1أ
 ،تخفيض نفقات التبادل في المراحل اإلنتاجيةعلى تتضمن وفورات الحجم الخارجية القائمة هذه المزايا       

ساس األالموقع القريب والشبكات المتولدة على "حيث أن  من التخصص وتقسيم العمل. وتحقيق درجة عالية
بعين د من المصادر المحلية ر بامتالك الموا المشترك للثقافة االجتماعية نجح في تخفيض نفقات الصفقات

 1.بحث عن عوامل إنتاج أوسع ومعلومات سوق أوفر" واستثمار المال في الالمكان 
 ،للعراقيل المادية والمالية في التبادالتالتخفيض التدريجي نتيجة فقات الصفقات تخفيض ن هذا وقد جاء      

 ، مثل جمع المعلومات والتفاوض والرقابة واإلشراف.والتي تتمثل في تعقد وصعوبة المفاوضات
ردين الموجودين في العنقود يتغلب على بعض المشكالت التي قد تظهر عند التعامل فمثال التعاون مع المو     

في بعضهم البعض إلى حد عناقيد تيانجين للدراجات مع موردين من خارج العنقود، حيث يثق مديري المؤسسات 
ع المؤسسات بالتعامل م ،عمليات انتاج االكسسوارات واللواحق ينتج عن ذلك كفاءة مدروسة لدى تخريج كبير،

 .وصوال لدرجة عالية من التخصص تذكر، تكاليف نقلدون تحمل  ،الصغيرة المناولة والموردة بعين المكان
 ضرورة التسعينيات عقد بداية منذ الصينية الحكومة أدركتلإلشارة فيما يخص النقل والبنية التحتية، فقد    

 وتذكر" تشجيع االستثمار في التجمعات، وسائل حدأ تبريع الذي، و (االجتماعي المال رأس) التحتي البناء تعزيز
 الخطوط من كم مليون 191 إنشاء تم قد كان 4990 عامأنه وقبل نهاية  4990 عام صدرت التي التقارير
 2".اميناء عشر أحد إلى 4990 عام في الصين في الموانئ عدد وارتفع كما، الريفية المناطق في السريعة

                                                 
1 Akifumi Kuchiki,  op cit , p: 511. 

 .91، ص:مرجع سابقحمد محمود، أ 2

عوامل تنافسية مباشرة: انخفاض مصاريف 

اإلنتاج والبيع، انخفاض نفقات الصفقات، وضعية 

 المنافسة في السوق 

 ،الميزة الصناعية غير مباشرة: تنافسيةعوامل 

 .االقليمينظام االبتكار 

 تنافسيةالميزة ال

 نعناقيد تيانجيمؤسسات ل
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التي تزيد بزيادة حجم المؤسسة مع توسيع  )الوفورات الداخلية(وفورات اإلنتاج  الساكنةالمزايا أيضا تتضمن   
 سيما ما تعلق منها بالدراسات واألبحاث والتموين المشترك واإلنتاج المشترك. ،نطاق توزيع التكاليف الثابتة

ات تيانجين( )واحد من ضمن تجمع DANGLIفي تجمع  FUSHIDA شركة" على سبيل المثال، فقد كيفت  
الستفادة اللوصول الى لمؤسسات التجمع  اتحاد مصدرين، وذلك بتشكيل نظام المجموعة إلدارة اإلنتاج والبيع 

من نظم االنتاج والبيع، ونفذت عملية مستقلة لدخول سوق عالمية وعالية الجودة في النهاية، وقد  المشتركة
ابعة تال JIGANG مؤسسة، أما TIANJINفي  أيضا نجما المعا في صناعة الدراجات FUSHIDAأصبحت 

ر وقدّ ، 1998عام  ISOI 1115األولى التي حازت على المؤسسة فهي  Xiqingلتجمع الدراجات لمقاطعة 
يتم تصدير نصفها لكوريا واليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا، دراجة،  099.999بـ  4990عام  السنويانتاجها 

 .لحصان األسودأما عالمتها التجارية تحمل اسم ا
 المزايا الديناميكية - 6أ
 الخارجي التسويق :في الديناميكية من التعلم على مستوى العنقود واكتساب مهارات المزايا وجود تحققي  
في التكاليف المرتبطة  التحكم) التموين ،واالبتكار االنتاج، (اكتشاف احتياجات الزبائن، تجزئة السوق)

 .الخ..صاالت الخارجية والداخلية، مهارات في االت(بالتموين
 رسمي غير أو رسمي أكبر لتبادل فرص لها يكون أن منفي تيانجين  جغرافيا المتقاربة لمؤسساتل مكني    

 المعارف مجموع وبالتالي بالتواصل، فقط تنتقل تبادلها، يصعب ومعارف معلومات هناك ألن نظرا للمعارف،
 .لالبتكار هام مصدر هي اإلطار في هذا المتبادلة
القتصاد بتوسيع النطاق لمدينة الصين يمكن ان تقوم التجمعات الصناعية على تنمية ا " التنافسيةلتقرير "فوفقا 

 ."1 هابناء سلسلة القيمة، وضمان االبتكار المستمر للصناعة، والتغلب على ركودالصناعي و 
نظام ل امتالكها تتمثل في TIANJINجات في دراتجمعات ال مؤسساتنجد أن القاعدة الدقيقة لفي هذا الصدد "  

على  مؤسساتحيث تحصل هذه ال ،ومع تطور التجمع فقد تعزز التنظيم الصناعي ونظام الشبكات ،مرن
 مؤسساتوالتجهيز أسبق بكثير من  ،معلومات السوق النسبية حول التقدم التكنولوجي، األكسسوارات المتطورة

تحسن القدرة تاالنتشار السريع للمعلومات، المعارف في نظام التجمعات خارج التجمعات، وحيث تتواجد خاصية 
 .2"امؤسساتهاإلبداعية ل

عقد شبكية متنوعة في شكل إن تشكيل نظام االبتكار اإلقليمي يخلق الهيكل التنظيمي المترابط للعناقيد  
، والمؤتمرات الدراسةحلقات لتفاعل و مما يميز استمرارية تجميع المعلومات من خالل ا ،ووثيقة ومتبادلة فيما بينها

 .TIANJIN عناقيدنظام االبتكار اإلقليمي ل تميزوهكذا تم 
 3تجدر اإلشارة أنه بهدف تنظيم األنشطة التنافسية أسست تيانجين منظمتين:

                                                 
1 Zhenfeng Chen. Xiangzhen Xu, op cit , p:251. 
2 Akifumi Kuchiki,  op cit , p, p: 511, 511. 
3 Xie Siquan. , “Institution Reform and Industry Development A Case-Study on the Tianjin Bike 

Industry’”, Theory and Modernization, issue 6, 2003, pp. 54–59. 
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تيانجين مركزين: كما أسست  ،المنظمة اإلدارية للقطاع االقتصادي الخاص، ومنظمة صناعة الدارجات 
اإلدارة لصناعة الدارجات، ومركز لوازم ولواحق الدارجات، ومن خالل ما ذكر فقد أفسح دور  مركز جودة

  الحكومة المجال أمام هذه الصناعة، كما عززت الخدمات ضمان جودة التنمية اإلدارية. 
ها هو نتاج لعدة عوامل من TIANJINيمكن أن نستخلص من التحليل أعاله أن تشكل عناقيد الدراجات في     

لم تنتج فقط من عملية ، حيث أنها السوقو الجغرافية، االقتصادية، االجتماعية، عامل المعاهد، التكنولوجيا 
بل يوجد تنسيق واضح، وعند تشكل هذا  ،ولم تكن لتظهر في وقت قصير أيضاالمفتعلة من الحكومة،  التأسيس

 .رى نسخه بسرعةمن الصعب على المناطق األخ كل في منطقة ما فإنهاالنوع من الهي
 

 النسيج الغزل و صناعة لالهند وعنقود بانيبات  المبحث الثالث:
إنما اقترنت بنظام ديمقراطي يشجع ويحمي التجمعات الصناعية،  ،إن قصة نجاح الهند لم تأت من فراغ    

 1عالم بالغد.في استغالل أبسط ما تتوفر عليه اليوم للوصول إلى أعظم ما يصبو إليه ال كمنفسر نجاح الهند ي
 في الهندتوسطة مالو  غيرةصال ؤسساتتجمعات الم-1
عامل ــ نسبة كبيرة جدا في الهند،  199العنقودية ذات المؤسسات الصغيرة ـــ بأقل من  "تمثل التجمعات     

عنقود  :من إجمالي اإلنتاج في بعض المنتجات المختارة، نأخذ على سبيل المثال %99لى إحيث تصل 
LUDHIANA نتاج الـ )تريكو(، عناقيد إلSURAT وMUMBAI  للمجوهرات واألحجار الكريمة، وعناقيد

CHENNAI ،AGRA وKOLKATA  2."ومنتجاته. الخفي مجال الجلد 
من بينها تجمع بانغالور  ،إضافة إلى هذه التجمعات هناك تجمعات أخرى لها ديناميكية في االقتصاد الهندي  

 .الصيدالنية وغيرهاحمد آباد في صناعة المنتجات في التجهيزات اآللية، تجمع أ
 في الهند توسطةمالو  غيرةصال ؤسساتتنمية وتطوير الم إجراءات-1-1
الفئة من  ذههعن عريف للتنعرج  في الهند، الصغيرة والمتوسطة ؤسساتإجراءات تطوير المإلى قبل التطرق   

 تلك استخدمت إذا عامال 50 من أقل توظف التي على أنها "هيالهند  هاإذ تعرف الدولة، ذهالمؤسسات في ه
 3".روبية ألف  500الرأسمالية أصولها تتجاوز ولم ،ةاآلل تستخدم لم إذا عامل 100من وأقل، آالت المؤسسات

 وفق البريطاني االحتالل منذ تتبع ولكنها ، جديدة سياسة وليدة ليست بأنها الهندية التجربة تتميز 
 قامت ومنها، والمجتمع والسوق الدولة بظروف الجيدة بالمعرفة الهندية ز الحكومةتتمي كما غاندي، توجهات

                                                 
1

ملتقــــى الــــدولي حــــول دور ، الالتجمعــــات الصــــناعية كبــــديل اســــتراتيجي لبــــرامج التنميــــة التقليديــــة فــــي الــــدول الناشــــئة "طبيــــب ســــارة، " ش الســــعيد،بــــريب 
ــــــد الصــــــناالتجمعــــــات و  ــــــة المؤسســــــات الصــــــغيرة والمتوســــــطة وفــــــي دعــــــم تنافســــــيتهاالعناقي ــــــومي  ،عية فــــــي تنمي ، ص: 4911مــــــاي  8و 0جامعــــــة قالمــــــة، ي

10. 
2
 OTC, “Compendium of Textile Statistics”, Office of Textile Commissioner, Minsitry of Textiles, 

Government of India, Mumbai, 2004. 

 و الصغيرة المؤسسات تأهيل الدولي حول متطلبات الملتقى العربية"، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه التي التحدياتنعيمة، " برودي 3 
  .110ص: ،  أفريل18 و 17 يوميجامعة الشلف، العربية،  الدول في المتوسطة
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 هذا في العمل تشجيع على تعمل والتي، الهندي الشعب طبيعة مع تتناسب التي السياسات والتشريعات بوضع
 به. العاملين حقوق التحكم وحماية الوقت نفس وفي، القطاع
سنة المنصرمة عدة إجراءات وتدابير لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة  الحكومة الهندية وطيلة خمسين اتخذت

 1يمكن إيجاز أهمها كالتالي:
الثابتة للمشاريع  االستثماراتمن قيمة  %10منح إعانة رأسمالية من الحكومة المركزية في حدود  -

 ؛الصناعية الجديدة
 ؛%10الصغيرة بفارق سعر  ؤسساتمفي عقود الشراء الحكومية المبرمة مع ال تفضيليةتطبيق أسعار   -
 ؛ر الصناع والحرفيين من خالل المصارف التجاريةاتقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة تفضيلية لصغ -

 ؛والبنوك اإلقليمية ،والبنوك التعاونية ،لتنمية الصناعيةلوبنك الهند 
 ؛توفير المعدات المستوردة والمحلية بنظام التمويل التأجيري -
نشاء جمعيات تعاونية لخدمة العمالءتنظيم المعارض ا - نشاء غرف عرض في الخارج. ،لتجارية، وا   وا 

 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمة الهندية في تنمية المو الحك إجراءاتضو نصر علي العبسي حول أسهب  وقد
 2:يلي مافي

 مةقي مع عكسيا تدرجي الصغيرة والمتوسطة المؤسسات أنشطة على الضريبية لإلعفاءات نظام وضع -
 المشروع مال رأس في التدريجية الزيادة مع تدريجيا اإلعفاء نسبة تقل بحيث المستثمر، المال رأس

 ؛الصغير
 المؤسسات ألزمت حيث والصغيرة، الكبيرة المؤسسات والتعاقد من الباطن بين التكامل من نوع وجود -

 ؛الصغيرة للمؤسسات المتاحة المعلومات كافة بتقديم الكبيرة
 الصغيرة والمتوسطة الصناعات بإنتاجها تقوم استهالكية سلعة 80 بتخصيص قرارا ومةالحك أصدرت -

 .منها أكبر كيانات من المنافسة عدم لها ضمنت ثم ومن،  فقط
الصغيرة من خالل إقامة المجمعات  مؤسساتلل"تقوم الحكومة الهندية أيضا بتوفير البنية األساسية      

ع والمياه واالتصاالت ومعامل مراقبة الصرف والتلوث، والبنوك والموارد الخام، التي تشمل شبكات توزيالصناعية 
تكاليفه  ،ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية وغيرها، وفي هذا الصدد تقرر مؤخرا إنشاء مجمع صناعي ضخم

تكاليفه  معهدا فرعيا للصناعات الصغيرة، وتتحمل 09يضم  ،مليار دوالر 1.409إلى وصلت االستثمارية 
 3.الحكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة هناك"

 
                                                 

 .000ص :، ، مرجع سابقحمد عارف العساف وآخرونأ 1
 في المالي المحاسبي النظام وآفاق واقع :حول الوطني الملتقى والمتوسطة "، الصغيرة المؤسسات مجال في الدولية التجارب " ،ضو نصر علي العبسي 2

 .8، ص: 05-06 / 05 / 2013   يومي  الوادي، الجزائر، جامعة في والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس
  260.، ص:مرجع سابقبلحمدي سيد علي،  3
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 عن العناقيد في الهند لمحة موجزة-1-6
تتضمن تجمعات حرفية  ،مضتتملك الهند كامل اطياف التجمعات العنقودية بدءا من قرون بعيدة  

ويرجع تاريخ العناقيد  ، BANGALUREكتجمع تكنولوجيا المعلومات في ؛وتجمعات جديدة عالية التكنولوجيا
 الصناعية في الهند إلى عدة قرون سابقة.

 ،في الهند، أغلبها تقع في المدن تجمع حضري 109هناك  UNIDOوتبعا للمعطيات المستقاة من 
  1في القطاع الوزاري". مسجال امنتج 141"يغطي 

وتؤثر تأثيرا بالغا على قيمة  نيع،"تمثل هذه العناقيد نسبة معتبرة من العمالة والناتج في قطاع التص    
ت التصدير، اهذه العناقيد ضمن فئة العناقيد عالية إمكان من 159الــوهذا ال يفاجئنا مقارنة بتصنيف  الصادرات،

 2والمالبس الجاهزة أكثف قطاعات التصدير." ،وتعتبر قطاعات صقل الماس، خدمات تكنولوجيا المعلومات
من إجمالي العمالة  %11.0و ،لعدد اإلجمالي للوحداتمن ا %11حوالي  مجملهافي " تقاسمت هذه العناقيد   
"ووفقا لدراسة منظمة األمم المتحدة للتطوير الصناعي، فإن العناقيد  3من إجمالي الناتج الخام للبالد". %91و

 4من صادرات التصنيع." % 09تتشارك تقريبا بنسبة في الهند الصناعية 
فإن أكثر من ، تجمع حضري 109منظمة األمم المتحدة للتطوير الصناعي بـ ومن العدد المقدر من  

تحمل مسؤولية الجزء  111 ـهذه المجموعة الإلى قطاعي الحرف والفنون التقليدية، " بانتمائهاتصنف  111
ل ( في الهند، وتساهم إلى حد كبير في صادرات البالد، وقد يستعمSSIاألكبر من إنتاج الصناعات الصغيرة )

 5عدد قليل منهم التكنولوجيا الحديثة، بينما تواصل األغلبية الساحقة استعمال تقنيات تقليدية".
ومصدرا لمرحلة طويلة من الزمن، تصنع السلع كالغزل والنسيج  كانت  منتجا(  131 ـالمجموعة ال)هذه    

السلع مجرد ورشات حرفية صغيرة، والسلع الجلدية، األعمال الزجاجية والمعدنية.إلخ، وتستخدم في تصنيع هذه 
األجر المنخفض ب اتسمتوقد  ،قرون 91وبعض من هذه العناقيد والتي تتواجد لحد الساعة تعود جذورها تقريبا لـ 

 والدعم المقدم من طرف الحكومة للصناعات الصغيرة.
( من % 10.9) عنقود 08أن  UNIDOوالمحددة من طرف  ،عنقود 109"وقد أثبتت هذه القائمة المعنية بـ 

 (9-1) رقمكما هو موضح في الجدول  .6فئة عناقيد ذات تكنولوجيا عالية الكفاءة" تنتمي إلىمجموعة العناقيد 
 

                                                 
1 Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, “EXPOSURE VISIT CUM STUDY 

TOUR TO TEXTILE CLUSTER IN INDIA”,  , MARCH 3 – 7, 2014 ,  p:6 . 
2 Mohini Gulrajani, “ Technological Capabilities in Industrial Clusters : A Case Study of Textile 

Cluster in Northern India”, Science, Technology & Society,  11:1 , SAGE PUBLICATIONS, 2006  p:151  
3 Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, op cit, p: 6. 
4 Gulati, Mukesh, “Restricturing and Modernization of Small Medium Enterprise Clusters in India”, 

Report, United Nations Industrial Development Organization, 1997, p: 2. 
5 Bell, M. and M. Albu, “Knowledge Systems and Technological Dynamism in Industrial Clusters in 

Developing Countries”, World Development, 27(9), 1999, p: 923. 
6 Mohini Gulrajani, op cit, p: 152. 
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 في الهندتوزيع العناقيد والعناقيد عالية التكنولوجيا : (9-3)رقمالجدول 
 العناقيد عالية التكنلوجيا العدد اإلجمالي للعناقيد المقاطعة  العدد

2 Andhra Pradesh 13 0 

1 Assam 3 0 

3 Bihar 1 1 

4 Delhi 5 2 

7 Gujarat 45 10 

2 Haryana 21 2 

5 Himachal Pradesh 13 4 

1 Jammu & Kashmir 8 1 

7 Karnataka 26 2 

21 Kerala 7 2 

22 Maharashtra 66 13 

21 Madhya Pradesh 5 1 

23 Orissa 22 1 

24 Punjab 11 2 

27 Rajasthan 22 1 

22 Tamil Nadu 27 1 

25 Uttar Pradesh 42 22 

21 West Bengal 27 1 

 75 371  اإلجمالي

Source: Ministry of SSI, "Cluster Development and Sectoral Programmes", DC(SSI), 

Government of India. 

ينتمون إلى  ال 10منهم (، عالي من الكفاءة التكنولوجيةالالمستوى  وذ)عنقود تحت اسم  08 ـمن مجموعة ال 
فقط هناك  ،تجمع تعمل في قطاع الفنون والحرف التقليدية 111ل من أص هالقطاعات التقليدية، مما يعني أن

 عالي من الكفاءة التكنولوجية.الفي فئة ذا المستوى  تجمع ينحدر 11
في قطاع الحرف والفنون التقليدية لمعالجة الماس  SURATالضخمة يعتبر تجمع  11 ــلاومن هذه العناقيد    
ترتبط  غالبا ماو  (،الكفاءة التكنولوجية العالية)ذو ج ضمن تسمية هو التجمع الوحيد الذي يندر  GUJARATفي 

 البلدان المتطورة.في هذه التجمعات الكبيرة بسلسلة المشتري المقادة بعالمية العالمات 
 للغزل والنسيج في الهند PANIPATعنقود بانيبات -6

ضمن يعد هذا التجمع  ،هاريانامقاطعة في هذ المطلب سنأخذ تجمع بانيبات للغزل والنسيج في الهند في 
 عالي من الكفاءة التكنولوجية.الالمستوى  وقطاع الفنون والحرف التقليدية ذ

 -تجمعات عنقوديةالتركيز على -صناعة النسيج في الهند -6-1
سنة  1999 ، أي إلى حوالي"يعود تاريخ المنسوجات في الهند إلى استخدام األصباغ الالذعة والكليشيهات   

جذب تنوع األلياف الموجودة في الهند والنسيج المعقد المشترين من كافة أنحاء العالم لعدة حيث لميالد، قبل ا
 1كدليل على إرثها الفني اليدوي وأصباغها العضوية." ،قرون

                                                 
1 Pankaj Chandra, The Textile and Apparel Industry in India, Indian Institute of Management 

Vastrapur, Ahmedabad,     2006, p: 2. 
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البريطاني وسياسته الصناعية قد شوهت النظام البيئي المبتكر  االستعمارورجوعا لعامل التاريخ أيضا، فإن    
الهند فقد تنوعت قواعد إنتاج النسيج، وتعززت قدرات  وباستقاللتكنولوجيا،  ةفقير  اوتركه ،مساعد لهكذا صناعةوال

 وظهرت مجددا كورقة رابحة على المستوى العالمي. ،التنويع اإلنتاجية
في الناتج  % 4إذ يساهم بــ قطاع النسيج في الهند إلى جانب صناعة المالبس دورا مهما في االقتصاد، لعب"ي  

         1.مليون شخص" 10في الصادرات، ويتم فيه توظيف  % 11و ،، في اإلنتاج الصناعي%11و ،اإلجمالي
من خالل حصتها العالمية في هذه  مجال القطن وصناعة النسيج  والمالبستحتل الهند مكانة عالمية في     

حيث ظهرت بعض المواقع  ،عب دورا هاماتلوالغزل لنسيج ال الصناعة، في ظل هذه الظروف تأتي عناقيد
 )القمصان القطنية(،Tirupurكل من  برزتالجغرافية الخاصة كمراكز تصنيع منتجات معينة، و 

Ludhiana(صناعة األلياف والخيوط)، Ichalkaranji  ،)النسيج الحديث(SURAT  كعناقيد )المالبس الرجالية(
 ؛جوانب االهتمامات المشتركة فيمن أجل التعاون  نسيجمؤسسات اللذات تركيز جغرافي، مما جلب الفرصة 

يوفر المنهج العنقودي عدة فوائد بخصوص الجودة، . كتطوير البنية التحتية وخدمات الدعم من خالل التجمعات
  (19-1)رقم الشكل  أنظر ،وضمان التوريد الدائم بتكاليف أقل

 
 دفي الهنللنسيج عناقيد الرائدة ال (:11-3) رقمالشكل 

Source: Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, “EXPOSURE VISIT 

CUM STUDY TOUR TO TEXTILE CLUSTER IN INDIA”, , 2014 ,  p:.1 

وجات في الهند، وقد تتنوع نقاط التركيز نظرا سصناعة المن انتشرت" من خالل الشكل السابق نالحظ أنه   
 هي: ثماني عناقيد رائدةالخام، حيث تتركز صناعة المالبس في  لتوافر الموارد

 Tirupur،Ludhiana،Bangalure، National Capital Region NCR (Delhi/Noida/Gurgaon) ،Mumbai 

،Kolkata  ،Jaipur  ،و Indore  

 
                                                 

1 Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, op cit, p: 7. 
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 ،Bangalure، NCR عناقيدبينما  هي مراكز رائدة إلنتاج التريكو، Tirupur، Ludhiana ،Kolkata إن   عناقيد"   

Mumbai، Jaipur، Indore المالبس المنسوجة هي مراكز رائدة إلنتاج. 
 ، Maharashtra، Gujarat، Punjab ،Haryana،Madhya Pradeshلإلشارة تتركز الصناعة الصوفية فقط في  

Uttar Pradesh :وتتركز المنتوجات الحريرية فيTamil Nadu ،Andhra Pradesh،" takaKarna .1 
 في الهند  الخلفية التاريخية لتجمع بانيبات للغزل والنسيج-6-6
( في NH 8تحديدا على الطريق الوطني ) HARYANAللغزل والنسيج في مقاطعة  PANIPATيقع تجمع   

ويعتبر قطاع النسيج هو القطاع الصناعي المهيمن في  ،DELHIكلم تقريبا من  199وعلى مسافة  ،شمال الهند
TPANIPA  2من إنتاج القطاع الصناعي الخاص. % 99بنسبة تقارب الـ 
أكثر                       يستحوذ هذا التجمع على، حيث مؤسسات صغيرة ومصغرة PANIPATيهيمن على تجمع  

 مؤسسة 41الكبيرة والمتوسطة في العنقود  مؤسساتبينما ال يتجاوز عدد ال ،مؤسسة صغيرة ومصغرة 1999من 
 .(مركز المنطقة الصناعية) DICسجل تحت إطار  ذيالو  ،مصغرةالصغيرة و المؤسسات ث تعداد لـلوفقا لثال
هذه المنسوجات تتمثل في: السجاد، أقمشة األفرشة، الستائر،  المنسوجات المنزلية، بإنتاجتقوم بانيبات         

يل لتجمع اإلنتاج والقدرات ساعد التاريخ الطو حيث  ،مالبس، و أغطية الطاولة، مناديل، مناشف، بطانيات
 بانيبات في تسريع النمو في ثالثة عقود ونصف األخيرة. يالتكنولوجية ف

ومرحلة ما بعد اإلصالح  (،1999إلى 1909) "تنقسم مرحلة نمو عنقود بانيبات إلى فترتين، الفترة األولى    
 19العنقود بزيادة أكبر من  في إنتاج املحوظ اتحسن 1989، وقد شهدت العشرية (لى يومنا هذاإ 1991)

مليون روبية في العقد  084.9إلى  1909مليون روبية في العشرية  00من اإلنتاج  ارتفعأضعاف، حيث 
 .1989الموالي 

وذلك بسبب  ،(النول عبارة عن آلة نسيج)سرعة معدل نمو القدرة اآللية للنول  ارتفاعشهدت هذه الفترة أيضا     
القدرات التكنولوجية الكبيرة ممكنا لوال  انتشارهاسات المتبعة في هذا القطاع، ولم يكن الدفع المتمثل في السيا

 والهائلة الموجودة في هذا العنقود.
ولكن بمعدالت نمو لم تكن بالمبهرة  ،مجددا على مسار النمو PANIPATليضع  1999واستمر العقد        

 08.4ينات وصلت دورة رأس المال / حركة األسهم من مثلما كانت في العقد السابق، وفي آخر عقد الثمان
 امنتوتز  ،خالل عقد من الزمن % 410مليون روبية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة  1090.1مليون روبية إلى 

 PANIPATكانت حيث قدرة النمو هذه بثورة المواد الخام التي تسبب فيها توفر األلياف اليدوية الرخيصة، 
هذه االخيرة عبارة (، POWER LOOM )وطفرة البولستير بفعل توفر عدد كبير من دهاراز من  االستفادةسريعة 

أعداد كبيرة من وحدات القطن  استبدلتعن آلة نسيج ضخمة مناسبة لنسيج األلياف الصناعية، وبعدها بقليل 
 3حينها." PANIPAT اختصاصوالتي أصبحت  ،بوحدات البولستير لتصنيع أقمشة األفرشة

                                                 
1ibd, p: 7 . 
2Mohini Gulrajani, op cit, p: 163. 
3
 Ibd, p: 164.  
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تطور النمو في مرحلة ما بعد اإلصالح، وأصبح العنقود من أهم المراكز لتصدير  زادت درجة 
كما لو  ،المنتوجات النسيجية في البالد، وتفهم ديناميكية العنقود من خالل مراقبة القدرات التكنولوجية الخاصة به

قبل عدد من  منأساسا كانت نتيجة تراكمات على مدار عدة عقود، وفي هذا التجمع الذي كان مؤسسا 
كانت لهم البصمة الخاصة والخالقة في تطوير هذا التجمع، وذلك من خالل  إذالمهاجرين الرواد واألكفاء، 

خاصية المهارات التي يتمتعون بها، وكان البعض منهم مبتكرين في المجال ومسؤولين عن خلق قدرات 
 تكنولوجية معتبرة في فترة قصيرة.

من  1919عام  PANIPATقدم إلى حيث ن الرواد المذكورين أعاله، واحدا م Ustad Nandlal"كان  
DIR ISMAIL KHAN 1911وفي عام  ،1949 ذ سنةاسمه بالنسيج من وارتبط، ()دير إسماعيل، باكستان 

بدأ العمل في مركز تكوين الغزل والنسيج  1991مجاذيف، وفي عام  9نسيج أربعة مجاذيف ونسيج  ابتكر
وواصل تفوقه في تصميم  ،وقد بدأ العمل أيضا في معمل الجاكار في باكستان ،HYDERABADاليدويين في 

للنسيج المعقد  بإدخاله ،PANIPATوالتي أصبحت ميزة في  ،وكان صاحب نواة التصميم الجاكاري ،الجاكار
ور ونمو وقد اعتمد ظه مركز للتصدير في البالد، كبراليوم أتعتبر بانيبات وبذلك  وغيرها من تقنيات النسيج.

  1."للمهاجرين الروادوالقدرات التجارية  التكنلوجيةات ر هذا التجمع على المها
 

 للغزل والنسيج PANIPAT داخل عنقود وظائف سلسلة القيمة المضافةتقسيم -6-3
سلسلة أحد وظائف متخصصة في ، كل مجموعة منها يةمؤسسمجموعات يتكون عنقود المنسوجات من عدة    

  وبيعها وتصديرها. ،والمنسوجات إلى صناعة المالبس الجاهزة توريد منتجات القطنمن  ،القيمة المضافة
كاملة على مقربة               إمداد داخليسل لك سالتلإلشارة فإن الهند تعتبر واحدة من البلدان القليلة التي تم"   

وذلك على  ،المحليين والدوليينمالء من ألياف متنوعة، كما أن الهند قادرة على تقديم منتجات وتعبئتها للع
، لذا على كل عنقود نسيج التقرب من سلسلة اإلمداد 2"األلياف، األحجام، األلوان، وحتى نوع النسيج اختالف

على  بين الممونينفي الهند هو التنافسية القائمة  مداد الداخليمن بين أسباب نجاح سالسل اإلاألفضل، ف
 والتسليم الدقيق والمرونة في التنوع. ،العاليةوالجودة  ،التكاليف المنخفضة

وتمر " ،فئة المنتجات النهائية والتي تمنح ميزة تخصص عنقود بانيبات سوجات المنزليةتمثل المالبس والمن    
بتنسيق واضح  ،في نفس التجمعوحدات العمل المستقلة المقسمة على وظائف عبر العديد من الهذه المنسوجات 
إذ أن كل وحدة عمل تتخصص في أحد وظائف " .3مؤسسات التجمع" مي أو الخلفي فيما بينكالتكامل األما
تحضير ما يسمى بأو  وظيفة اإلمداد الداخلي)النسيج، ،الصباغةتوريد المواد الخام: الغزل، كسلسلة القيمة؛ 

(، وصوال إلى اإلنتاج وظيفةالقطع وتركيب األقمشة) ،التطريز، التجهيزبوظيفة  مدخالت عملية اإلنتاج(، مرورا
                                                 

1 Nadvi, Khalid and Hubert Schmitz, “Industrial Clusters in Less Developed Countries”, Review of 

Experience and Research Agenda,’Sage Publications, New Delhi, 1998, p: .511 
2 Chandra, P, “Competitiveness of Indian Textiles & Garment Industry: Some Perspectives” , a 

presentation , Indian Institute of Management, Ahmedabad, 2004.p:15. 
3 Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India ,  op cit , p: 4 . 
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 أو المنتوجات توصيلليتم  (،وظيفة الخدماتالعالمات، الرسوم والنقوشات ) األزرار،تركيب  :الوحدات المساعدة
وأخيرا العمل على اختيار قنوات التوزيع المحلية والدولية  ،(وظيفة اإلمداد الخارجي)العمالء إلى الخدمات
العنقودية،  ةهذه المراحل يتم توفيرها من طرف األجزاء المختلفة من الكتل كل (،وظيفة البيع والتسويق) والترويج

مع عمليات ف ،1خيوط الغزل، األصباغ، المواد الكيميائية " وجود سوق كبيرة من أجهزة صناعةكما ال ننسى 
خدمة في هي الرائدة في صناعة اآلالت المست الهندالعمالة الماهرة أصبحت  تطوير القدرة االبتكارية وتخصص

  :الشكل التالي في والمنسوجاتويمكن توضيح خطوات اإلنتاج لصناعة المالبس  ،المنسوجاتتصنيع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموزعة على مؤسسات الكتلة والمنسوجات خطوات اإلنتاج لصناعة المالبس القطنية : (11-3) شكل رقمال
 الهند  فيالعنقودية 

التجمعات الصناعية كبديل استراتيجي لبرامج التنمية التقليدية في الدول "طبيب سارة،  بريبش السعيد، المصدر:   
، الملتقى الدولي حول دور التجمعات و العناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم  "الناشئة

 .9 :ص، 4911ماي  8و 0جامعة قالمة، يومي  تنافسيتها،
 
 
 

                                                 
1 Mohini Gulrajani, op cit, p: 181. 

 ح ج القطن         منتجات القطن

 غزل القطن
 

 وحدات حياكة القطن/النسيج

 وحدات الصباغة والتبييض
 

 الصقل وحدات

  طباعة الرسومات والنقوشات
 

ضع: األزرار، الم صقات و

 والعالمات

المالبس  ةصناع     

 والمنسوجات األخرى:

قسم القطع/وحدة 

الاياطة/تركيب األزرار 

 والعالمات

 وكالء مح يون وتجار

 باعة أجانب باعة مح يون
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 في الهند تحليل تنافسية تجمع بانيبات-1

والنظام  صادرات الهند من المنتوجات النسيجية متمثلة في تجمع بانيبات،سيتم التعرف على  طلبفي هذا الم     
 المعرفي في هذه الكتلة، وكذا النواتج التنافسية عن الروابط الرأسية واألفقية.

 بالهندادرات في تجمع بانيبات النمو الديناميكي لإلنتاج والص-3-1
مما دل على  ،اإلنتاج وقيمة الصادرات في تجمع بانيبات فيهائلة نمو معدالت التسعينات شهد عقد  

 ( 19-1درجة معينة من الدينامكية، ويظهر هذا جليا في الجدول رقم )
 ون روبيةبالملي (6116-1996) بانيباتالمنتوجات النسيجية من  صادرات :(11-3الجدول رقم )

قيمة صادرات النسيج من  السنة
 بانيبات بالمليون روبية

96-1993 1,910 
93-1994 3,000 
94-1995 4,500 
95-1992 4,000 
92-1997 4,250 
97-1991 4,100 
91-1999 6,400 
99-6111 6,800 
61-6111 7,150 
11-6116 12,000 

Source: Mohini Gulrajani, “Technological Capabilities in Industrial Clusters: A Case Study of 

Textile Cluster in Northern India”, Science, Technology & Society, 11:1, SAGE 

PUBLICATIONS, 2006, p: .511  

مليون روبية في  12,000إلى  4991/ 4999مليون روبية في عام  7,150قفزت قيمة الصادرات من    
حجم الصادرات كنتيجة لزيادة الطلب العالمي على المنسوجات  النفجارى النمو المتسارع أتّ وت ،4994/ 4991
سياسة النقلة نوعية في  أحدثما مقائمة المصدرين في هذا المجال  PANIPATإذ يتصدر تجمع  ،المنزلية
  للهند. ةيالتجار 

ة مساعدمن اسات التصدير وسيعلى منتجات العنقود "مكن كل من النمو السريع في الطلب العالمي  
والتي ال يمكنه مطلقا الحصول عليها لوال توفر القدرات  ،من فرص ممتازة لتعزيز نموه االستفادة على التجمع

وفي فترة اإلصالحات االقتصادية في ، لطلب العالميوالديناميكية لالسريعة  واستجابتهاالتكنولوجية وتكيفها 
، وكالعديد من (ةالتأثيث وأغطية األسرّ )إلثنين من المنتجات الرئيسية في الغالب منتجة PANIPATكانت  1991
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وقعت أيضا في أزمة المنافسة  PANIPAT، فإن  لخ...ا Bhivandi ، Sholapurمراكز النسيج في البالد كـ 
النمو  من -العنقودية الكتلة–التكنولوجية، مما مكنها  هاالعالمية القوية وتخطت هذه األزمة بتطوير بعض قدرات

 1.بمعدل سريع في مواجهة المنافسة الحادة مع دول كالصين، باكستان وتركيا....الخ"
صادرات تجمع بانيبات عن طريق توفير معطيات حول صادرات الهند  ةديناميكينستطيع مرة أخرى ترجمة    

، وباعتبار أن تنافسية امركز للتصدير في البالد حاليأكبر باعتبار أن تجمع بانيبات  النسيجية،من المنتوجات 
 تنافسية الدولة في ذات القطاع. ار عنهقطاع صناعي ما تنج  

فإنه من المتوقع نمو وتطور تجارة النسيج والمالبس العالمية              TECHNOPAK وفقا لتقريرف      
 (11-1)قم الجدول ر ر أنظ .4941 عامبليون دوالر  1909إلى  4911عامبليون دوالر في  004من 

 بالبليون دوالر (6161-6115)والهندية  الجاهزة العالميةصادرات النسيج والمالبس  :(11-3) رقم جدول
 مليون 1111بليون =  1

 السنة

 القيمة           

 دوالربالب يون     

 1112تقدير 1122تقدير  1122 1117

تجارة النسيج 

والمالبس الجاهزة 

 العالمية 

493 662 840 1060 

النسيج  تجارة

الجاهزة  والمالبس

 في الهند

15 31 50 82 

الحصة السوقية 

 الهندية

3.0% 4.7% 6.0% 7.7% 

Source: Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, “EXPOSURE VISIT 

CUM STUDY TOUR TO TEXTILE CLUSTER IN INDIA”,  , MARCH 3 – 

7, 2014 ,  p:51   
 بليون دوالر في 99بـ  مقدرمرات من حجمها ال 91ن صناعة النسيج والمالبس في الهند بأن تتضاعف من شأ 

حوالي )دوالر  بليون 441بليون دوالر كصادرات( إلى  11بليون دوالر في السوق المحلية و 09) 4911 عام
هذا سيزيد من حصة  ، إن4941بليون دوالر كصادرات( مع عام  94دوالر في السوق المحلية و بليون 111

يمكن تصوير  من إجمالي تجارة المنسوجات في العالم. % 9 حوالي إلى % 1.8الهند في السوق العالمي من 
 ( 14-1) رقم في الشكلبشكل أكثر تفصيال المعلومات السابقة 

 
                                                 

1ibd, p: 166 . 
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 دوالرليون ببال (6161ــ 6117) قيمة صادرات النسيج والمالبس الجاهزة الهندية :(16-3) رقم الشكل

Source: Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, op cit, p:51. 
بليون دوالر، وشهدت  9.90قيمة  (4999-4998)بلغت صادرات الهند الخاصة بالمالبس الجاهزة خالل     

إذ وصلت إلى  ،%1حوالي ، لتتدهور بنسبة(4999-4999)بليون دوالر خالل  19.41ووصلت الى  ارتفاعا،
، ووفقا آلخر اإلحصائيات المتاحة، قدرت صادرات المالبس (4919-4999) خاللبليون دوالر  19.91

، بليون دوالر 11.19، وفي نفس السنة كانت صادرات النسيج 4911بليون دوالر سنة  11.94الجاهزة بحوالي 
 94، و4910بليون دوالر عام  09 ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الهند من المالبس والنسيج إلى

، مما يؤكد المستقبل الزاهر للهند في هذا القطاع بسبب العدد الكبير من العناقيد 4949بليون دوالر عام 
 المتخصصة في هذا المجال.

بليون دوالر في مارس  0األوروبي يعد الوجهة األولى لصادرات المالبس الجاهزة بقيمة  االتحاد" 
بليون دوالر كقيمة صادرات، تأتي اإلمارات  0الثانية فكانت الواليات المتحدة األمريكية بـ  . أما الوجهة4911

العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بحوالي بليون دوالر كقيمة صادرات، ويمكننا أيضا أن نرى هذه المالبس 
   1يا أيضا." الجاهزة في البرازيل، الكويت، ماليزيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، وأسترال

المنبثق أساسا  (بعض المؤسسات العلمية) النظام المعرفيعن دور  صديريةقل أهمية دور القدرات التتال  
 له. زيد من الديناميكية الفعالةعن تجمعات المؤسسات في عنقود بانيبات، الشيء الذي ي

 
 بالهند النظام المعرفي في تجمع بانيبات-3-6

على  أكثرات يحدث ـــفي العمليات وكذلك في المنتج االبتكارن أتنمية االقتصادية وجد المتخصصون في ال"    
، ارج السوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو المعاهد خ المؤسساتإذ أن العناقيد تشكل مجموعات من  مستوى العناقيد الصناعية،

  2"لها معا بهدف تراكم المعارف.عمالتي تمارس و 
، ، معاهد التدريب والتعليم من: المتكونالنظام المعرفي بارتبطت القدرات التكنلوجية على مستوى العنقود   

 .الوجيو التكن والتي تعد سببا في دعم ونشر ،وزارة المنسوجاتالتابعة ل الوكاالت العامة والخاصةمراكز الخدمات، 
                                                 

1 Ministry of Commerce & Industry (MOC) Government of India, op cit, p: 10. 

 .  19، ص: 4991ربية، العدد الرابع والعشرون، ديسمبر ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في االقطار العالميزة التنافسية وقياسها2 
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المتجمعة  للمؤسسات اللمجا تفتح ،هامة عالقات عهاتجم معاهد التدريب والتعليم والوكاالت العامة والخاصة  
وتعمل أيضا  والتمويل، التموين اللوجستية، التسويقية، التلمجامن ا كل في ضرورية اقتصاديات منباالستفادة 

 .الهياكل القاعدية ومختلف والخبرة التكوين مجال في متنوعة وخدمات لسلع السهل على تقديم الوصول
 1مشكل من: هذا النظام المعرفي

 )منظمة أبحاث النسيج في شمال الهند( NITRAمركز خدمات -أ
North Indian textile Association Recherches 

 بتقديم الخدمات التالية: وذلك  ،لعنقوداكان تفويض هذا المركز بهدف مساعدة 
 إجراء تدريبات قصيرة لبرمجة الكومبيوتر والتصاميم المساعدة CAD (programmes for Computer 

Aided Designs،)  ؛للنسيج على الجاكارتدريبات أخرى و  

  التدرب على آليةDOBBY ( المنتجة من نسيج تلك آلية نسيج ألجزاء صغيرة ومتماثلة أبسط من
 ؛الجاكار(

  ؛الفيزيائي، الكيمائي والبيئي لأللياف، األقمشة والسجاد لالختبارتوفير المرافق 

 عالج التدفقات.و ال حول شهادة الجودة، حفظ الطاقة، تقديم االستشارات في المج 

شخص  109وقد درب  ،NITRAفي  CADأقر بشعبية  ، فقد-سابقمسؤول - DHAWANونظرا للسيد    
والملبية  ،الخاصة بهم CADسنوات، حيث بدأ الكثير منهم بعد التدريب في إنشاء مرافق عدة على مدار 
 .الصغيرة في التجمع مؤسساتلحاجيات ال

 Weaver Service Centre: (WSC)مركز خدمات الحياكة -ب
والمعتمد من  في كامل الهند، اموجود امركز  41واحدا من أصل  PANIPATفي  WSCيعتبر مركز  

يعمل هذا المركز على تقديم خدمات تقنية  طرف المكتب المفوض لتنمية الحرف اليدوية التابع لوزارة النسيج،
عدة مرافق كقسم التصميم، قسم النسيج، قسم المعالجة  WSCية، ويملك مركز لحائكي المنسوجات اليدو 

مع تخصيص القليل  ،ماليين روبية كاملة للمركز لدفع الرواتب 0والطباعة، المكتبة ونظام التوثيق، وتقريبا تمنح 
 منها لصندوق التنمية.

 :PANIPAT(NHDC)التعاونية الوطنية لتنمية النول فرع -ج

National Handloom Development Corporation 
 ،في شراء الغزل من جميع أنحاء الهند NHDCتتمثل الوظيفة الرئيسية للمؤسسة الوطنية لتنمية النول       

وتوفير غزل ذو جودة لوحدات النسيج الصغيرة وبسعر معقول، كما توفر أيضا األصباغ، والمواد الكيميائية 
 .)المعهد الهندي للتقنيات( بدلهي ومعاهد أخرى ITدة خبراء من بمساع وتبرمج تدريبات في الصباغة

                                                 
1 Mohini Gulrajani, op cit, p p: 172 174. 
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 مؤسساتتدريباته على ضوء استخدام تكنولوجيات جديدة في أماكن العمل على مستوى  NHDCيؤدي مركز    
دارات المجمعات اإلدارية ،التصنيع، ويقوم بأنشطة التسويق كتوريد منتوجات النول إلى المكاتب الحكومية  .وا 

 PANIPATكتب اإلقليمي للجنة المنسوجات الم-د
تتمثل المهمة الرئيسية لهذا المكتب ولوقت قريب في إصدار الشهادات للمنتوجات والسلع النسيجية المخصصة   

األلياف  اتفاقيةوتحت إشراف المفوض العام للغزل والنسيج، وفي السنوات السابقة، ومع نهاية  ،للتصدير
بدأت العمل  4994لنسيج بالتركيز على عدد من األنشطة الترويجية، ومنذ عام فقد بدأت لجنة ا المتعددة،

 .UNIDOكوكالة شبكية للــ 
 :ما يلي تتضمن أنشطة المكتب اإلقليمي للجنة المنسوجات 

تعزيز التواصل بين الجهات العنقودية الفاعلة والناشطة من خالل بناء مقاييس الثقة بين المنظمات  -
 Textile Exporters and مصنعي ومصدري النسيج) TEAMلتسهيل الخاصة بـ التجارية ومرافق ا

Manufacturers) . 
 ؛...الخ SGS, NIFT, SIDBIتعزيز التواصل بين وكالء العنقود والوكالء الخارجيين كــ:  -
 ؛PEARLوأكاديمية  SGSإجراء دراسة تحليلية تقنية بمساعدة  -
اإلضافة إلى وجود بعض الالعبين في القطاع الخاص كمعهد تنظيم أنشطة تدريبية كـإدارة المخزون، ب -

TEX  للنسيج، المعهد الوطني لتصميم األزياء، معهدIB  للتصميم، مدرسةIEC  للفنون التي طبقت نوعا
 خاصا من التعليم الخاص بالقطاع.

والتي  ،يةبدلهي المركز  SGSكقاعدة مخابر  ،الخاصة في العنقود االختباركما يوجد أيضا بعض مرافق  
الذي يقدم بعض خدمات  RICHAومخبر  لالختبار،التجمع  مؤسساتمن طرف الكثير من  استخدمت
 االستشارة.

 
 للغزل والنسيج بانيبات في عنقود النواتج التنافسية عن الروابط الرأسية واألفقية-3-3

لك كفاءة تمؤسسات تمومعظم هذه ال بعض من مؤسسات العنقود لها قدرات هائلة في مجال التصميم،"    
كما أن هناك مؤسسات ذات احتياطي تدريبي  متواصلة من خالل االستشارة واالطالع على الكتب والمجالت،

للمنسوجات إلى الملتقيات  األخرى عناقيدالمع  بعثات عمالية مشتركة في الغالب على شكلكون ت ،موسمي
 1."رفع القدرات التكنولوجية وتجديد المهاراتمن بما يسمح  ،إطار التكامل األفقي في المنظمة والدوريات

 وعمال خريجي الجامعات، ،لإلشارة فإنه يختلف عمال العنقود في مؤهالتهم بين عمال ذوي درجة دكتوراه    
لوجيا النسيج، والعمال هنا لديهم ارتباط عملي طويل مع الصناعة و وآخرون حاصلون على بكالوريوس في تكن

 .مما يعكس خبرة رجال االعمال ،لى التسويقإالتكنولوجيا  في جميع االقسام من
                                                 

1 Texmin, Official website of Ministry of Textiles, Government of Indian, 2005, consuler sur le site web: 

http://texmin.nic.in Le: 21- 02-2014, a 18:00. 

http://texmin.nic.in/
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الناتج  واالبتكار،التعليم  ؛والتقسيم الداخلي للعمل ضمن عنقود بانيبات الروابط الخلفية واألماميةينتج عن     
ى إذ تعد الروابط العمودية العنقودية القوية، واحدة من أقو  عن التفاعل بين مصنعي المدخالت ومستخدميها،

          .PANIPATنقاط القوة في 
مؤسسة في عنقود بانيبات  10لعينة مكونة من  Mohini Gulrajani" في هذا الصدد أجريت دراسة من طرف 

ت مع أصحاب لوجية على مستوى العنقود، تضمن العمل الميداني إجراء مقابالو الكتشاف نوع التغييرات التكن
 1مؤسسات صناعية صغيرة".

والتي - الصغيرة أنه على الرغم من الوصفات الموجودة في الكتب مؤسساته واحد من أصحاب الوقد أخبر    
يتعلق باالستخدام الكفؤ للمادة الخام ذات الجودة العالية، ونتيجة لقوة  فيما-الشيءكانت غير عملية بعض 

الوصفات، يجعلها أكثر  بعض التعديالت على هذه لمخزنونا اقترحفقد الروابط العمودية بين وحدات التجمع، 
مما يعني وجود  ،ذات الجودة العالية للمواد الخام ألقل هدرااالستخدام ايتيح  فهذاالصغيرة،  مؤسساتتناسبا لل

 االنتقال السريع للمعرفة الضمنية داخل مؤسسات التجمع.
فقد  ،يق عملية الصباغةأو البقع التي تع ،في المقابل رجل أعمال آخر عن كيفية حله لمشكلة البقع هوأخبر     
 . موردي الصبغةذلك بمساعدة عامل بسيط من كان 
كما جلب حضور عدد كبير من وكالء األصباغ، والمواد الكيمائية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات     

الكبيرة، والوصول إلى المواد الخام ذات الجودة  األصباغ، القدرة على الوصول إلى المعرفة في كيفية استخدام
  في إطار الروابط العمودية. وذلك
نجاح الهند في مجال صناعة  المالبس والمنسوجات يرتبط إلى حد فإن  "هذا، وفي نفس اإلطار السابق     

ات الخلفية مؤسسمكنت الروابط  فقد ،نولوجية المرتبطة بصناعة األصباغكبير بنجاحها المحلي السابق في التك
 عندما أصبحت حصائر الحمام األسرع نموا، فمثال بسعر أقل األجهزة المتخصصة العنقود من الحصول على

حصلت على تجهيزات مصممة لصباغة هذه الحصائر، وبما أن أغلب هذه  مؤسسات، فإن بعض الفي الطلب
من  منخفضة)تكنولوجيا محلية صنعت من طرف حرفيين(، فهي  JUGAROنتيجة استخدام كانت المعدات 

هي الرائدة في  الهندالعمالة الماهرة أصبحت  وتخصص ،مع عمليات تطوير القدرة االبتكاريةف حيث التكلفة،
نتيجة تفاعل المؤسسات من خالل العالقة زبون ذلك جاء   المنسوجات، صناعة اآلالت المستخدمة في تصنيع 

 .المغذية /المساندة كمصدر مهم النتشار التكنولوجيات الجديدة ــ مورد في الصناعات
 أي أن ،ضمن عنقود بانيبانت تملك ما يسمى بالجاكار االلكتروني صغيرة ومتوسطةؤسسات مأيضا هناك     

 ،اآلالتتغييرات هامة على مستوى  بإدخالكان ذلك  لوجيا في اآللة،و التكن بإدخالالعالقات الخلفية سمحت لها 
 ،اإللكترونيةاألجهزة االلكترونية كآلة التطريز حيث أن العديد من  مليون روبية، 09وادخال تقنيات مكلفة بقيمة 

 2وآالت الفحص أدخلت من طرف مؤسسات متوسطة الحجم ".
 

                                                 
1 Mohini Gulrajani, op cit, p: 153 . 
2Ibd, op cit, p: 176. 
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 لصناعة المنتجات الطبية والجراحية سيالكوتباكستان وتجمع  المبحث الرابع:
المنتجات الطبية  لخمسرة للمعدات الجراحية واحد من أنجح الصناعات المصدّ  SIALKOTإن عنقود 

 (.NADVI ،1999)راحية في السوق العالمية الج
المنتجات الطبية الجراحية في العالم وسيالكوت، الفاعلون في هذا  صناعة على تطورفي هذ المبحث سنركز 

 وعوامل دعم القدرة التنافسية له. خصائص هذا العنقود، األخير،
 نبذة عن صناعة المنتجات الطبية الجراحية في العالم وسيالكوت_  1
 قطاع المنتجات الجراحية في العالم، وتطوره في سيالكوت بباكستان. سنتعرض في هذا المطلب الى   

 صناعة المنتجات الجراحية في العالم-1-1
، اليابان وأوروبا، إذ .م.أمشهورة كالو افي العالم، كونها تملك أسواق أهمية كبيرةلصناعة األدوات الجراحية    

 1والمشهورة بعنقودها الناجح في هذا المجال. ،الواقعة بألمانيا TUTTLIGEN لىيعود تاريخ هذه الصناعة إ
ألول مرة حسبما يذكره  حيث استخدمت هذه األدوات، 18 الــ "تعود الجذور التاريخية الدقيقة إلى حوالي القرن   

تحتل القمة في هذا النوع  مما جعل هذا القطاع يتمتع بجذور تاريخية عميقة، وحاليا فإن أمريكا ال ،لنا التاريخ
تعد ذلك أن هذه الصناعة  ،2"من األعمال بسبب تقدم التكنولوجيا الخاصة باألجهزة الطبية والمنتجات الجراحية 

أن ذلك فهي ليست سهلة ألي أحد  إضافة إلىللغاية، حساسة لألسعار ومتطلبة للتكنولوجيا الفائقة، تنافسية 
 كبيرة لبدء هذا العمل.  ألصول متخصصةارات لما تتطّلبه من استثم ،ينجح فيها

الواقع في  SHEFFIELDكعنقود  ،49في بداية القرن الــالتي كانت  المنتجات الجراحية"نذكر بعض عناقيد      
 .TUTTLIGENو SULIUGENواثنين في ألمانيا في فرنسا،NOGENT SUR MARNEوعنقود ،المملكة المتحدة

كما قامت في السنوات األخيرة كل من ماليزيا،  ،TUTTLIGENعنقود تثناء ّتم توقف كل هذه العناقيد باس
 3بولندا، المجر، الصين، كوريا، الهند بوضع خدماتهم لهذه الصناعة."

"للتنويه فإنه يوجد فقط عنقودين اثنين ناجحين في هذه الصناعة عبر العالم؛ واحد منهم هو عنقود     
SIALKOT  هوبباكستان، والثاني TLIGENTUT."4بألمانيا   

 
 

                                                 
1 Nadvi K.& Halder, G, “ Local cluster in global value chains: exploring dynamic linkages between 

Germany and Pakistan ”, IDS Working Paper 152 , Institute of  Development Studies , Brighton, 2001, P: 

536. 
2 Themedica, “ Medical Instruments Industry Overview ”, consuler sur le site web : 

http://www.themedica.com/articles/2009/04/medical-instruments-industry-o.html le :21- 52-2015, a 21 :00 
3 NAHEED AKHTAR, “Strategies for New Entrants in Japanese Market: A Case Study of “Sialkot 

Surgical Cluster” from Pakistan”, Asia Pacific University (APU), 2012, P:1 . 

4 Nadvi, K, “The Cutting Edge: Collective Efficiency and International Competitivenesss in Pakistan”,    

Oxford devlopment Studies, V.27, n:1, Oxford , 1999 , P:15. 
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 1أصناف: 1تقسم منتجات سوق المعدات الجراحية إلى           

 ( 14أدوات مشغلة بالطاقة. (%  
 ( 48أدوات غير مشغلة بالطاقة. (%  
 ( 11أجهزة خياطة الجروح. (% 

من  %) 14حيث تمثل ) ،األدوات الجراحية الكهربائية، و القطعو تتمثل الفئة األولى في أدوات الليزر  " 
الفئة بينما  ،ا الفئة الثانية فهي أدوات غير مشغلة بالطاقة وتمثل المشارط والمقصأمّ  ،حصة الصادرات العالمية

 2ال"ـــــمن حصة الصادرات العالمية في هذا المج % 11 ، إذ تغطي هذه األخيرةأجهزة الخياطةالثالثة تتمثل في 
في  هاصغيرة ومتوسطة، تقع جميع مؤسساتال تتكون من التي تعمل في هذا المجصناعات إن معظم ال   

 باكستان.، وسيالكوت بشمال أمريكا، أوروبا الغربية )ألمانيا(
 في باكستان لألدوات الجراحية سيالكوت صناعةتاريخ تطور -1-6
قدم من  829على ارتفاع  ،JUGARATوالية  في، وتحديدا PUNJAB"سيالكوت مدينة تقع في مقاطعة    

شخص  991بكثافة قدرت  ،نسمة 4841999، عدد سكانها مقدر بـ 4كم 9910وبمساحة  ،سطح البحر مستوى
  3."4في الكم

وتصنيع األواني  ،بصهر المعادن يقومونالذين  بكثرة عدد الحدادين 1999 سيالكوت سنة ةعرفت منطق"   
أعمال الزينة  منالعالية في إنتاج الجودة  SAILKOTكما لوحظت مهارة حدادة  المعدنية في المنطقة،

والدروع والسيوف، السكاكين، شفرات  ،وقدرتهم على إصالح وتصنيع كميات كبيرة من الصناديق ،والترصيع
 4."بدرجة عالية من البراعة واحترافية الصنعة ،الحالقة

نحن )دون في تأكيد حيث أنهم يردّ  ،SAILKOTاعتبر أيضا الـحدادين من الحرفيين األكثر مهارة في " 
 5".(إنها في دمائنا-مهارة العمل على المعادن-نملكها 

واألطباء  SAILKOTم، هنا بدأ العمل بين حدادي 1990بدأت مرحلة انتقال صناعة األدوات الجراحية في "   
للنور أعطى بصمة نجاح  MEMORIAL CHRISTIANوعندما خرج مستشفى في الهند البريطانية، البريطانيين 

 ي باكستان )شبه القارة الهندية سابقا(.لهذه الصناعة ف
والجودة العالية  ،عجابا بقدرة اإلنتاجإ فيه أكثر األطباء البريطانيونالمسيحي كان  لريامستشفى ميمو     

مرو بصنع أ رينييؤمن بقدرة الصناع على نسخ اآلالت، هؤالء األخ عميد المستشفىوكان  ،والدائمة للمنتوجات
                                                 

1NAHEED AKHTAR, Op.cit, P:1 . 

2 Faisal, A, “ Pakistan (Local) vs EU Expansion Opportunities and Barriers for Nata Surgical 

International (Unpublished), Localization and Internationalization Case Study. Karlstad Business 

school ”, 2010, consuler sur le site web :  www.hhk.kau.se le :55- 11-2051, a 51 :00 
3Ather Raza Zaidi, “ LEATHER GOODS CLUSTER SIALKOT– PAKISTAN”, UNIDO, 2006 , P:1. 

4 Nadvi K , “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”, Pakistan, October 1997, P:1. 
5 Ibd, p: 19. 

http://www.hhk.kau.se/
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 على أمر تصنيع المشارط وأنواع SAILKOTنتائج صنعها، وأخيرا حصلت عن راضين التي كانوا  ،المشارط
 1"أخرى مختلفة من السكاكين المستخدمة في العمليات الجراحية.

وذلك نظرا  وبالتالي فإن تصنيع األدوات الجراحية أسس بنشوء شراكة عرضية بين المستشفى والحدادين،"    
نتاج األدوات المعدنية  ،الصناعة ذهرفيين المحليين في هوجود المعرفة المتخصصة بين الحل متمثلة في تشكيل وا 

 2"بمستوى عالي من الثقة.
حيث بدأت المشافي الواقعة في الهند  ،شعبية كبيرة SAILKOTمع الوقت بلغت الصناعة الجراحية في " 

لى حد عام و  ،األدوات الجراحية وجراحة األسنانشراءالبريطانية في  ن تركيز هذه الصناعة على الهند كا 1949ا 
 3."مصّدرا جهويا   SAILKOTأصبحت 1919وبعد عام  ،البريطانية

وأمرت بريطانيا  ،بدأت باكستان في التصدير إلى ما وراء البحار تدريجيا إلى إنكلترا، مصر وأفغانستان" 
SAILKOT ت من طرف التحالفات التي استخدم ،الل الحرب العالمية الثانية بتصنيع األدوات الجراحيةخ

 والمختصرة تسميتها في: ،وتتم مراقبة جودة هذه األدوات من طرف مركز تطوير الصناعات المعدنية، العسكرية
MIDC: Metal Industries Development Center 

والتدرج من خالل مركز تطوير الصناعات  ،بدأت الصناعة في نشر صادراتها على نطاق أوسع 
لنتائج نظرا ل ،1999والثانية في عام  ،1918األولى في عام  ،صلت مرتين على شهادتهالمعدنية، الذي ح

  4."والمعالجة الحرارية دناعطرق المفي  الجيدة المسجلة في استخدام تكنولوجيات جديدة
الصناعية الصغيرة تعتمد على السوق األمريكية  ؤسساتكانت الم في النصف الثاني من الثمانيناتو      

 .عالوة على أوروبا الغربية ،بدرجة كبيرة ق منتجاتها من األدوات الجراحيةلتسوي
هددت وجود  ،مخاطر كبيرةفي سيالكوت الصناعية الصغيرة لصناعة األدوات الجراحية  المؤسساتواجهت   

( fDAعندما أوقفت منظمة الغذاء والدواء األمريكية ) ،1991، "حيث كانت نقطة األزمة عام هذه الصناعة
       5."لتطبيقات التصنيع الخاصة بهذه الصناعة ودةمعايير ج مؤسساتاستيرادها من باكستان إلى غاية تبني ال

مصنوعة من معادن غير مقبولة لمواصفات  (FDA)اعتبرتها  ،Sialkotاألدوات الجراحية من  صادرات"   
على شهادات  صادراتهذه ال أصرت تلك المنظمة على ضرورة حصول ، حيث6ومقاييس الجودة العالمية "

وهي قريبة االرتباط بمقاييس  ،وهي أحد مقاييس الكفاءة GMPالجودة المحددة، وهذه الشهادات هي شهادة 
 وسالسلها.  9999مثل األيزو  ؛الجودة العالمية

أو  ،في تصميم المنتج اسواء ،تضمن هذه المقاييس تحقيق مستوى الجودة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج"   
للمستوى المطلوب من الجودة حدوث تغيرات في  ؤسساتعملية التصنيع والتوزيع، ويتطلب تحقيق المفي 

                                                 
1 NAHEED AKHTAR,  Op.cit, P:1. 
2 PAKISTAN SURGICAL INSTRUMENTS BUGTERS GUIDE 1992-93. 
3Faisal, A, Op.cit. 
4 NAHEED AKHTAR,  Op.cit, P:51. 
5 Government of Pakistan,“ Board of Investment ”,  2007, consuler sur le site web 

http://www.pakboi.gov.pk/pdf/Light%20Engineering.pdf le :21- 11-20 15 , a 51 :11 . 
6 Theresa Thompson Chaudhry, “ Contracting and Efficiency in the Surgical Goods Cluster of Sialkot, 

Pakistan”, South Asia Economic Journal,VOL 12,N :1, SAGE Publications  , London, , 2011 P:95 .   
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وتدفق  ،ات، ويرتبط حدوث هذه التغييرات بتحسن مستوى التعليم والتدريبؤسستنظيمات اإلدارة واإلنتاج في الم
نب حدوث تغييرات في العالقات األفقية ، وذلك بجاؤسسة الواحدةوانتشار المعرفة على مستوى الم ،المعلومات

 الصناعية في تحد كبير. ؤسسات، وبذلك وضعت هذه المخاطر الم1ؤسسات"والرأسية بين الم
الكبيرة المنتجة لألدوات الجراحية  ؤسساتتقريبًا من الم %80وفي الوقت الذي صدرت فيه هذه القرارات كان   

الصغيرة لديها أية معرفة  ؤسساتي الوقت الذي لم تكن الم، وحدث ذلك ف9999قد حصلت على شهادة األيزو 
  عن هذه الشهادات.

الصغيرة والمتوسطة، مثل مركز تنمية  ؤسساتويرجع السبب في ذلك لعدم معرفة المؤسسات الداعمة للم"  
 صناعة األدوات الجراحية ألية معلومات عن هذه الشهادات. اتحاد، أو (MIDC)الصناعات المعدنية 

إلى األسواق  د ترتب على هذه المخاطر انخفاض مبيعات المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطةوق  
وتحولت بعض  ،إلنتاجها تماما منها، مما أدى إلى إيقاف بعض هاوالتي تعد أكبر مستوعب لصادرات ،األمريكية

 مال أفريقيا.مع محاوالت لدخول أسواق جديدة مثل أسواق آسيا وش ،المؤسسات لخطوط إنتاج أخرى
أمريكية وأوروبية، نأخذ على سبيل المثال  مؤسساتكانت هناك شراكات جديدة مع  1990في أفريل الحقا     

 .لمراقبة الجودة قبل التصدير إلى أسواق عالية الجودة SAILKOTالذي جاء إلىAMERI TRADEمكتب 
 SAILKOTإنتاج األدوات الجراحية في  ؤسساتوبعد حدوث هذه المخاطر واألضرار الكبيرة التي لحقت بم   

من خالل تكوين عنقود يضم تلك التغلب على ذلك  الصغيرة والمتوسطة الصناعية ؤسساتاستطاعت الم
 .0199عام مع نهاية  2"المؤسسات

الجراحية المصدرة، حيث تكتسب  بجودة األدواتالمرتبطة وضعت الصورة المتميزة  يوملهذا فإن باكستان ال"   
 3."ت الجراحية وأدوات جراحة األسنان المساحة األكبر لهذه الصادراتاألدوا
، كما أنها ال 4"بصناعة األدوات الرياضية واألدوات الطبية والجلود والمالبسأيضا تشتهر مدينة سيالكوت "   

اضافية سنويا تستورد عمالة  فإنهاوعلى النقيض  تعاني مشكلة البطالة التي تعاني منها بقية المدن الباكستانية،
وتجارها فيما بينهم يعد أحد أسرار  ،من مختلف المدن الباكستانية، كما أن تعاون أصحاب مصانع سيالكوت

من  %4.0نجاح هذه المدينة وبروزها عالميا، فالمالحظ في إقليم سيالكوت أن أصحاب الصناعات فيها يقدمون
 بما في ذلك بناء مطار دولي. ،عائدات مصانعهم لصالح تطوير البنية التحتية في المدينة

 
 
 

                                                 

 .19 ص:، مرجع سابق ،محمود محمد عبد العال عبد السالممصطفى 1 
 .49ص: نفس المرجع السابق،2 

3NAHEED AKHTAR,  Op.cit, P:51. 
4  Industrial Cluster Development Authority , “ Surgical Instrument Industry of Pakistan: Issues in 

Export Growth and   Development”, 2005, consuler sur le site web www.unido.org le :22- 11-2053, a 51 

:11 . 

http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
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 الفاعلون في عنقود سيالكوت-6
 سنتطرق إليهمثانويين،  مجموعة فاعلينفاعلين أساسيين و  تين، مجموعةيتكون عنقود سيالكوت من مجموع    

 :في اآلتي
 الفاعلون األساسيون -6-1

كما هو  ،ى متعاقدة من الباطنيتكون هذا العنقود من مجموعة مؤسسات كبيرة، متوسطة وصغيرة، وأخر      
 (16-3)مدون في الجدول رقم 

 ات الطبية والجراحية للمعد  األساسيين عنقود سيالكوت  فاعلي (:16-3) رقم الجدول

)روبية  المداخيل عدد العمال عدد المؤسسات أحجام المؤسسات
 باكستانية(

 مليون 199ــ  09 199ــ  409 19 كبيرة
 مليون 09ــ  19 409ــ  199 09 متوسطة
 مليون19ــ  1 09ــ  19 109 صغيرة

 مليون1.0ــ  1 49ــ  0 4999 متعاقدين 
 / / 1999ــ  999 موردين

 Source: Theresa Thompson Chaudhry, “ Contracting and Efficiency in the Surgical Goods 

Cluster of Sialkot, Pakistan”, South Asia Economic Journal,VOL 12, N :1, SAGE Publications, 

London, 2011, P:11 .   

ف األغلبية ال، توظّ عا مسجّ مصنّ  419يوجد في قلب العنقود حوالي  أنه  نالحظ (16-3)من الجدول رقم   
تتأسس القدرة على فك اإلنتاج نحو مراحل عمليات خاصة مستقلة ، عامال 09إلى  19ما بين  الساحقة منهم

متعاقد من الباطن  4999منمما يسمح لحضور أكثر " ،حدود المهارات والتكنولوجياتفيه ح توضّ نحو على 
وجود  ىباإلضافة إليتولون مهام كالصباغة، التلميع، الطحن، التصنيع، الطالء بالكهرباء والمعالجة الحرارية، 

 ،كيماويات ،ومستخدمة أعداد كبيرة من الموردين المحليين المتخصصين في المعادن والفوالذ، آالت جديدة
 يندرج هؤالء  مورد. 999إذ وصل عدد الموردين الى أكثر من ،  1أحزمة التلميع، مواد كاشطة، آالت طحن"

   2الفاعلين تحت مرافق البنية التحتية بهذه الصناعة في سيالكوت وهي كاآلتي:   
 ؛محطة السكة الحديدية 
  ميناءDRY فيSIALKOT،  أن مزّودي خدمات الشحن المسؤولين وهو نظام شحن قوي، حيث

وكالة شحن على مساحة  19عن تغيير المنتجات ضمن وخارج الكتلة يصلون الى حوالي 
 3؛المنطقة

                                                 
1 Nadvi K , “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:8. 
2 Ather Raza Zaidi, Op.cit, P: 13. 
3 Ibd, p: 54. 
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  محطة راديوFM؛ 
 بالتقريب فإن جميع البنوك التجارية ، و شبكة مصرفية وطنية 41، حواليشبكة مصرفية قوية

 ،حيث تقدم قروض بأسعار فائدة رمزية ت،والصناعية في باكستان لها فروع في عنقود سياكلو 
  ؛كما يتم فيها تأجير المعدات واآلالت

 ؛المراكز الرقمية والشركات المزدوجة لخدمة االنترنت 
 ؛إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي 
  مطارSIALKOT)؛الدولي )قيد االنجاز 
 ؛مركز خدمات الرفاهية االجتماعية 
 ؛ةمعاهد التدريب التقني وهيئات تجاري 
  المركز الصحي لـSIALKOT. 

 الثانويونالفاعلون -6-6
، غرفة (MIDCالصناعات المعدنية ) مركز تطوير :تتضمن ،يملك العنقود أيضا جمعيات أعمال محلية    

SIALKOT ( التجارية والصناعيةSCCI( وجمعية صّناع المعّدات الجراحية في باكستان ،)SIMAP)"1 ، " كما
 2."زيادة على عمال التأمين والسعاة الدوليين ،ونقل ،ل نظافةيوجد أكثر من مئة عام

 3(:SCCIغرفة سيالكوت التجارية والصناعية )-أ
)Sialkot Chamber of Commerce and Industries( 

 التجارية والصناعية أكبر جمعية لمصّدري جميع القطاعات في المدينة، تملكSIALKOTتعد غرفة  

SCCI  ما تملك سمعة طيبة جدا في متابعة العديد من المشاريع التنموية الخاصة عضو، ك 8999أكثر من

 .تنمية البنية التحتيةو كانت فحوى هذه المبادرات منصبة على التنمية االجتماعية، ، إذ بالسكان وبالمدينة معا
 الصغيرة والمتوسطة مؤسساتهيئة تطوير ال-ب

)SMEDA: Small and Medium Enterprise Development Authority( 

أال وهو تطوير  ؛بغرض واحد 1999انشأت هيئة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر  
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البالد.

 4الخدمات التالية: SMEDAتوفر  ،SIALKOTتملك هذه الهيئة مركز أعمال جهوي في  
 ؛برامج تدريب قصيرة لإلدارة الصغرى والمتوسطة 
 ؛ق ونصائح تقنيةائح في السو نص 
 ؛تسهيالت في ترتيب المعامالت البنكية 

                                                 
1 Ilias, N, “  Families and firms: Labor market distortion in Sialkot’s surgical industry. ”, 

Unpublished PHD dissertation, University of Pennsylvania, Pennsylvania , 2001,p: 43. 
2 Surgical Instruments Manufacturers Association of Pakistan (SIMAP), Facts and Figures, consuler sur le site web 

http://www.simap.org.pk/facts.php le :26- 12-2054, a 51 :10 .  
3 Ather Raza Zaidi , Op.cit, P:16. 
4 Ibd, p :57. 
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 مراكز للمرافق المشتركة، و خدمات قانونية. 
 EPB: (Export Promotion Bureau)  (EPB)مكتب ترويج الصادرات -ج

سسات للمؤ  يملك هذا المكتب التوكيل لترويج المنتجات المحلية في األسواق العالمية، ويملك أيضا حصة خاصة
بالموازاة مع المكتب الجهوي في  ،والمؤتمرات ،( في كل المعارض التجارية الدولية%49) الصغيرة والمتوسطة

SIALKOT.  تتمثل وظائف الـEPB :في 
 ؛المعارض واألعمال المحلية والدولية 
 ؛الدعاية المحلية والخارجية 
 ؛تسهيل المعامالت التجارية 
 ؛المؤتمرات وورشات العمل ،الندوات 
  ؛إلحصائياتلالكتاب السنوي 
  51111مؤتمرات خاصة بـ ISO.1111 ISO؛ 
 ( إدارة الجودة الشاملةTQM)؛ 

 ؛حل المشاكل الخاصة بالتصدير 
 ؛الفاكس وموقع الويب للطلبيات 
 ألسعار التصدير. وتحديد الحد األدنى، تسجيل عقود التصدير 

    ( (Metal Industries Development Center(MIDCمركز تنمية الصناعات المعدنية )-د
  .مؤسساتوهو مركز لتنمية الصناعات المعدنية ولتوفير الخدمات الفنية لل

(SIMAP)جمعية صناع المعدات الجراحية في باكستان -ه
1  

(The Surgical Instrument Manufacture’s Association of Pakistan) 

 تسهيالت في النقل.البتقديم ع، وتقوم تجمتقوم هذه المؤسسة بتوفير الواردات لل
 الوضعية الحالية لعنقود سيالكوت -3
ولكنه شهد أيضا بعض ، 1999 عام يعود إلى صناعة في سيالكوتال هتاريخ هذ نكرر القول أن 

 .عنقودال االصعود والهبوط منذ تأسيسه، في هذا الصدد أردنا التركيز على حقائق معينة وجوانب فيما يتعلق بهذ
 مختارةمؤشرات -3-1

 وهي كالتالي: ،هذه المؤشرات هي عبارة عن متفرقات حول هاته الصناعة
  قدرت االستثمارات في صناعةSIALKOT  ؛مليار روبية باكستانية 49بـ 
  تبلغ حصةSIALKOT  2151دوالر ) مليار 19في السوق العالمية لألدوات الجراحية أكثر من 

SIMAP)2؛ 

                                                 
1Surgical Instruments Manufacturers Association of Pakistan (SIMAP) , Op.cit. 
2NAHEED AKHTAR,  Op.cit., P:15. 
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  ونسبة  ،بما فيهم المتعاقدون من الباطن غيرة ومتوسطةمؤسسة ص (4099- 4999)ما بين توجد
 ؛عامل في كل مؤسسة تخدم القطاع (09-19)عمالة متوسطة مقدرة بـ 

  مدينة مؤسسات عامال في  099.999يقدر حاليا العدد اإلجمالي لعدد العمال في هذا القطاع بـ

SIALKOT .(SIMAP 2010)1؛ 
  قابلة إلعادة المختلفا من األدوات الجراحية غير  نوعا 19.999تنتج مؤسسات العنقود حوالي

نوعا مختلفا من األدوات  4999حوالي  19.999تضم هذه الــ ، "2والقابلة إلعادة االستخدام ،االستخدام
، حيث تستخدم في كل فروع الطب، الجراحة، طب القابلة إلعادة االستخدامو  ،الفوالذية المقاومة للصدأ
تتمثل في أدوات جراحية متخصصة منها )المقصات، المبضع و " ،3"ريةاألسنان واألعمال البيط
  4 ".للصدأ األكثر مقاومةالمصنوعة من حديد الدرجة األولى  (الجراحي، واآلالت الدقيقة

 .أدوات الليزر وأجهزة الخياطة()مليون آلة سنويا  119كذلك نشير أنه يتم تصنيع  
 في هذه الصناعة بالنسب التالية:ل العناصر المصنعة األساسية ثيتمنستطيع 

 99%  ؛قابلة إلعادة االستعمالالمن إجمالي الصادرات يتمثل في األدوات غير  
 19% ؛من إجمالي الصادرات يتمثل في األدوات القابلة إلعادة االستعمال      
 1% ( فقط لحصة األجهزة المتطورة في هذه الصناعة من إجمالي الصادراتSIMAP 2010 تتمثل ،)

 واألدوات الجراحية الكهربائية.  ،في أدوات الليزر جهزةهذه األ
 مؤشرات التصدير-6 – 3
من الصادرات العالمية، مما يجعله ثاني أكبر مصّدر بعد ألمانيا  % 49قدرت حصة هذا العنقود بـ "    

 وتتجات عنقود سيالكلمن ولى المستوردةالدول العشر األ الجدول التالي يوضح  5. "للمنتجات الطبية والجراحية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Ibd, p :52. 
2  Government of Pakistan, “Board of Investmen”, Op.cit .  
3 Nadvi K, “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:8. 
4Theresa Thompson Chaudhry, Op.cit, P94.  
5 Nadvi K. and Halder, G, , “Local Clusters in Global Value Chains: Exploring Dynamic Linkages 

Between Germany and Pakistan”, Op.cit, p: 536 
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لسنة المالية للألدوات الجراحية  عنقود سيالكوتالمستوردون العشر األوائل عن (: 13-ـ3)الجدول رقم 
(6119/6111) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Surgical instruments manufacturing association of Pakistan (SIMAP), consuler sur le site 

web http://www.simap.org.pk/facts.php le:26- 12-20 35 , a 51 :10 . 

( 6119/6111للسنة المالية )لدول العشر األوائل لنجد أن إجمالي الصادرات ( 13-ـ3)من خالل الجدول 
 مليون دوالر أمريكي. 121وصل إلى 

حيث ، 1نحو أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية لدول العشر األولىاصادرات من  % 99توجهت حوالي      
رات العنقود من إجمالي صاد %10تعتبر السوق األمريكية أكبر مستوعب إلنتاج العنقود، تستوعب حوالي 

، ويتم تصدير األدوات الجراحية المصنوعة من الحديد المصقول عالي الجودة إلى أوروبا للدول العشر األولى
الغربية خاصة انجلترا، ويرجع ذلك لوجود عدد كبير من المقاولين من الباطن الذين يعملون في إنتاج األدوات 

 الجراحية عالية الجودة.
 440حوالي  SIALKOTالمعدات الجراحية لهذه الصادرات في  إجمالي صادرات (4919-4999بلغ عام )"   

 4911-4919مليون دوالر في السنة المالية  409مليون دوالر، هذه القيمة تشهد زيادة ملحوظة وصلت إلى 
(SIMAP 2011)."2  
 

                                                 
1 Theresa Thompson Chaudhry, "Industrial Clusters in Developing Countries: A Survey of the 

Literature," ,  Op.cit, P:25.   
2NAHEED AKHTAR,  Op.cit, P:10. 

 قيمة الصادرات "مليون دوالر" الدولة
 08 الواليات المتحدة

 11 ألمانيا
 41 إنجلترا
 11 فرنسا

 9 البرازيل
 8 إيطاليا
 0 اليابان

 0 استراليا
U.A.E 0 
 1 المكسيك
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 المنتجات الطبية والجراحية لصناعةسيالكوت تحليل تنافسية تجمع -4
الجودة في األسواق ب تتعلقوبشكل متزايد ضغوطات  SAILKOT دوات الجراحية فيواجه صانعي األ 

في كل مرحلة  اإلدارة واالنتاجرات تتضمن إعادة تنظيم يالعالمية ذات الجودة الغربية المعروفة، هذا يتطلب تغي
 عملية التصنيع والتوزيع.في أو  ،سواءا في تصميم المنتج ،1من مراحل اإلنتاج

طلبت مؤسسة توفير  ؛بإصدار معايير الجودة (FDA)شهرًا على قرار  11وبعد مرور  1990يل ر أففي      
من الحكومة الباكستانية تقديم  (جمعية صناع المعدات الجراحية في باكستان) SIMAP صناعةالواردات بال

 SIMAPسسة على مطالب الحكومة من مؤ، عالوة سيالكوت للمعدات الجراحية مؤسساتالمساعدات المالية ل

 ،(AMERI TRADEمكتب )على سبيل المثال  .م.أفي الوبضرورة عقد االتفاقيات مع مستشاري الجودة 
قبل التصدير  GMPلتسهيل الحصول على شهادة  ،لدراسة مدى إمكانية توفير التدريب الفني الالزم للمنتجين

 .إلى أسواق عالية الجودة
بجانب  ،في القطاعحدوث تغيرات في تنظيمات اإلدارة واإلنتاج أي بعد تشكل العنقود ) 1998 ينايرفي "   

بعد  GMPمنتج على شهادة  80حصل  ،(ؤسساتحدوث تغييرات في العالقات األفقية والرأسية بين الم
على هذه ازداد عدد الحاصلين  1998في نوفمبر بالضبط أشهر و  19حصولهم على التدريب الالزم، وبعد 

نحدد الدور  يولك، 2"ؤسسةم 499عدد إلى الوصل  4990وفى عام ، ؤسسةم 111إلى وصلالشهادة إلى أن 
 -يمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية : ،وتحقيقه للتنافسية العالميةالذي لعبه العنقود إلحداث النتائج اإليجابية 

 
 النواتج التنافسية عن التغيرات في الروابط األفقية في عنقود سيالكوت-1–4
تلقت حيث من خالل المدخالت الجماعية وسياسة التحالف، يكون  SAILKOTلعنقود النهائي تاج "إن اإلن   

محترف وجد فعال في حل كونه  ،ألدوات الجراحية شعبية كبيرة حول العالمل SAILKOTقصص نجاح عنقود 
  3."(NADVI 1999ة )لذلك فقد ابتعد عن النزاعات التي يمكنها ان تبعده عن شبكاته واتصاالته العملي المشاكل،

حدثت تغيرات في الروابط األفقية، أي حدثت تغيرات في العالقة بين الجودة مخاطر ل تعرض الصناعةبعد ف"    
 بمؤسسة توفير واردات العنقود ؤسسات، وحدثت تغيرات في عالقة المهذا من جهة ،بعضالبعضها بات ؤسسالم

(SIMAP ) ، إذ  أشارت دراسةمن جهة ثانية), k , 1999Nadvi )،  من  ؤسسةم 09عينة من والتي أجريت على
العنقود، نتيجة  ؤسساتتوصلت إلى أن هناك زيادة في درجة تبادل المعلومات بين م، Sialkot عنقود ؤسساتم

فيما يتعلق بالدور والجهود  ؤسساتوتبادل المعلومات بين الم ،معًا في كيفية مواجهة المخاطر هاوتعاون هالتحاور 
 SIMAP ".4قوم بها مؤسسة التي ت

                                                 
1 Khalid Nadvi, “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:32. 
2 Nadvi K., and Halder G ,“ The Dynamics of Inter-Linked Clusters: The Surgical Instruments Sector of 

Sialkot, Pakistan and Tuttlingen, Germany’, mimeo ”, IDS Working Paper  , Institute of  Development 

Studies , Brighton, 2005, P:230.  . 
3  Nadvi, K, “ The Cutting Edge: Collective Efficiency and International Competitivenesss in Pakistan 

”, Op.cit, P92. 
 .41، ص: مرجع سابق مود محمد عبد العال عبد السالم،مصطفى مح 4
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جمعية صناع المعدات )أو مؤسسة توفير واردات العنقود إلى الظهور أمام  ذلكمن وراء  اتتهدف المؤسس 
         .برامج تدريب معينةو الفوز بأ ،حيث تمكنها من الحصول على التمويل ،بوضعية قوية الجراحية في باكستان

بتمويل  طالبت الحكومةالتي  ،SIMAPالعنقود من خدمات مؤسسة ات ؤسسوقد استفاد عدد كبير من م"    
، وتأهيلهم للحصول على الشهادة، ووافقت الحكومة الباكستانية ؤسساتوتدعيم االستشارات األجنبية لمساعدة الم

كما طالبت المؤسسة الحكومة أيضًا بأن يصل حد االئتمان المتاح  ،مليون دوالر 1.0على تقديم مساعدة قدرها 
 مليون دوالر. 4.0العنقود قروضًا ميسرة إلى  مؤسساتإلقراض 

التي حصلت عليها و  (،AMERI TRADEمكتب )من ومن ناحية أخرى فإن االستشارات األمريكية "    
 اساهمت بشكل جوهري في تحسين مستوى الجودة، وحدث هذفي إطار التكامل األفقي داخل العنقود  ؤسساتالم

 1"معلومات والخبرات وتنظيم اإلنتاج.شكل تدفق ال يالتحسن ف
وبين  ،في العنقود من جهة ؤسساتوأثبتت الدراسة الميدانية أيضًا حدوث زيادة في العالقات األفقية بين الم   

من العينة استخدموا خدمات المؤسسة بصورة  %01.0من جهة أخرى، ويتضح ذلك من أن  SIMAPمؤسسة 
 2.السريعة لمواجهة المخاطر" تجمعطر، ويرجع ذلك الستجابة الأكبر مما كانت عليه قبل حدوث المخا

 العنقودغلب المؤسسات في أفإن  وفي المقابل، الروابط االجتماعيةبشبكة كثيفة  SAILKOTامتاز أيضا   
 ،إذ يمكن لهذه المنافسة أن تكون شرسة عبر األسعار، استقطاب العمالء تعتبر منافسة لبعضها البعض،

حيث يتبادل المقاولون األفكار المتعلقة باإلنتاج  ،منافسة المحلية فإنها توجد حقيقة التعاون األفقيوبالرغم من ال
وتحدث من حين آلخر بعض هذه  ،ويتناقشون المشاكل المشتركة مع بعضهم البعض ،ومواجهة األزمات سويا

 3".بشكل غير رسمي ىوغالبا ما تجر  ،النقاشات في جمعية اتحاد التجارة
( DRY PORTميناء )أحد روافد البنية التحتية )تأسيس األخرى، تأسيس األفقية من المبادرات التعاونية ض    

كما أن التعاون المحلي يوفر قاعدة " ،المحلية سابقا مؤسساتالذي سهل قيادة وتذليل الصعوبات التي واجهت ال
 كما توفر الوصول إلى المعارف الفنية  ،وردينالمتعاقدين والم بين العالقاتمفتاحية لتأثيرات السمعة التي تنظم 

العالقات االجتماعية، والثقافة،  :في الترابط االجتماعي، مثل العالقاتتظهر هذه و  ،4"التقنية الخاصة بالقطاع
)المؤسسات والمتعاقدين من يمكن أن تقلل من السلوكيات االنتهازية بين المتعاملين  العادات والتقاليد التي

 عنقود سيالكوت. في الباطن(
والموارد التقنية استخدام المرافق يوجد أيضا أشكال مباشرة من اإلنتاج والتعاون األفقي من خالل    

وأقدم وانجح  أكبرواحدة من  (، وهيDIAMOND SURGIALS)الـ  مؤسسةنأخذ على سبيل المثال  ،المشتركة
منفصلة فرعية  مؤسسات 0ناعية متكونة من المذكورة في مجموعة ص مؤسسةفي العنقود، تتمثل ال مؤسساتال

 أشقاء وأبنائهم. 91من طرف  وتتم إدارتها ،في تصنيع األدوات الجراحية
                                                 

 .24، ص :  مرجع سابق مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم ، 1
 .41 ص: نفس المرجع السابق، 2

3  Nadvi K, “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:2. 
4 Ibd, P :32. 
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، لكن وباعة متميزين ،تكون مستقلة بمرافق إنتاجية منفصلةمن هذه المؤسسات الفرعية؛   مؤسسةكل إن     
والمواد  ،مخازن المنتجات النهائية ،ة الحراريةكالمعالج ؛المرافق التقنيةتلتقي من حيث  الستهذه المؤسسات 

: "نحن ال نتشارك يهيقول فيما يتعلق بأخ (مؤسسة األمرئيس مجلس إدارة ال)HOEEDمما جعل السيد  ،الخام
 ،أنا ال اسأله حول أسعاره، أو كيف يقوم بذلك ،هو يملك زبائنه وأنا كذلك، معلومات التسويق مع بعضنا البعض

ني عن أسعاري، ونحن بالتأكيد نحن نعرف ما يجري عموما،...كما أننا ال نترك أيا كان يلمس كما أنه ال يسأل
CNC )حتى أخي ،الخاص بنا )كومبيوتر مراقب رقمياKAFISH ،في هذا العمل الكل  ال يمكنه الوصول إليه
 1لنفسه".

 في عنقود سيالكوت النواتج التنافسية عن التغيرات في الروابط الرأسية -4-6
لعالج مخاطر الجودة التي تعرضت لها صناعة األدوات الجراحية، كان البد من تحقيق مستوى الجودة        

 العنقود. ؤسساتالموردين والمشترين المتعاملين مع م بينهذا االخير يتطلب تدفق المعلومات  المطلوب،
مقاولين من الباطن ن و يمحليين وتعاون بين موردأمامية وخلفية ارتباطات وجود  الروابط الرأسية يتعن  
  أخرى.من جهة  ؤسساتالمذات وبين المشترين األجانب والمحليين و  ،من جهة مؤسسات العنقودو 
 يمكن تحليل هذه الروابط الرأسية والتغيرات التي طرأت عليها مع حدوث المخاطر في العنقود كما يلي: 
 ارجي(الروابط الخلفية )التعاقد من الباطن والتزويد الخ-أ

تحضير المدخالت، التصنيع والخدمات التكميلية  :تتضمنمختلفة يتم تصنيع األدوات الجراحية على مراحل "    
فإن ، وباستثناء المصنعين األكبر صغيرة تتخصص في واحدة أو أكثر من مراحل عملية اإلنتاج، مؤسساتمن 

 .2"متكاملة عموديا واحدة  مؤسسةال يتم عموما في غالبا اإلنتاج النهائي للسلعة 
ارتبطت  عن األولى "فقد، التعاقد من الباطن والتزويد الخارجي :نستطيع تلخيص الروابط الخلفية في رابطتين    

العقود القوية سميت بالتكامل العمودي للتجمع، وذلك من داخليا من خالل جملة  SAILKOTعنقود  مؤسسات
لى إتعدى موضوع التعاقد من الباطن في عنقود سيالكوت المنتجات ، 3"ذو الجودة العاليةلتوفير اإلنتاج النهائي 

 والمعالجة الحرارية. ،الصقل، البرد )البرادة(، التلميع طرق المعادن،ك ؛الخدمات
التي تعاملت مع نفس  مؤسساتإلى أن تكون طويلة المدى مع أغلب الفي التجمع تميل الروابط العمودية "     

 مؤسسات، باإلضافة إلى هذا فإن 4"سنوات 19ن من الباطن المحليين ألكثر من المقاولين والمتعاقدي
SAILKOT 5 .تتعهد بمهام التعاقد من الباطن للصناع األجانب خصوصا األلمان منهم 

األكبر، كما  مؤسساتالمتعاقدين من الباطن مقارنة بال علىأكثر اعتمادا  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمإن ال"   
من خالل النقاشات والحوارات المفصلة  ،األم المتعاقدين المشتغلين في هذه األنشطة مؤسساتال غلبأتساعد 

                                                 
1 Ibd, p: 22. 
2 Ilias, N, Op.cit, P51. 
3NAHEED AKHTAR, Op.cit, P: 28.  

4Nadvi K, “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:8. 
5 Ibd, p: 8. 
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يمكن للمتعاقدين من الباطن  في المقابلو ، 1"والردود التقنية على مراحل التصنيع، جودة المنتج، وتنظيم اإلنتاج
 قنوات معارف تكنولوجية للمؤسسات األصل. اأن يصبحو 
، بينما يقضي األم مؤسساتال قراتمن الباطن داخل وخارج م ونوالمتعاقد ونفييعمل العمال الحر  

 ن،ـــــــــاقديـــــــات تقنية مع العمال والمتعــــــــــــــأصحاب هذه األخيرة فترة طويلة من الزمن على أرضية المحل في مناقش
دات من الباطن للحصول العنقود التعاق ؤسساتمن م %80"فبعد حدوث المخاطر استخدم أكثر من 

 2على الحديد المصقول عالي الجودة والمدخالت األخرى."
بشراء السلع الوسيطة أو األم  مؤسسةالشير إلى قيام فتأما الرابطة الثانية وهي التزويد الخارجي 

ن و ن المحليو المورديقوم إذ ، من إنتاجها الخدمات المساعدة للعملية اإلنتاجية من مؤسسات التجمع بدالً 
كيماويات أحزمة التلميع، مواد ، لمعادن والفوالذ، آالت جديدة ومستخدمةتزويد مؤسسات القطاع باب ونالمتخصص

 .كاشطة، آالت طحن
 دراسةاتج عن ــــــــالن ،(14الال  3) العنقود في الجدول رقم ؤسساتنستطيع ترجمة العالقة بين الموردين وم     

 Nadvi, k , 1999) )، عنقود  ؤسساتمن م مؤسسة 21عينة من على  التي أجريتوSialkot 
 التحسن في التعاون بين المؤسسات والموردين في عنقود سيالكوتمظاهر ( 14- 3ل رقم )جدو

 الصغيرة ؤسساتالم أوجه التعاون
 (61)عدد = 

 المتوسطة ؤسساتالم
 (66)عدد = 

 الكبيرة ؤسساتالم
 (17)عدد = 

  ؤسساتإجمالي الم
 (21)عدد = 

ادة في تبادل الخبرة زي
 والمعلومات %

01.9 09 01 00 

زيادة في التعاون 
 لتحسين الجودة %

41.9 11.9 10.1 19 

دور العناقيد الصناعية في ادارة مااطر المنشآت ، "مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم المصدر:

لمخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة "، المؤتمر الدولي السابع حول ادارة االصناعية الصغيرة والمتوسطة 

 .23ص:، 2111فريلأ 51ــ  51الزيتونة، أيام 

لعنقود الفعلي لنشوء ال)بعد  والموردين ؤسساتالتحسن في مستوى التعاون بين الم السابقيستعرض الجدول   
 ،ن والموردينزيادة في تبادل الخبرة والمعلومات بين المنتجيال ؤشرلم المتوسط المر جحفمن خالل ، (1998عام 

كانت أكثر اعتمادا مع العلم أن المؤسسات الصغيرة  وفقا للعينة المدروسة. %00ب نجده وصل إلى أعلى النس
على عكس المؤسسات الكبيرة ، من مجموع المؤسسات الصغيرة %01.9بنسبة  في تبادل الخبرات مع الموردين

 .  منتجاتالا في توريد معلى نفسه هماالعتماد ذلك كان نتيجة، ا أقلمالتي كانت نسبتهو  ،منها والمتوسطة
يؤكد هذا على زيادة التعاون الرأسي بين الموردين والمنتجين، فمع مستويات الجودة المطلوبة البد من توافر     

 ادل المعلومات.ــــمما أدى لضرورة زيادة درجة االتصال بين الموردين والمنتجين وتب ،الجودة في مدخالت اإلنتاج
                                                 

1 Pakistan Surgical Instruments Buyers Guide 1992-93, Op.cit. 
 .22، ص: مرجع سابق عبد السالم،مصطفى محمود محمد عبد العال  2
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أنه ازداد بعد نالحظ لتحسين الجودة، مع الموردين بالنسبة لمؤشر الزيادة في التعاون من خالل نفس الجدول و   
حيث بلغت نسبة المؤسسات الكبيرة التي تقوم على حدوث المخاطر، خاصة بالنسبة للمؤسسات كبيرة الحجم، 

الكبيرة، وذلك على عكس المؤسسات  من مجموع المؤسسات %10.1زيادة التعاون مع الموردين لتحسين الجودة 
يرجع على التوالي، و  %41.9، %11.9المتوسطة والصغيرة، هذين األخيرين بلغت فيهما نسبة هذا المؤشر إلى 

منظمة الغذاء والدواء التي فرضتها و  ،ذلك للمعرفة المتأخرة لهذه المؤسسات عن موضوع شهادات الجودة المحددة
 كما أشرنا سابقا. سيالكوت لألدوات الجراحيةعلى مؤسسات  (fDAاألمريكية )

 األجانب( مشترينالروابط األمامية )العالقات مع ال-ب
من مصادر  %90األجانب  نو مشتر إن هناك عالقة وطيدة بين المنتجين والمشترين األجانب، إذ يمثل ال"  

  ،1"سابقةالعينة التي شملتها الدراسة ال ؤسساتالمعلومات السوقية والفنية بالنسبة لم
نجح بعض المنتجين في تطوير قدراتهم التقنية بخطوط اإلنتاج من خالل التعاون النشيط والفعال مع "   

المحلية الشراكة مع قادة اإلنتاج األلمان في هذه  مؤسساتلدرجة دخول بعض ال ،األجانب األلمان مشترينال
 أيضا، 2"بين المؤسسات الباكستانية واأللمانية، على اعتبار أن المشترين األلمان شكلوا همزة وصل الصناعة

 يهلتدريب العاملين فلسيالكوت العنقود في إرسال المهندسين والخبراء  ؤسساتلماأللمان تمثلت مساعدة المشترين 
عملية الدخول إلى السوق الدولية، ويساعدون في تقليل  تسهيلو ، GMPللحصول على شهادة  ،لمدة ثالثة أشهر

 كتكاليف العمليات التشغيلية واإلدارية التي يتطلبها الدخول لألسواق الدولية. تأثير القيود 
األلمان على أنهم  نو مشتر تأخذ الروابط بين المنتجين والوكالء الخارجيين بعدا اجتماعيا، فقد اعتبر ال"       

صداقة، بل أيضا العالقات ، فالعالقات المحلية ليست وحدها فقط من تتطلب االحترام وروابط ال(المعلم التقني)
روابط الصداقة، رحالت إلى محالت كل من  ،البعد االجتماعي، "ف3"الخارجية مع الوكالء األجانب تفعل ذلك

بعد من ذلك للنجاح في الشراكة بين أيجب أن تتشكل لما هو  ،الطرفين، تقديم الهدايا وامتداد االستقبال والضيافة
  SAILKOT ".4لباكستانيوا  TUTTLIGENالعنقودين األلماني

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .41ص: نفس المرجع السابق،1

2 Nadvi, K, “ The Cutting Edge: Collective Efficiency and International Competitivenesss in Pakistan ” , Op.cit, 

P107. 
3 Nadvi K, “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:9. 
4 Donnan, H. and Werbner, “ Economy and Culture in Pakistan”, London: Macmillan, 1991, P:27 
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  في عنقود سيالكوت مع المشترين األجانب ؤسسات(: مظاهر التحسن في تعاون الم15-3جدول رقم )ال

 أوجه الروابط

 مع المشترين األجانب

المؤسسات 

 الصغيرة

 (12)عدد = 

المؤسسات 

 المتوسطة

 (11)عدد = 

المؤسسات 

 الكبيرة

 (25)عدد = 

إجمالي 

 المؤسسات

 (21= )عدد 

زيادة في تبادل المع ومات والابرات 

% 

11.1 13.1 11.1 15.1 

 11 11.5 15.1 15.1 زيادة التعاون لتحسين الجودة %

 51.1 21.1 51.2 1.1 زيادة التعاون في التوسع الفني %

 3.1 -- 1.5 -- زيادة التعاون لتنظيم اإلنتاج%

زيادة التعاون في تنمية نظام الجودة 

% 

31 21 35.3 21.3 

 .25، ص: مرجع سابق مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم، المصدر:
، سيالكوتعنقود  ؤسساتمن م ؤسسة م 09والتي أجريت على عينة من  ((Nadvi, k, 1999من خالل دراسة 

يمثلون أذان وعيون على  يتضح أن الزبائن الخارجيين أصبحوا مصدر معلومات رئيسي،ومن خالل الجدول 
زيادة التعاون  ؤشرفمن خالل المتوسط المّرجح لم معايير مراقبة الجودة، يقومون بتعزيزو  ،سوق العالميةال

، يأتي بعده مباشرة % 00العنقود والمشترين األجانب نجده وصل إلى أعلى النسب ؤسساتلتحسين الجودة بين م
 .%01بمتوسط مرجح يفوق  زيادة في تبادل المعلومات والخبراتال مؤشر

ومساعدة المنتجين المحليين  ،تعد الروابط مع الباعة الخارجيين هامة جدا للحصول على المعلومات التقنية"  
غلب أكضغوطات مواجهة متطلبات ضمان الجودة العالمية، وتعتبر  ؛في مواجهة تحديات تنافسية جديدة

 1 ".مات التسويقومعلو  لتكنولوجيال ين كمصدر رئيسالعمالء الخارجيي SAILKOTفي  مؤسساتال
 ،رغم صغر السوق المحلي لعنقود سيالكوت، إال أن هذا االخير تمكن لحد كبير من إنجاح العوامل اإلنتاجية    

ستظل تدفع بمؤسسات العنقود  سواقهم االجنبيةأذلك أن المشترين االجانب و وتمكن من خلق مزايا تنافسية، 
 . أسواقهم بالقدر الذي يكفي متطلبات ،لزيادة استثماراته

نتيجة للتغيرات التي حدثت في الروابط األفقية والرأسية، وحدوث تغيرات أيضًا في دور المؤسسات، وصلت "    
، ووصلت قيمة 1991لمستوى أعلى منه قبل حدوث المخاطر في عام  1998مبيعات العنقود في أواخر عام 

 ت، وحصل91/1991مليون دوالر في  199ي بالمقارنة بحوال 90/1990مليون دوالر في  140المبيعات إلى 
عام  يوقد حقق العنقود ف ،9994على شهادة األيزو  ؤسستانم توحصل ، GMP على شهادة ؤسسةم 111

ف في أكثر ي، وقد ازداد مستوى التوظ1991منها مقارنة بعام المخاطر  %09المبيعات قدرها   يزيادة ف 1998
من %18بينما بدأ ، GMP العنقود على شهادة ؤسساتم  ثلثي تالعنقود، وحصل ؤسساتمن م % 09من 

 2". 9994العاملين عمليات التدريب للحصول على شهادة األيزو 
                                                 

1 Nadvi K, “ Social networks in the surgical instrument cluster of Sialkot ”,  Op.cit, P:8. 
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 :صلفخالصة ال

العاملة في  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم بأن المتقدمة الدول في مثلها النامية الدول في الخبرات تكدّ أ    
 معا والعمل التعاون عالقات للحفاظ على استعدادا أكثر لجغرافية أصبحتوالمنتمية لنفس المنطقة ا ،نفس القطاع

 األسواق، نفس وتستهدف ،مشتركة تجارية مصالح تمتلك باعتبارها البعض، بعضها من بالقرب تواجدها حالة في
  .المنافسين لنفس ومواجهتها القاعدية الهياكل لنفس حاجتها عن فضال

 النموذجأبرزها  كان؛ نامية دول عدة في كبيرا نجاحا صغيرة والمتوسطةال ؤسساتالم تجمعات حّققت     
النموذج الهندي لصناعة النسيج والمالبس، وأخير النموذج الباكستاني لصناعة  الصيني لصناعة الدراجات،
 أن معينة مناطق في متجمعة صغيرة مؤسسات استطاعتحيث وفي هذه النماذج  المنتجات الطبية والجراحية،

 هذه حكومات سعت ولهذا الدولية، لألسواق واختراقها والتكلفة ،في التقنية بتحكمها تنافسية ضغط قوة لتشك
  .التجمعات لدعم األساسية المتّطلبات مختلف توفير إلى البلدان

 اــــــــــــــــــــوبينه، جهة من البلدان ذههات في ــهاته المؤسس بين التعاون تعزيز على الضروري العمل من كان لذلك   
 هالكن ،في البلدان النامية قد تنشأ تلقائياالتكتالت والشبكات  ذلك أن ،أخرى جهة من المحلية اتههيئا وبين

قوى السوق وحدها ال تخلق مستوى يقارب المستوى األمثل من التعاون أن  إذ ،نيتحتاج إلى مبادرة ودعم حكومي
 .أسس مدروسة فتكون مكملة لقوى السوقلة ترتكز على قواعد و تدخلية فعا ، فالبد من سياساتمؤسساتبين ال
أن تساعد في تجنب المنافسة للمنطقة التنمية االقتصادية  ةالستراتيجيتطوير التجمعات يمكن فمن خالل     

 اإلقليمية. ةاالستراتيجيترتبط بصالت وثيقة من خالل  مؤسساتالسلبية الممكنة بين 
من طرف العديد من بالغ األهمية  باهتمامأن العناقيد الصناعية حظيت لفصل أيضا من خالل هذا اتبين    

والفرنسية من خالل سياسة   التجارب خصوصا التجربة االيطاليةالعديد من وهذا ما برهنته  ،الدول المتقدمة
 .األقطاب التنافسية

 ناطق الصناعية االيطالية هيفي الم المؤسسات هذه تمارسها التي التخصصات أن أيضا بالذكر الجدير ومن   
وهذا ما  تنافسية، ميزة فيها تّحقق أن منفردة أم مجتمعة بدول عربية يفترض كان ،تقليدية نشاطات الغالب في

 .الدول العربيةبين الجزائر و في  يعنقودتجمع  تفعيلعن كيفية  رابعسنتعرض له في الفصل ال
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  يعنقودال التجّمع ةلتفعيل استراتيجي اهمةــــــــــــــــــــــــــــــنحو مس
    العربية الدولبين و  الجزائر

 

 عالراب الفصل
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     تمهيد

تحياد  تملاهد علاهد التطورا  المتالحقة  بافة خداة الجزائرو  بافة عدمةالعرباة تقتادياد  االتواجه       
األخارة تطورا  غار مسبوتقة تتعلق بتحرار التجدرة وانضمدم معظم في االتقتادي العدلمي، حاث شهي  األعوام 

 لمعظم بدلنسبة األسواق يخول على المفروضة الحواجز زادية ضمند   ذلك واعني اليول إلى منظمة التجدرة العدلماة،
 .العرباة والمتوسطة الاغارة المؤسسد 

للرسدمال الوطناة  عوامل جذب محليةكمد أي  زادية حركة الرسدمال العدلماة إلى زادية أهماة وجوي       
ووجوي  ،المواري البشراة ذا  المهدرا  العدلاةاإلجراءا  المرنة، ، ن عوامل الجذب األنظمة والقوانانواألجنباة، وم

 متمثلة في التجمعد  العنقوياة. ،في شبكد  اإلنتدج العدلماة المحلاة مؤسسد منظومة ليمج ال
في ، رباةوا أموالهم خدرج البليان الع، واستطاعون أن استثمر العرب الكبدر لياهم خادرا  عيايةالمستثمران ن إ    
لمشدركة ل ، وهي مضطرة الاومبدليرجة األولى لمتوسطة مرتبطة بأسواتقهد الوطناةأن المؤسسد  الاغارة وا حين

، وستجي أن طراق التجمع العنقويي كمقدربة مشتركة هو أفضل الخادرا  المتدحة أمدمهد بقوة في عملاة التنماة
  لتوساع األسواق وزادية فرص التموال والتسواق. 

ل التحياد  المواجهة من تقب ،ر التجمعد  العنقوياة في الجزائرمظدههذا مد اطرح عّية تسدؤال  حول نوع إن     
 يائه في مختلف هدته اليول، االستراتاجاد آة و تتندفسا ،العرباة اليول في والمتوسطة الاغارة المؤسسد تقطدع 
دعتبدرهد ببان اليول العرباة  يالعنقويالتجمع ترواج مفهوم بندء نموذج لأان سنركز على ه ليعم إتبدعهد اجب التي

ستغالل ا للواول الى ، امكن اسقدط مفهوم التجمعد  علاهد ،ندماة متقدربة جغرافاد نسبادمن يول اتقلامد محيويا 
 معدلجة الفال هذا في ساتم فإنه األسدس هذا وعلى، نتدجاة التي اتوفر علاهد كل بليأكثر عقالناة للعندار اال

 التدلاة: المبدحث عبر ذلك كل
 ؛الجزائرمظاهر التجمعات العنقودية في  األول: المبحث  
 (؛جاالمغرب وتونس نموذ) التقليديةاليونيدو وخبرات الدول العربية في تجمعات الصناعات  :المبحث الثاني  
  ؛والمتوسطة العربيةالتجمعات العنقودية بين المؤسسات الصغيرة قيام  مقومات :المبحث الثالث  
 .الدول العربيةبين في و تجمع عنقودي لتفعيل مقترح  تصورنحو  لمبحث الرابع:ا  
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 : مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر   ولالمبحث األ 

تقطدع مؤسسدتهد  تنماة الستراتاجاة محورا منهد جعل  والذي، نظدم التجمع العنقويي تطوار على رالجزائ عمل 
  .العدلمي الجياي االتقتادي في التكتلو  الشراكة مسدر إلىمهد انضمد خداة في ظل ،الاغارة والمتوسطة

 المؤسسة الجزائرية وثقافة المحيط-1
مغلق ال اعبأ بمد احيث في المحاط، وهذا الحكم ال انطبق على شبه المؤسسة الجزائراة كدن  بمثدبة نظدم     

سادسة فحبوحة تقبل االنفتدح االتقتاديي، المؤسسة العموماة فحسب، فحتى المؤسسة الخداة كدن  تعاش في ب
التاناع كدن  معتمية على تكنولوجاد جدهزة مستورية، والمؤسسد  العموماة كدن  بمثدبة محماد  اتقتادياة، 

 1والسوق الوطناة كدن  منطقة محرمة على المندفس األجنبي. 

وندطـراك س "أيى فشـل تجربـة الاندعـد  المانـعة وأتقطـدب النمـو القدئـمة على شركـد  وطنـاة عمالتقـة على غـرار  
اة للسادسـد  د  بمراجعة جذر اوساـيار وسونلـغدز، إلى تقادم اـندع القـرار االتقتاـديي في الجزائـر منذ بيااـة الثمدناـن

االتقتاـدياة المتبـعة، خداـة مد تعـلق بحجـم وتكلـفة هذه المؤسسد  العمومـاة الكبـارة، التي كلفـ  خزاـنة اليولة 
 قدبل ذلك فتح  مففي ، 2من العجـز المدلـي المزمن واإلفـالس المؤكـي مالاـار اليوالرا " مقدبل بقدئـهد وحمداـتهد

بل  ،المؤسسد  الاغارة والمتوسطة تطوارالمجـدل واسـعد للقطدع الخدص، ممد أجـبر اليولـة على تشجـاع الجزائر 
  أكـثر من ذلك إنشـدء وزارة خداـة بهد.

قافة ث ردم اتقتادي مخطط، أي محان، إلى اتقتادي األسواق اقتضي تقبل كل شيءفإن التحول من  ولذلك     
-كدناإلمتقير  –إحياث تغاارا  جذراة من أجل إبعدي وهذا اعني ضرورة  ،واستبدالها بثقافة المحيط ،العزلة

  بمد اتوفر لياهد من خادرا  متدحة. ،المحتملة من جراء هذا التحول األضرار
 والمتوسطة الجزائرية في أرقام المؤسسات الصغيرة-1-1
 إلى ال عييهداكدن  بعي ،مؤسسة 284955إلى 5102 سنة د  الاغارة والمتوسطةـــــــــــــــــــالمؤسسعيي  وال" 

فة نآانف عيي المؤسسد   5102، وفي عدم %9.22ممد افسر نسبة زادية تقير  بــ ، 5102 سنة 260131
 .خداة مؤسسة 542522مؤسسة عموماة و 100الذكر إلى 

 في ذا  العدم، % 49.54 قدرت بـ عالية بنسبة الترتيب مقدمة في يأتيفي هذا الصدد نشير أن قطاع الخدمات   
، % 81.31بنسبة  الصناعة ثم، % 88.13بنسبة  الثانية المرتبة العمومية واألشغال البناء قطاعفامد احتل 

 ( بنسب ضئالة جيا.والااي البحري، خيمد  الطدتقة والمحروتقد  ةفدلقطدعد  المتبقاة )تقطدع الفالح
                                                 

تحوال  و دياة ول تندفساة المؤسسة االتقتاالملتقى اليولي ح ،"المؤسسة االقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجي: تشخيص واستراتيجيات" ،رحام حسان 1  
       .5115جدمعة بسكرة ، ،المحاط"

سسد  الاغارة حول'' المؤ الملتقى الوطني الرابع  "،مستقـبل المؤسـسات الصغـيرة والمتوسـطة بالجزائـر في ظـل االنتـقال إلى اقتـصاد المعرفـة"جمدل سدلمي،  2 
 .0:ص ،2008أفرال  14/  01أادم  ،جدمعة سكاكية الجزائر،والمتوسطة رهدن جياي للتنماة في 
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 خذاأ)5102في القطدع الخدص سنة مناب شغل  914171هي توفر فأمد من حاث توظاف العمدلة       
األجراء  لغار االجتمدعي للضمدن الوطني الانيوق ليى بهم المارح المؤسسد  رؤسدء االعتبدر بعان

CASNOS)فراة  1037985 ، لتال إلىعدمفراة عمل في القطدع ال 59 925لـ ضدفة الى توفارهد ، بدإل
 .أمد من حاث تمركزهد حسب الجهد  فدلجيول التدلي الخص ذلك .1"إجمدالعمل 

 5112لعام  حسب الجهاتالجزائرية (: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1-4الجدول رقم )

 
 :بندءا على معلومد  من موتقع الوزارة الوااةمن إعياي البدحثة  المصدر:    

www.pmeart-dz.org,le:15/03/2016 à15h00  

من خالل الجيول السدبق نالحظ أن معظم المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في التقاام الجغرافي حسب الجهد    
، جزائرأتقطدب النساج الحضدري والاندعي في الكونهد تمثل تتمركز في الوالاد  الشمدلاة والهضدب العلاد، وذلك 

كمد ال اخفى من خالل الجيول توجه تمركز هذه المؤسسد  نحو الجنوب الكبار، إذ احتل هذا األخار أعلى نسبة 
       .5102عن عدم  5102مؤسسة عدم  0121، مفسرة زادية تقيرهد %11.04تغاار وال  إلى 

ال تعكس القيرا  الحقاقاة للسوق الجزائراة  % 5.2والتي تبلغ  المحروتقد ،ن الاديرا  الجزائراة من غار "إ 
تأثارهد و  وذكر تقرار لبنك الجزائر أن هذه النسبة تبقى ضئالة جيا، بدلنظر لمد تملكه البالي من منتجد  وثروا ،

ن المحروتقد  بــ موتقير اديراتهد  ،ففي حان تسبح الجزائر فوق بحارة من النفط على مازان الميفوعد  ضعاف،
 2 ".ظل  لسنوا  طوالة تعتمي على هذه الثروة الندبضة غار المتجيية 91.7%
انطالتقد من هذه االخارة اجب أن اتم التركاز على القطدعد  التي تمتلك فاهد اليولة مزااد تندفساة تسمح      

 وهي أسواق تتماز بدلمندفسة القواة. ،األسواق اليولاة اختراقلالتقتادي الجزائري من 
 
 
 

                                                 
1 Voir www.pmeart-dz.org,le:15/03/2016 à15h00.  

تراتاجاد  "، الملتقى اليولي الرابع حول المندفسة واالس التسويق الصناعي كمدخل استراتيجي وتنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائريةعمدري جمعي، "2 
 . 2، ص:5101التندفساة للمؤسسد  الاندعاة خدرج تقطدع المحروتقد  في اليول العرباة، جدمعة الشلف، نوفمبر 
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 التجمعات العنقودية وبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    -1-5
إن المظدهر الضمناة للتجمعد  العنقوياة في الجزائر أت  أسدسد من النظرة القطدعاة ولاس الوحيواة للمؤسسد ،   

 هذه وفدعلاة تقيرة بميى للتأهال مرتبط برندمج أي نجدح تبن  هذه النظرة القطدعاة المتشدبكة، ألن برامج التأهيل
 أهم ومن، ومهدمهد من جهة أخرىتهد إمكدناد حاث من المؤسسة مع المتعدملان أهم وتحياي المؤسسد  من جهة،

 .. الخالمندولة بوراة الاندعاة، المندطق تساار مؤسسد  المتخااة، التكوان مؤسسد : نجي تعدملانالمؤالء ه
التأهال بأنه عبدرة عن مجموعة من  0992سنة  ONUDU"عرف  منظمة األمم المتحية للتنماة الاندعاة     

ح لهد باأي أن ا ،اإلجراءا  التي تتخذهد السلطد  تقاي تحسان موضع المؤسسة في إطدر االتقتادي التندفسي
 عمل  كذلك ،ةالمؤسس مرافقة تكون هذه االجراءا  من خالل  .1"اليوليهيف اتقتاديي ومدلي على المستوى 

الهائد   من مجموعة بواسطة تطباقه اتم حاث ،البرندمج هذا بتنفاذ المكلفة الهادكل تعيي على الجزائراة التجربة
 ،الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم بقطدع المعناة الوزرا  ممثلي من اتشكل والذي للتأهال، الوطني الانيوق :أهمهد
 وهي للقادية، الجهواة دنــــــــــــــــاللج والنقدبد ، "وكذا العمل وأربدب الفالحاة والحرف والاندعة غرف التجدرة وممثلي
 .2التأهال" اتخدذ تقرار من تمكنهم التي والمهناة الفناة القيرة لهم ومتخااان خبراء من تتكون تقناة هائد 

 المؤسسد  وزارة أعي  إذ، أيائهد وتحسان ،المؤسسد  هذه تأهال التطواراة هيفهد البرامج من جملة الجزائر تبني 
 من بان هذه البرامج مد اأتي: المؤسسد ، هذه لتأهال وطناد برندمجد الجزائراة والمتوسطة الاغارة
  أورووالذي سمي بــ  الثدناة مايا وبرندمج (،1999- 1995) اتفرع الى مايا األولى والذي؛ ميدابرنامج-

  (؛5111ـــ5111) لفترةل  (ED/PME)الجزائراة  توسطةمالو  غارةالا المؤسسد  تنماة
 التوجاهي القدنون إطدر في انيرج، والذي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج 

 ؛2001/12/123في  المؤرخ، و المؤسسد  الاغارة والمتوسطةترتقاة  المتضمن
 برنامج ) واالتصال المعلومات بتكنولوجيا والتحكم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم برنامج(PME 

II)،  وتقي ركز األوروبي واالتحدي الجزائر بان 2008 سنة موتقعة مشترك تموال اتفدتقاةعلى البرندمج اقوم ،
 البندء، مواي الغذائاة، دعد ـــــــــــــــــــــــــــالان مثل؛ األولواة ذا  القطدعد  في التقناة المراكز إنشدءعلى 

 ؛4 وااللكتروماكدناك الكهربدء
                                                 

، جدمعة 10ة وعلوم التساار، العيي مجلة العلوم االتقتاديا اثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسة االقتصادية"،عبي اللطاف بلغرسة، " 1
 .021، ص: 5110تقسنطانة، 

، الملتقى اليولي حول متطلبد  تأهال "العربي الوطن في والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة الرئيسية والتحديات المشاكلسلمى، " محمي، ادلحي فرحي 2
 .   129ص:  ،5117 أفرال 04-01المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في اليول العرباة، جدمعة الشلف، 

، جدمعة  19مجلة البدحث، العيي  ،"II PMEسياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  مع التركيز على برنامج " ،الكرامسهدم عبي   3 
  . 022،ص:  5100ورتقلة ،

 ، 10العيي البدحث، مجلة ،"والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مرافقة في الصناعية التقنية المراكز وأهمية دور"يواس،  الطاب محمي بلغاث، بن مياني4 
 .025، ص:5105جدمعة ورتقلة ،
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 فرنسي  جزائري دمجـــبرن ، وهوالتصدير اجل من ودعمها والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تأهيل برنامج
 اهتمدمهد عن أعرب  التي الوطني المستوى على مؤسسة 600 ضمن ومن ،أورو ملاون2.5 بقامة مولم
 خالل تقناة مرافقة من لالستفدية ،مايرة اغارة ومتوسطة مؤسسة 40 من أكثر اختار  ،البرندمج ذابه

 1.الكامادئاة والاندعة الاندعة الغذائاة ،الاندعاة بدلتجهازا  خداة تقطدعد  لفدئية سنتان

 :يلي فيما هاأهم حصر يمكنف الجزائر في والمتوسطة الصغيرة تأهيل المؤسسات إجراءات أما عن
 ؛2001 سنة الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم لترتقاة التوجاهي القدنون ربايو  ، وذلكالقانوني النظام تأهيل .0
 2002 سنة القروض ضمدن انيوق همد: جيايان انيوتقان إنشدء تم إذ ،المصرفي الجهاز تأهيل .5

 مدل برأس   2004 سنة االستثمدر أخطدر ضمدن انيوقو  ،جزائري ياندر ملادر 30 تقيره مدل برأس
  ؛LEASING 2  االاجدري بدلقرض التموال إلى إضدفة ،ياندر ملادر 2.3تقيره 

 مجدل في منخفضة نسبة تطباق :من مزااد المستثمر استفاي أن امكن وضمنه ،الجبائي تأهيل النظام .1
 اخص فامد المضدفة القامة على الضرابي اإلعفدءو  المستورية، التجهازا  اخص فامد الجمركاة الحقوق
 ؛3االستثمدر انجدز في مبدشرة نتيخاللذان وال ،والخيمد  السلع

 ؤسسد الم تقطدع في رانمساّ  تقاي تكوان كنيي يوالر مالاان 10 راي تم ، حاثالبشري العنصر تأهيل .2
 مالاان 03 اقدرب األلمدني مد الجزائري التعدون خالل برندمج من الوزارة وخاا  ،الاغارة والمتوسطة

 "Pme/Conform"المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في المستثمران أعوان تحسان تقاي ،ألمدني مدرك
 ؛االستشدرة فرع لتطوار

 غارةالا ؤسسد الم المتالة بقطدع اإلياراة الهائد  كل تفدعل اتطلب ، وهذا مداإلداري المحيط تأهيل .2
تدبع للوكدلة الالشبدك الموحي )واحي  بجهدز هدهذا بإرفدتق واأتي للتقلال من العقبد  الماياناة،والمتوسطة 

 اوجيالتنظامد  التي لهد عالتقة بدالستثمدر، حاث هذا األخار  واضم(، ANDIالوطناة لتنماة االستثمدر
لبائة، ا ياخل الوكدلة مكدتب إيارة الجمدرك وبنك الجزائر، السجل التجدري، الضرائب، التهائة العمراناة،

  4.الخ؛التشغال
 ؤسسد الم لترتقاة التوجاهي القدنون من 12 المدية تنص ذلك إطدر "ففي ،االقتصادي المحيط تأهيل .7

 والتسهاال  الخيمد  من جملة توفارل أعمدل حدضند و  مشدتل إنشدء على الاغارة والمتوسطة
  لتكثاف المفضلة األياة المندولة اعتبدر على القدنون من ذا  20 المدية  نا كمد، الاغدر للمستثمران

                                                 
 .015ص:  مرجع سابق،منى مسغوني،  1

جراءات آليات"ناارة،  تقوراش2   والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تأهال متطلبد  حول اليولي الملتقى ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل وا 
 .1053 :ص، 2006 أفرال 04-01شلف، العرباة، جدمعة اليول في

 . 1053ص: ،قسدبالنفس مرجع  3
 . 130ص: ،مرجع سابقمنى مسغوني،  4
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 ،1المندولة" بترتقاة وطني مكلف مجلس تأساس الغرض لهذا وتم ،الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم نساج

دولة في الجزائر نشدطهد في مجدال  مختلفة )الماكدناك والمعدين، نعمومد تمدرس المؤسسد  الوطناة المو 
 ؛(الخيمد الاايلاة والكامادء، الحياي والتعيان، البالستاك، النساج، تقطدع 

 شرق السراع كدلطراق الكبرى المشدراع استكمدل في دإلسراعواكون ذلك ب" ،التحتية البنية وتدعيم تأهيل .1
 وزارة تقدم  مشدراعهد لتجساي على األراضي الحاول مجدل في تواجههد التي الاعوبد  ولحل غرب،

عدية الاندعة  وتقي ومناطق النشاط، الصناعية المناطق تأهيل إلعادة خاص برندمج بإعدية الهاكلة وا 
 والموانئ المستمرة للطرق للاادنة وطني مخطط اعتمدي، وكذا 2" 2005أو  شهر تنفاذه في الشروع بيأ

 الحياياة. للسكك الوطناة الحظارة وتجياي والمطدرا ،
 أشكال التجمعات العنقودية في الجزائر-5
إن المؤسسد  الاغارة والمتوسطة في الجزائر مدزال  تعمل بشكل منعزل، وال توجي روابط سواء فامد بانهد أو    

ايل هذا  ، حاثاالتقتاديي االنكشدفمعيل "ونظرا ل ق،بتأكايا لحياثند السد ،مع المؤسسد  األخرى أو المحاط
وضعف  ،الوطني بدلتجدرة الخدرجاة )الاديرا  والواريا ( لالتقتاديالشياي  االرتبدطعلى  ارتفدعهالمؤشر عني 

جغرافي مؤشر التركاز ال ارتفدع، وتزياي الوضعاة سوءا عني ياخل البالي االتقتادياةالترابط والتكدمل للفروع 
للاديرا ، وبنسبة تركاز الاديرا  على منتوج واحي أو بضع منتجد ، كمد هو الحدل بدلنسبة للبليان المغدرباة، 

 %10بانمد ابلغ هذا المؤشر  ،عن محروتقد ( من الاديرا  عبدرة%92لجزائر )أكثر من لوبخداة بدلنسبة 
 3"0995والهني طبقد إلحادئاد  عدم  .م.أبدلنسبة إلى الو % 50و ،بدلنسبة إلى تركاد والمكساك

المؤسسد  الاغارة في إطدر تأهال  Medaإن المعطاد  المتوفرة من خالل اليراسد  التي تقيمهد برندمج  
إلى بيااة تشكل مجمعد  اندعاة ذا  منتجد  متجدنسة في بعض المندطق الجغرافاة من  تشار والمتوسطة

 والجيول الموالي اوضح ذلك وطن،ال
 
 
 
 
 

                                                 

 في والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تأهال متطلبد  اليولي الملتقى ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل إشكالية  "اليان، خار اهلل معطى1  
 .765 ، ص:5117أفرال  04ــ17 اوم جدمعة الشلف، العرباة، اليول

 .1053 ص: مرجع سابق،ناارة،  تقوراش  2 
 :احسب معيل االنكشدف االتقتاديي كدلتدلي 

الاديرا +الواريا 
تجدالن المحلي  اإلجمدلي

  ×111. 

 .47ص: مرجع سابق،  ،ماطفى محمي العبي اهلل 3
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 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المؤسسات  قطاعات(: تمركز اإلنتاج لبعض 5-4)رقمجدول ال
 المناطق                    

 الصناعة

 الجنوب الشرق الوسط الغرب

 % 8 % 81 % 91 % 1 الحليب ومشتقاته

 % 1 % 83 % 81 % 18 صناعة الورق

 % 3 % 11 % 18 % 81 صناعة النسيج

 % 11 % 11 % 81 % 11 صناعة المطاط والبالستيك

 % 81 % 19 % 88 % 19 صناعة السيراميك

 % 11 % 81 % 81 % 88 صناعة المواد الحمراء

 % 81 % 99 % 88 % 81 الحبوب ومشتقاتها

 من ترتاب البدحثة اعتمديا على: المصدر:
Source: Euro - Développement, ANDPME,1181 .    

 ،وسطمثل: اندعة مشتقد  الحلاب في ال عنقوياةمن الجيول امكنند أن نستنتج أن هندك بيااة لتكوان تجمعد    
مدر في الاندعد  لالستث دوالتي تتمركز في المثلث بومرياس، بجداة، تازي وزو، حاث عرف  هذه المنطقة استقطدب

بدإلضدفة  ،عدلماة مثل يانون مؤسسد البعض منهد تتعدون اآلن مع أن الغذائاة المرتبطة بدلحلاب ومشتقدته، حتى 
 1والذي اعتبر خزاند إلنتدج هذه المدية. ،إنتدج مشتقد  الحبوب بدلشرق إلى بيااة تمركز

من مندطق  %20"تتركز المندطق والوالاد  المجدورة للبوارة بجداة، تازي وزو، وبرج بوعراراج على  آخروكمثدل   
طن/ سنة  11111بمتوسط إنتدج وطني اقير بـ  ،من اإلنتدج الوطني لهذه المدية % 72و ،الزاتون في البالي

 2كم." 011هد ياخل يائرة ناف تقطر 
توحي بأن تجماع الاندعد  في مجدال  محيية وأمدكن محيية تسمح للحكومد  من  هذه التركزا إن 

  .د  الاندعاةجموعوضع ماكدنزمد  خداة للرفع من اإلنتدج، اإلبياع، البحث والتطوار لادلح هذه الم
ر سنة دلعمل في الجزائباونايو( الالاندعاة )مم المتحية للتنماة في هذا الايي نشار أنه "بيأ  منظمة األ     
عدية الهاكلة الاندعاة 0999  21مؤسسد  عموماة و 14الذي خاص  ،ضمن برندمج تطوار التندفساة وا 

مؤسسة اغارة ومتوسطة، كمد تعمل هذه الهائة على تقيام مسدعيا  فناة لتأهال المؤسسد  الاغارة والمتوسطة 
 3."الصناعة الغذائيةفي فروع 

وتقدم  أاضد الاونايو بوضع برندمج انشدء مراكز المندولة بمختلف اليول الندماة، تهيف الى بندء نظدم     
ماكدناكاة في تقطدع الاندعد  الو "حاث  ل االتادل بان مختلف المؤسسد  االتقتادياة،اسهوتللمعلومد  التقناة 

                                                 
 .077ص:مرجع سابق،  ،علوني عمدر 1

2 ONUDI, "Duffusion de la démarche cluster dans trois pays du Maghreb"ALGERIE, 

MAROC, TUNISIE "op cit, p:  23. 

 ، مجلــــة"تقيــــيم سياســــات دعــــم وتأهيــــل المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة بــــالجزائر فــــي إطــــار معالجــــة ظــــاهرة البطالــــة"، عرابــــة الحــــدج، تقرتقــــب مبــــدرك 3
 .571ص :، 5119، ، جدمعة أيرار01الحقاقة، العيي 
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 ؤسسدتهمم من البدطن في مندولةشبكة  عقيب نجي بعض المانعان الكبدر والمقدولان اولون اهتمدمدتهم دلجزائرب
 1.ىالاندعاة الكبر 

رة إلى إنمد هو إشد ،في الجزائر عنقوديةتعبر بدقة عن وجود ما يسمى بالتجمعات الإن هذه المعطاد  ال  
واالستفدية من تجدرب الكثار من اليول التي هي في  ،مد امكن أن تقيمه الحكومة لقادم أتقطدب اندعاة حقاقاة

  مد اسمى بدلتجمعد  الاندعاة في ميانة أوالتي نجح  في ذلك، مثل: مار التي أنش ،مستواند االتقتاديي
السديس من أكتوبر، وميانة الشروق وغارهد من المندطق في شكل سلسلة من الاندعد  المتقدربة من حاث 

 حاث المواي األولاة، وفي سوراة طبق  نفس العملاة بدلنسبة لاندعة النساج.المنتوج والمتياخلة من 
"فامد اتعلق بتندفساة المنتجد  الجزائراة، فدن نسبة تكدلاف المواي األولاة عدلاة تتراوح مد بان  تجدر اإلشارة    
بدلمئة، وتشار البادند  الى انخفدض  22و 21بدلمئة، ونسبة الطدتقة التشغالاة المعطلة تتراوح مد بان  11و  21

واعّزى ذلك إلى أن  2مقدرنة بمثالتهد الاغارة"،نسبة الطدتقة اإلنتدجاة المستغلة في الاندعد  المتوسطة والكبارة 
 يرجة المندفسة في هذه األخارة أعلى من سدبقاهد.

 تتعدد مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر فيما يلي:        
 [CTI-Centres Techniques Industriels] أقطاب التميز/ المراكز التقنية-5-1
 3امكن تلحاص فحواهد فامد الي:        
 في للمسدهمة الشراكة مقدربة على تقدئمة ،اندعاة مختلفة تقطدعد  في متخااة هادكل هي *المراكز التقناة  

 بأعمدل القادم خالل من، وذلك والمتوسطةمنهد  الاغارة خداة، المؤسسد  تندفساة وتحسان االبتكدر ترتقاة
 بتحسان المتعلقة واالختبدرا  التجدرب تحمل أعبدء مقيورهد في لاس التي والتطوار لمختلف المؤسسد  البحث
 .السوق ومتطلبد  الجوية لمقتضاد  جياية وفقد منتجد  بعث أو ،تقيامة منتجد 
 معان اندعي لفرع تنتمي التي المؤسسد  بان وال كذلك عبدرة عن همزةهذه المراكز تكون  أن امكن     
بدلنسبة  األهماة ذا  األخرى دال لمجا كل في تتيخل أن المراكز لهذه امكن كمد ،العلمي البحث ومخدبر ومراكز
 مبتكرة حلول وتامام ،الخداة التقناة والمسدعية المستمر التكوان التيراب؛ االتقتاديي؛ الذكدء مثل ؛للمؤسسة
  .معان ياندعلفرع  تنتمي التي والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تواجههد التي المتجدنسة للمشدكل

 وزارة في المركزاة اإليارة بتنظام والقدضي، 2011جدنفي 25 ـبتدراخ17_ 11رتقم التنفاذي المرسوم بايور  
 ؤسسد الم مرافقة في الجياية المقدربة تبني تم االستثمدر، وترتقاة الاغارة والمتوسطة ؤسسد والم– الاندعة

 مع الجزائر تجربة أن والواتقع اندعاة، تقناة مراكز إنشدء أسدس والقدئمة على الجزائر في الاغارة والمتوسطة
                                                 

1ONUDI," Duffusion de la démarche cluster dans trois pays du Maghreb  ALGERIE, MAROC 

,TUNISIE" ,op cit, p: 81. 
، 88مجلة الباحث، العدد  العربي الكبير(،)دراسة مقارنة مع بعض دول المغرب  تقييم تنافسية الصناعة التحويلية في الجزائرعبد العزيز عبدوس، " 2

 .11، ص:1188جامعة ورقلة، 

 021ـــ .011: ، ص ــ صمرجع سابق، يواس الطاب محمي بلغاث، بن مياني3 
راية رغبة نتاجة ،  1948جوالاة  22في الادير القدنون بموجب فرنسد في الاندعاة التقناة المراكز أنشئ  *  والاندعاان العموماة بان السلطة مشتركة وا 

 للمؤسسد  دتهخيمد وتقيم  التطباقاة، للبحوث وطناة شبكة الاندعاة التقناة المراكز شكل . فرنسد في الاندعة تقطدعد  مختلف احتادجد  على لإلجدبة
 .والتطوار والبحث االبتكدر مجدال  في اإلنفدق علاهد اتعذر التي والمتوسطة الاغارة
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 في محيوية خيمد  وطناتدن تقيمدن هائتدن المايان هذا في اعمل بحاث ومحيوية، حياثة المراكز من النوع هذا
 همد: مختلفان نشدط تقطدعي

 البناء مواد لصناعة التكنولوجية والخدمات الدراسات مركز-أ
  Centre d'Études et de Services Technologiques de l'Industrie des Matériaux de Construction - CETIM ) ( 

 أتخذ البندء، لمواي الوطناة المؤسسة تقبل من 0912 سنة أنشأ مخبر عن عبدرة المركز لهذا األولى النواة كدن    
 األسمن  لمؤسسة فرع وهي ،SPAأسهم  ذا  شركة اتقتادياة عموماة مؤسسة شكل 1998 سنة المركز هذا

  .والغرب للوسط ومشتقدته األسمن  مؤسسد  بدتقي وبمسدهمة،  ERCEللشرق ومشتقدته
 التقناة للمؤسسد  المرافقة اتولىو  التخاص، هذا في عدمد ثالثان من ألكثر تمتي خبرة إلى المركز استني  

 :األخرى المهدم من بمجموعة اضطلع كمد ،والتندفساة الجوية االبتكدر، ليعم تخااه مجدلفي  العدملة
 المنتج غداة إلى المندجم من األولاة المواي استخراج بيااة من اإلنتدج مراتقبة عبر :اإلنتاج عند الدعم 

عياي خطوط اإلنتدج تشخاص وكذلك ،النهدئي  الطدتقواة؛ المازاناة وا 
 الطبوغرافاة؛و  المنجماة، الجاولوجاة اليراسد  إجراء في المسدعية في وتتمثل :والمساعدة الدراسات 
 دارةوالتحاليل التجارب  والمراتقبة بدلتأهال القادم على المؤسسد  مرافقة عبر :والبيئة النوعية أعمال ؛ وا 

 على المؤسسد  المركز فاسدعي البائي الجدنب أمد في مخدبرهد، تقاام في التيتقاق وكذلك اإلحادئاة،
 .البائة على البندء مواي مادنع تشغال آثدر وكذلك، المندجم استغالل آثدر يراسة

 واالستشارة للتكنولوجيات الوطني المركز-ب
  ملكاتهد حول ، (EPE- SPA)  أسهم ذا  شركة اتقتادياة عموماة مؤسسة شكل 1998 سنة المركز هذا أتخذ
  الجلود صناعة قطاع على البيااة في المركز هذا خيمد  اتقتار  ،المسدهمد  تساار لشركة 2002 سنة

 التجدرة لتحرار ضحاة الذي كدنو  ،الجزائر في والجلوي النساج لقطدع المترياة الوضعاة حاث انعكس  ،والنسيج
 المؤسسد  من العياي نشدط توتقف بفعل مهييا استمراره أابح ، هذا األخارأعمدل المركز مخطط على والمندفسة

 إرسدء في التفكار ضرورة إلى بدلمركز يفع  الوضعاة الجياية هذه، للمركز محتملان زبدئن تمثل كدن  التي
 المتمثل الحاوي التقلايي مجدله التي تمثل تلك غار جياية نشدط تقطدعد  استهياف نحو موجهة جياية استراتاجاة

 .والجلوي النساج اندعة تقطدع في
 اإلنشدء عملاة أن إال الاندعاة، التقناة المراكز عيي زادية إلى الجزائر وسعي توجه اتضح السادق هذا في  

 تسماة تح  الماكدناك تقطدع في جياي مركز إنشدء مشروع مثل برامج عية حاث سجل  بطائة، بوتارة تسار
 2012 بيااة مع العمل ابيأ أن المقرر من كدن والذي ،وتحوال المعدين الماكدناكاة للاندعد  التقني المركز
 الشركدء مع بدالتفدق التأهال برامج أوا  التي التقناة المراكز لبدتقي بدلنسبة األمر وكذلك. انطلق لم مدزال

 . األولواة ذا  للقطدعد  بدلنسبة خداة ،بتكوانهد اليولاان
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 الحرفيين تآزر لدعم« nucleus » النواة نيكليوس-5-5

 والاندعة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة وزارة األلمدني بان الجزائري التعدون إطدر في البرندمج هذا "جدء    
 العياي في نجدحد البرندمج عرف أن بعي،  2007جوالاة من ابتياء **التقني للتعدون األلمدناة والوكدلة ،التقلاياة

 اجمع اغار مهني تجمع اعتمدي البرندمج ، واعنيعدمد17 منذ طبقتهد التي والبرازال ،ذاتهد منهد ألمدناد اليول من
 مؤسسد  سبع جمع اتم مد عديةحاث  ،الفرعأو  المجدل نفس في انشطون الذان الحرفاان أو المقدولانا من عيي

 والاندعاة، وتسدهم الوكدلة الوطناة للتعدون التقني التجدراة الغرفة في أعضدء هؤالء واكون ،األتقل على حرفاة
 .1 التقني" نوالتعدو  االستشدرةو  المادحبة في 

وهذا برئدسة وتنظام  ،األعضدء بان واألفكدر الخبرا  بتبديل تسمح اتادل نواة عن عبدرة هو والنوكلس     
غرف الاندعة التقلاياة  بان الشبكي الربط وكذا الذي اّكلف من طرف الغرفة، ،ومرافقة من طرف مستشدر نوكلس

 دشرـــــــــــالمب المحاط على للتأثار دنسةــــــــــــــــــمتج كمجموعة ،والخداة العموماة د ــــــــــــوالمؤسس المرافق دتقيــــــوب
 إعدنة في والمتّمثلة ،فاه المنخرطون الحرفاون اجناهد جمةفد أهيا له أن "كمد واضحة؛ يعم آلاد  من واالستفدية
 2 "ؤسسةم 30إلى 12بان يةـالواح للنواة األمثل الحجم واتّمثل ،تهممؤسسد ورتقي تحياث تكوان،الو  تعلامال األعضدء،

 1200 منبثقة عن مجموعة 148 تشكال تم نهأ 2007 جوالاة في الجزائر في البرندمج اعتمدي منذ االحظ      
 من العياي وتخص ،كمندطق تجراباة اعتمي  التي المندطق مستوى على غرفة 14 مستوى على مؤسسة

 أفرال غداة إلى نتدئج ااجدباة تسجال في البرندمج سدهم وتقيجمع الحلاب،  ،الماكدناك، البندء :مثل التخااد 
 خدص مستثمر 1500 خلفاة اشتراك على الجزائراان االتقتادياان المتعدملان معد تجدوب التقى أن بعي  2009

 هران، مستغدنم، جاجل، بجداة، البلاية، الجزائر العدامة،: نموذجاة والاد  عشر) ،الوطن من والاد  عية من
 سسد ؤ الم وأاحدب ذلك الحرفاان مكن وتقي، البرندمج هذا في دتقطدع 40 من (وتلمسدن وزو ،تازي تابدزة سطاف،

 .الحلول عنجأ إاجديب التفكارو   ،وجمدعاة منظمة تعترضهم بافة التي المشدكل كدفة إبراز من الاغارة والمتوسطة
  :بانهد من عملاد  لعية تجسايه خالل من البرندمج هذا بفضل المحققة النتدئج ااجدباة ميى تبان وتقي   
 مع بدلشراكة الخيمد  شركة إنشدء طراق عن المدلاة للخيمد  الاغارة والمتوسطة سسد ؤ الم ولوج عملاد  -

 ؛البركة بنك
 ،واألجراء المنتخبان لتكوان العمل أربدبو  ،المهناة الجمعاد  مع شراكة اتفدتقاة عشر خمس على بدلتوتقاع القادم -

  تنماة محلاة؛ استراتاجاد  تحياي على والمسدعية
  .الجمدعي الشراء تشجاععن طراق  األولاة المواي أسعدر تقلاص -
 

                                                 
وتتمثل حاالة العملاة في: تكوان ، GTZ( بوضع برندمج خدص سمي GTZ)الوكدلة الوطناة للتعدون التقني  بدلتعدون مع ألمدنادالمعناة تقدم  الوزارة  **

 ومتخااان في مجدل تساار المؤسسد . ،مستشدر بدلجزائر، وتزواي مراكز اليعم بمستشدران ذو مستوى عدل 511

  37.:، ص 2009العدامة، الجزائر والتوزاع، والنشر للترجمة األبحدث يار الثدناة، السنة ،11العيي االقتصادية، األبحاث مجلة1 
 . 2007 الجزائر، ،"الحرفي، نوكلس دليل" التقلاياة، لاندعةوا المتوسطة و الاغارة المؤسسد  وزارة2 
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 المحلية اإلنتاج أنظمة-5-3
 تكااف على األوروبي البرندمج من وبيعم ،التقلاياة والاندعة والمتوسطة الاغارة المؤسسد  وزارة عمي      

  .SPLالمحلاة  اإلنتدج أنظمة مقدربة بدعتمدي 2007 سنة من إبتياءا استراتاجاة
 والحرفاة، التقلاياة الاندعة غرف المؤسسد ، التنشاط، من: هاكل تتكون انظمة االنتدج المحلاة بدلجزائر"      

 ،cnac، ansej  angemاليعم مؤسسد ، الضرائب مياراة، التكوان مؤسسد ، المحلاة والجمدعد  اليولة مؤسسد 
 .1"األجراء لغار االجتمدعي للضمدن الوطني انيوقال المارفاة، المؤسسد 

 التطلعد  أو بانهم المشتركة المشدكل معد في والتفكار ،الخبرا  لتبديل بانهم فامدبدالجتمدع تقوم هذه األطراف     
للتنساق  مجموعة وجوي جدنب إلى ،اللقدءا  على هذه لإلشراف الغرفة تكلفه أو تعانه منشط بمسدعية ،المتوتقعة

Groupe de coordination du SPL ، ارةز ، بدير  الو بباليند نشدطد  الاندعة التقلاياة والحرفعلى مستوى و 
 كمد اوضحه الجيول اآلتي: ،نظدم لإلنتدج المحلي 51بإنشدء 

 أنظمة اإلنتاج المحلية بالجزائر (:3-4لجدول رقم )ا
 نظام اإلنتاج المحلي الوالية الرقم

 صناعة الجلود جيجل 8

 ترميم البنايات القديمة وهران 1

 حرف العمارة مستغانم 8

 صناعة الزرابي غرداية 1

 الحلي التقليدية تمنراست 9

 صناعة الفخار بجاية 1

 صناعة المجوهرات باتنة 3

 صناعة السروج تيارت 1

 صناعة النحاس قسنطينة 1

 صناعة الكسكس التقليدي تيزي وزو 81

 النسيج التقليدي للزرابي أم البواقي 88

 النسيج البربري المسيلة 81

 مشتقات النخيل بسكرة 88

 تحضير وصناعة الجبس الوادي 81

 صناعة الرخام سكيكدة 89

 الزرابي التقليدية األغواط 81

 العمل على الرمل بشار 83

 صناعة الجلود أدرار 81

 الدهن والديكور الشلف 81

 الحدادة الفنية تلمسان 11
 

الملتقى  ،دور العناقيد الصناعية في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، "وهدب نعمون المصدر:  
تقدلمة،  هد، جدمعةتندفساتيعم  وفي المؤسسد  الاغارة والمتوسطةاليولي حول يور التجمعد  والعندتقاي الاندعاة في تنماة 

 .01: ، ص5101 مدي 1و 7اومي 
                                                 

 ..النخيل بمشتقات الخاص المحلي اإلنتاج بنظام خاص تقرير، بسكرة الحرف و التقلاياة الاندعة غرفة1 
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بدير  وزارة الاندعة المؤسسد  الاغارة بدإلضدفة إلى أنظمة اإلنتدج المحلاة المذكورة في الجيول،  
 ،والمتوسطة وترتقاة االستثمدر ببرامج واسعة لتنظام شعب نشدط المؤسسد  الاغارة والمتوسطة على شكل تجمعد 

 1:بدلخبرة األلمدناة تضم بدالستعدنة
  التمور؛تجمع شعبة 
  المشروبد ؛شعبة تجمع 
 تجمع شعبة اندعة السادرا  والعربد  والماكدناك؛ 
 تجمع شعبة النقل واللوجستاك. 
  .اليواء وآخر في شعبة اندعة ،جمع في شعبة الاندعد  اإللكتروناة والكهربدئاةتوتسعى الوزارة إلى يعم      
المؤسسد  الاغارة  اسدعي بشكل والعموماة، المحلاة السلطد  اتجده يور المتحيث نظدم اإلنتدج المحلي اعمل  

 على مبناة فرعاة ةاستراتاجا معه حدمال، اليولة إعدنة اتجده التبعاة من موتقف تيراجاد الخروج على والمتوسطة
 2 نظدم االنتدج أابح  المؤسسد  تقديرة على: ظلوبعي ثالث سنوا  من العمل في ، لألسواق جمدعي اتقتحدم
 علقة مشدكل المتالبحاث تقض  على  ،منتوجهد وطناد ويولاد )جاجل( من خالل تنواع منتوجهد تسواق

 ؛كة(م وطناد ثم يولاد )معدرض مشتر ثعملاة الباع محلاد  ممد حرك ،لة حياثةشراء مشترك آل بدليبدغة بعي
 بعي تمكن مؤسسد  نظدم االنتدج المحلي من حل  ،تقل ثمند في السوقالقضدء على السلع المندفسة األ

 .(حدلة الفخدر ببجداة)مشكلة التكدلاف المرتفعة 
  همنظدم االنتدج المحلي من الحفدظ على مادلح أعضدءرفع تندفساة منتجي الحلي في بدتنة بعي أن تمكن، 

ركز ة االولاة في المبعي خلق جمعاة محلاة لهم تمكن  من امتالك تقوة التفدوض بشأن أسعدر المديوذلك 
  .دلعدامةب

لى انشدء أنظمة انتدج محلاة في غرف أخرى عبر المندطق المختلفة إه النتدئج المشجعة يفع  الوزارة الوااة ذوه 
  آعة المنشواند ،كداللكتروناك تقناة خرى أكثرأفي تقطدعد   لك تهتم وزارا  أخرى بهيه األنظمةذك ،من الوطن

 .GTZطلق  في اعيايهد هائة البحراة في يراسة تقي ان
 الصناعية  المناطق-5-4
البيااد  االولى لوضع مسدحد  خداة بدلمستثمران ترجع إلى سنوا  الثمدناناد  تح  إشراف هائد  تم    

إسندي مهدم التهائة العمراناة وخلق مندطق النشدط للمركز الوطني  0945إنشدؤهد خاااد لذلك، فقي تم سنة 
 .CNERUلليراسد  والتهائة العمراناة 

                                                 
، ة تونسالمتوسطة، جدمع، المؤتمر العربي السديس للاندعد  الاغارة و المتوسطة في الجزائرواقع وآفاق قطاع المؤسسات الصغيرة و عموري براهاتي، 1

 .51ص: ،5105أفرال  57و 52اومي 
 .01، ص: مرجع سابقعديل فدطمة الزهراء،  أحمي،بوشندفة  2
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سندي مهمة إنشدء المندطق الاندعاة الجياية وتساارهد وتهائة مندطق النشدط فقي تم إ 0942أمد في سنة "     
URBAإلى الوحيا  الجهواة للتهائة العمراناة 

1
، E.G.Z.Iمؤسسة تساار المندطق الاندعاة ، ثم تم اسنديهد الى "

ي المكونة للمندطق لألراضوتتمثل المهمة األسدساة لهذه الهائد  في تلقي العقدرا  واكتسدب الملكاة بافة تقدنوناة 
 الاندعاة، والتي تقي تكون ضمن أمالك اليولة أو تدبعة للخواص.

اتمركز في فضدءا  مهاأة ومزوية بدلوسدئل الضروراة  في حالة المناطق الصناعيةإّن تقطدع الاندعة         
مع منح تسهاال  ومزااد للمستثمران والاندعاان من أجل تعبئة المواري المتدحة  ،بعايا عن العشوائاة الاندعاة

 محلاد، وتشجاع المبديرة الفرياة.
وبعي حاول المستثمر على المتطلبد  الخداة الستعمدل المنطقة بندءا على إرشديا  السلطة والتشراعد  

سدحد  مختلفة تتندسب وطباعة االستخيام، مع اجب تقسام تلك المسدحة الواسعة من األرض إلى م ،المعمول بهد
إمكدناة ربط كل تقسامة بدالحتادجد  األولاة واألسدساة من المرافق العدمة والخيمد  مثل: الماده، كهربدء، الارف 

وحاث أن هذه المسدحد  والقسدئم من الممكن باعهد أو تأجارهد مع العقدر الموجوي أو القادم  ،الاحي واالتادال 
 .وذلك حسب تاناف المكدن ،علاهد
تهائتهد وتساارهد معد، حاث عملاة التهائة   22/42تقدنوناد حسب المرسوم  المناطق الصناعية بإيارةاقاي       

تقوم بهد مؤسسد  عموماة اتقتادياة وال تتيخل في الملكاة، بانمد التساار تقوم بهد مؤسسد  عموماة اندعاة 
عدية التندزل على هذه األراضي بواسطة حاث تتلقى هذه العقدرا  تق ،وتجدراة دنوناد، ثم تقوم بإيارتهد وتساارهد وا 

في إطدر المعدمال  التجدراة المحضة حسب القدنون المعمول به، كمد  ،عقوي توثاقاة ومشهرة لادلح المستثمران
لملحقة بهد عنيمد ا لمنشآ  البناة التحتاة تقوم المؤسسد  المسارة بأعمدل الترمام للهادكل الخدرجاة وشبكد  الربط 

 تكون المنطقة بحدجة إلى ذلك.
اة السكك الحياي )تمراراإلياراة  تفدتقد ر كدالأمد األعمدل التي تجعل المنطقة الاندعاة كعقدر مخيوم  

الغدز فإنه اقع و  وبدلنسبة ألشغدل التموان والكهربدء ،مثال(، فتقع على عدتق المؤسسة المرتفقة للقادم بهذه األشغدل
 .2على عدتق المؤسسة المتخااة والمعناة بدلتنساق مع المؤسسة المسارة للمنطقة الاندعاة

 وضعية المناطق الصناعية-أ
 SGPإن المالحظة األولى التي امكن إبيائهد حول تعياي المندطق الاندعاة تختلف من جهة إلى أخرى، فحسب   

منطقة اندعاة  71إلى مد اقدرب  5111)شركة تساار المسدهمد ( وال عيي المندطق الاندعاة في نهداة 
منطقة بمسدحة تقيرهد  15هكتدر، أمد وزارة الاندعة فقيم  عيي المندطق الاندعاة بـ  02215بمسدحة تقير  بـ 

 .هكتدر 02404
ر المندطق الاندعاة عني إنشدئهد ألجل تفعال بتساا تقوم E.G.Z.Iكدن  مؤسسة تساار المندطق الاندعاة  

ر وتحول  هذه المؤسسة إلى مؤسسة التساا ،وجعله تح  تارف المستثمران ،واستغالل كل العقدر الاندعي
                                                 

1 La configuration du foncier en Algérie, rapport CNES, mai 2004, P 58. 
"، الملتقى اليولي حول يور التجمعد  والعندتقاي الاندعاة مساهمة المناطق الصناعية في دعم التنمية المحلية المستدامةزندي سهالة، بوعكراف زوهار، " 2

 9، ص:5101مدي  1و 7تقدلمة، اومي  تندفساتهد، جدمعةمتوسطة وفي يعم في تنماة المؤسسد  الاغارة وال
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، والتي من مهدمهد أاضد توفار األمن وأعمدل 5111جوالاة  52المؤرخ في  12بموجب القرار  SGIالعقدري 
 دعاة.لمنطقة الانلالاادنة الالزمة 

وواي سلي بدلشلف،  ،عبر كدمل التراب الوطني: المنطقة الاندعاة أيرارمن أهم المندطق الاندعاة " 
جزائر وسايي خدلي بدلبوارة، وواي السمدرة الحراش بدل ،بدتنة، وأتقبو ببجداةبوعان ملالة بأم البواتقي، وأراس وجرمة 

منطقة اندعاة  25تشرع في إنشدء  اليولة اآلن، و خبوعراراج. الالعدامة، ومنطقة اندعاة بسطاف، برج 
 .1وذلك تقاي إعطدء يفع جياي لعملاة التنماة" ،والاة 12بمواافد  يولاة تتوزع على 

اعتبرهد تقرار المجلس الوطني االتقتاديي واالجتمدعي في يورته الرابعة  إن األجهزة والهائد  سدبقة الذكر
 دكل،ــــــــــــــــوبدلتدلي برز  عية مش ،مهدم من حاث المتدبعة واإلشرافمحيوية ال 5112والعشرون المنعقية في مدي 

، أابح من أهم العندار الكدبحة لنشدط المؤسسد  االستثمدرا بيل أن اكون العقدر في الجزائر أياة ليعم ف" 
 الوطناة دلةـــــــــــــــــــــــــللوك ةعلى وجه الخاوص، ففي يراس الوطناة بشكل عدم، والمؤسسد  الاغارة والمتوسطة

لى أنه اإلتقلام لتهائة  ،الاندعاة دطقـــــــــــــــــالمن لتطوار سلم  أرض تقطعة ( 4211 ) من بان مجموع 2001 غداة وا 
 %   76.77دبلــــــــــــــــــــــــــــــــمق 2" 23.22 %نسبته أو مد ،978تسواة مقدبل تقدنوناد مسواة غار تقطعة  (3233)توجي

  .مسواة غار
 ،3"%3، وأخفضها في الجنوب بنسبة %01في الشمدل بمعيل  5112سنة "وتقي كدن  أفضل نسبة استغالل   

 در بقير مد هو مشكل انعيام روح المقدوالتاة.  ـــــــــــــــممد اؤكي أن المشكلة لاس  مشكل عق
 في اوجي الاندعاة دطقـــــــــــــــالمن محاط من20% نفإ ،الاندعاة للمندطق المزراة الوضعاة إلى "بدإلضدفة    

  5واعوي ذلك الى:، 4في الغرب" 62.8 %و الشرق في43.5% النسبة تتعيى فامد، الوسط منطقة في سائة وضعاة
 ؛بدالستثمدرغاار وجهد  العقدر إلى نشدطد  أخرى ال ترتبط ت -
  .غدلباة العقدرا  التي تم التندزل عنهد بقا  بيون استغالل -
 المناطق الصناعية تأهيلإعادة -ب
المندطق الاندعاة مشروع وطني ايخل في إطدر تنفاذ البرندمج الخمدسي ليعم  اعتبر برندمج إعدية تأهال 

عدية الاندعة وزارةفي تنفاذه   النمو االتقتاديي، والذي شرع اقوم على تحياث  ،5112إبتياءا من أو   الهاكلة وا 
 للكهربدء الوطناة الشبكة مع الاندعاة، الربط الماده شبكة تواال الخدرجاة، اإلندرةو   الطرتقد ،الهادكل القدعياة

 .خوحراسة. ال ةمراتقب مراكز إنشدء والغدز،
                                                 

 .1ص:  مرجع سابق،نفس ال 1
 .71ص:  مرجع سابق،يراجي كرامو،  2
 

3 Voir K. Khebbache, M. Belattaf ," La problématique du foncier: une contrainte à l’investissement  industriel et 

au développement local", colloque international Développement local et gouvernance des territoires, Université de 

JIJEL, 3-5 novembre 2008.p;9. 

 4
 .889، ص: مرجع سابقسليمة غدير، 

5 La configuration du foncier en Algérie, rapport CNES, Op Cit, P: 61. 
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 ،1غرب" شرق السراع كدلطراق ،الكبرى دراعــــــــــــــــــــــــــالمش استكمدل في اإلسراع ضرورة تبرز هذا اإلطدر، وفي"     
للمندطق الاندعاة ومندطق جزائري  ياندر ملادر 15 بحجملعملاة إعدية التأهال  مدلي غالف صاتخا مـــــــــــــوت

 منطقة اندعاة ومنطقة نشدط موزعة على المستوى الوطني. 91 وتهائةالنشدط عبر عية والاد  الشمدل، 
مل من أجل توفار العوا ،ملادرا  ياندر جزائري في إطدر برندمج الهضدب العلاد 2كمد تم تخااص حوالي 

األسدساة لجذب االستثمدر، واخص هذا البرندمج كال من والاة تبسة وبدتنة واألغواط والجلفة وسعاية وتادر  
على أن تنجز مع نهداة برندمج اإلنعدش االتقتاديي الثدني أي  5117حاث انطلق  األشغدل مع نهداة  والمسالة،
 . 5119نهداة 

ملاون ياندر جزائري لتهائة المندطق  511ولتيعام االستثمدر في والاد  الجنوب خاص مد اقدرب من 
ي، تنيوف، سايي عقبة بوالاة بسكرة، إلاز ومندطق النشدط لكل من  ،الاندعاة لكل من والاة بشدر وأيرار وغريااة
 سايي خوالي )ورتقلة(، تمنراس ، واألغواط.

 عمل تتضمن مخطط 2009 فافري في عملاة مقترحد  المؤسسد  الاغارة والمتوسطة وزارة تقيم        
دلمؤسسد  ب خداة نموذجاة اندعاة قمندط عشرة بإنشدء تتعلق التي تلك المقترحد  أهم بان ومن القطدع، لتطوار

 في اندعاتان منطقتان أو ترمام إنشدء أاضد المقترحد  جملة تضمن  كمد ،2014 تقبل الاغارة والمتوسطة
 .العقدري على الوعدء الحاول من المؤسسد  الاغارة والمتوسطة نامكّ  بمد ،والاة كل
 (5112-5115البرنامج الوطني االستشرافي للمناطق الصناعية للفترة )-ج

نظرا للمستجيا  على المستوى الوطني، وخداة بعي انجدز الطراق السادر شرق غرب، "فإن اليولة الجزائراة    
ق تقــــــــدم  بتغاارا  على مستوى المنـــــــــــــــــــدط ،يول البحر األباض المتوسط معوفي إطدر التعدون وتبديل الخبرا  

ـــــدعة في يورتهد الخمساــــن ــــــــبماديتقة من اللجنة الوطناة للانــــــ ،0551الاندعاة، تم اعتمديهد في شهر أفرال 
دلاة تقير  ــــــمنطقة، بتكلفة إجم 25 عيي المنـــــــدطق الاندعاة "انص هذا البرندمج على أن ، 2"7/1/5100بتدراخ

د  ــــــــــــالمعطاوامكن تلخاص .  3"هكتدر 1019والاة، بمسدحة ادفاة تقير  بـ  12ملادر يج، موزعة على  44بـ
 في الجيول التدليالجياية للبرندمج 

 

 

 

 
                                                 

 .011 :ص مرجع سابق،منى مسغوني، 1
2 Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne Entreprise et de la promotion de l'investissement," LE 

PROGRAMME  NATIONAL DES NOUVELLES ZONES INDUSTRIELLES",  avril2012 ,p03. 
3 Ibd, p:12. 
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 (5112-5115البرنامج الوطني االستشرافي للمناطق الصناعية للفترة ) (:4-4الجدول رقم)

 
Source; Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne Entreprise et de la promotion de l'investissement, 

"LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES ZONES INDUSTRIELLES",  avril2012 ,p09. 

على شمدل وسط، وشمدل حسب البرندمج االستشرافي الجياي دطق ــــــــــــــــــتتوزع المن من خالل الجيول نالحظ أنه   
مندطق، وأخارا الجنوب  01دب العلاد، الوسطى الشرتقاة، والغرباة بـ ــــــــــــــــــمنطقة، والهض 51شرق وشمدل غرب بـ ـ

مندطق.    2الشرتقي والغربي والكبار بـ ـ  

لاندعاة تادر المنطقة اـــــــــعلاد والجنوب نظرا لمعداار اخوتقي تم التركاز على مندطق الشمدل مقدرنة بدلهضدب ال   
ــدطق ــــــــــــــ، الموتقع والقرب من المنـــــــ% 02، المسدحة بنسبة % 51التي ترتكز أسدسد على: توافر المالحق بنسبة 
 ،% 01دم العمراني ـــــالنظ، % 02، الهادكل والطرتقـــد  بنسبة % 02الحضراة )الميانة، األحادء، البلياة( بنسبة 

                      .%2، الخيمد  والنشدطد  الملحقة، التأثارا  البائاة، اتقتادي المعرفة، كـل منهم بنسبة %01النساج الاندعي 
طق دــــــــــــــــــففي المن المناطق الصناعية على زيادة درجة التكامل بين الصناعة والقطاعات األخرى،تعمل  تعمل 

 ،أيى إلى تشجاع زادية زراعة القمح بدلمنطقة فاهددحن ـــــــــــــــــوجوي مطإن فمثال؛ الاندعاة والنشدط لوالاة سطاف 
  وكذلك هو الحدل بدلنسبة للمحداال الزراعاة الاندعاة، ممد اؤيي في النهداة إلى الرفع من الندتج الوطني.
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 1:المناطق الصناعية بسطيف نموذجا–د
مؤسسة  144منطقة نشدط، تنشط بهد  52تتمركز الاندعة بوالاة سطاف في منطقتان اندعاتان و 

 :همد ناندعاتاتشمل والاة سطاف منطقتان (، )أغلبهد مؤسسد  اغارة ومتوسطة
 مؤسسة؛ 19وتضم حوالي ، 5ملاون م 0.7تتربع على مسدحة تفوق  منطقة سطيف: 
 .مؤسسة 72وتضم حوالي  5،ملاون م 5.5تتربع على مسدحة تفوق  منطقة العلمة: 

وتعتبر المنطقة الاندعاة  ،مؤسسة 021وتضم  ،5ملاون م 1.4المسدحة اإلجمدلاة للمنطقتان تقير بأكثر من  
لمقر والاة العلمة من أهم األتقطدب الاندعاة بدلوالاة، أان االحظ وجوي مادنع ذا  بعي تقدري وجهوي، وكذا 

 وحيا  اندعاة اغارة خداة.
 توزيع المؤسسات بالمنطقة الصناعية بسطيف 

بنسبة  سطافبتحتل اندعة البالستاك والمطدط المرتبة األولى في عيي المؤسسد  الندشطة في المنطقة الاندعاة 
 ،تدراخي من حاث تموتقع المجمع الوطني للبالستاك والمطدط في المنطقةالعدمل اللى إوهذا ارجع أسدسد ، 52%

، %  02ة بنسب وذلك منذ بيااة السبعاناد ، الاندعد  األكثر أهماة بعي البالستاك والمطدط هي مواي البندء
بدإلضدفة الى عية اندعد  أخرى،   .%01بنسبة  واندعة الطدتقة والكهربدئاد % 01بنسبة الاندعد  الغذائاة 

 (2-2)في الجيول رتقم تبادن ذلكوامكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .02- 05ص:-ص مرجع سابق، بوعكراف زوهار، سهالة،زندي  ،1
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 (: توزيع المؤسسات الناشطة في المنطقة الصناعية بسطيف حسب طبيعة النشاط2-4) الجدول رقم
 األهماة النسباة عيي المؤسسد  النشدط

 %52 09 البالستاك والمطدط
 %02 05 مواي البندء

 %01 01 اندعد  غذائاة
 %01 4 طدتقة واندعة كهربدئاة
 %9 1 اندعة الهادكل الحياياة

 %7 2 توزاع

 %7 2 خيمد 

شغدل عموماة  %2 2 بندء وا 
 %1 5 اتادال 

 %1 5 اندعة الجلوي واألحذاة
 %1 5 اندعة النساج
 %1 5 اندعة متعيية
 %0 0 اندعة الخشب

 %011 19 المجموع
 ،"مساهمة المناطق الصناعية في دعم التنمية المحلية المستدامة" زندي سهالة، بوعكراف زوهار، المصدر:

الملتقى اليولي حول يور التجمعد  والعندتقاي الاندعاة في تنماة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة وفي يعم 
 .02، 01ص: ص، ،5101مدي  1و 7جدمعة تقدلمة، اومي  تندفساتهد،

استفدي  المنطقة الاندعاة بسطاف من يعم مدلي  ،لإلشدرة في إطدر برامج إعدية تأهال المندطق الاندعاة  
 41منح أكثر من ، وتقي أضدف ذلك بهيف التطوار والتوسعة ،ملاون ياندر جزائري 592.1تقير بـ  5119سنة 

 دلبندء واندعد  أخرى.ك ؛مناب عمل في القطدعد  ذا  األولواة 1111تقطعة، وذلك لتوفار مد اقدرب 
تونس المغرب و )اليونيدو وخبرات الدول العربية في تجمعات الصناعات التقليدية  المبحث الثاني: 

  (نموذجا
 لقي ثبت  نجدعة أنظمة اإلنتدج المحلاة في اليول المتقيمة بطراقة ال مجدل للشك فاه، وبعي زمن طوال هد    
، هد التقلاياةخداة من ،شمل  بعض فروع القطدعد  ،اليول العرباة تحدول تبني هذه النمدذج باورة تجراباة يه

أو االستعدنة بدلهائد  اليولاة كمنظمة االمم المتحية  ،القدئمة أاال )تونس(من خالل تطوار النمدذج وذلك 
 وبتيخل مبدشر من اليولة )حدلة الجزائر(.، (الاونايو)المغرب
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية إقامة تجمعات )اليونيدو( فيدور برنامج االمم المتحدة -1
 استهدن ال يور المنظمة لهذه كدن الندماة، بدليول الاندعاة للبرامج الاونايو طرف من المقيم اليعم إطدر في    
 تطوار برندمج بوضع تقادمهد طراق عن ،اليول ذهله المؤسسد  الاغارة والمتوسطةوتنظام شبكد   في يعم به

  1.وآساد الالتاناة وأمراكد بإفراقاد بليا  14بـطبق  والذي ،1993سنة محلاة إنتدجاة أنظمة
تركاز  ويـــــــــــــــــــــــــــــــوج حدلة في محلية اجيةــــإنت أنظمة تطوارعلى  الاونايو تعمل ذلك تحقاق لــــــــــــــــــسبا وفي    
 التفدق الواول متكدملة؛ بهيف لفروع أو الفرع لنفس تنتمي والتي ،المكدن نفس في العدملة المؤسسد  من عدل

  .محلاة إنتدجاة أنظمة إلى تطوارهد ثم ومن ومقدربة مشتركة لحشي المعدرف والمواري المنتشرة، جمدعي
 الذي اكون بــ: المؤسسد  بان فامد التعدون يعم خالل، من تندفساةال تحسان نحو البرندمج هذا اسعى     

 في التجمع على تحفازهد من خالل المؤسسد  الاغارة والمتوسطة بان أفقاة شبكد  تطوار يعم 
  ؛اليولاة بسهولة واقـــــــاألس ويخول جياية فرص استغالل من تمكنهد ،اغارة تايار اتحديا  شكل

 الكبارة من جهة، د ـــــوالمؤسس المؤسسد  الاغارة والمتوسطة بان عموياة أخرى شبكد  تطوار يعم 
 .دمالخمراكز توفار المواي و دلهائد  التموالاة، ك ؛جهة أخرى من دبهالمرتبطة  والهائد  المؤسسد  وبان

 الجوانب الرئيسية لعمل اليونيدو في تفعيل التجمعات -1-1
 :فيأنظمة انتدج محلاة  تطوارلعمل الاونايو في خلق و  الرئاساة الجوانب تتّعلق

  للمستويين العام والقطاعي تشاركية مقاربة اعتماد-أ
 الفدعلان بان ثقة روابط إتقدمة على بدلعمل محلي إنتدج نظدم أي تطوار في عني البيء المنظمة عمي         
المؤسسد   تجمعد  بائة بتشخاص تقادمهد عني المنظمة تجربة أسفر  أن بعي وذلك ،)وهائد  مؤسسد  (ياخله

   .الفدعلان بان عمومد منخفض ثقة مستوى تسجال الندماة عن بدليول الاغارة والمتوسطة

 2:على مستواان تجمع العنقوييأعمدل تحساساة حول مفهوم ال بتنظام والاونايتقدم   

 (؛ المؤسسد  الياعمة والجمعاد  البنوك،، الوزارا )العدم لمستوى ا 
  (.كل حسب تقطدعهد المؤسسد  الاغارة والمتوسطة)القطدعي المستوى 

 والضمدن والتشغال العمل وزارة الثقدفة، وزارة) :المركزاة السلطد  مع بدلحوار التنظام  على المستوى العدم اكون
(، العلمي العدلي والبحث التعلام وزارة ،االستثمدر وترتقاة المؤسسد  الاغارة والمتوسطةو  الاندعة وزارة ،االجتمدعي

 جدنب إلى األخار، لهذا والفعلي القدنوني والتشكال ،لهذا القطدع محلي إنتدج نظدم تطوار على للموافقة وذلك
                                                 

1 Service De Petites Et Moyennes Entreprises Division De L’élaboration Des Programmes Et De La Coopération 

Technique, "Développement Des Systèmes Productifs Locaux Et Des Réseaux De Pme", Onudi, Vienne, 2002, p.6 
  انطالق على الموافقة غداة إلى مؤتقتد االتقتاديي التنشاط مهمة ة بدلمنطقةالخدا الصناعة غرفة تّمثلهد والتي تقي  ،محلاد المعناة الجهد  تتولىتقبل ذلك 

 التنظام. بعملاة القادمو متخاص كجمعاة أو منسق من الاوناي تنشاط فراق أو منسق بعيهد لاتولى المركزي، على المستوى الوزارة طرف من المشروع
22 ONUDI," Duffusion de la démarche cluster dans trois pays du Maghreb"ALGERIE, MAROC, 

TUNISIE "op cit, p, p : 16, 17. 
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 كدفة من المنتجان واستفدية ،والية( بلدية، )دائرة، المحلي المستوى على ممثليهم مع التواال عملاة تسهال
 بدلمنطقة؛ األسدساة القدعياة الهادكل توفاروكذا  ،تسواق، الخ تايار، إعدند ، ،تموال: العمومي اليعم أشكدل
   عزز  كمد ،مختلف الفدعلان بان العالتقد  تحسان نحو المنظمة هذه سع  ؛ فقيأمد على المستوى القطدعي"     
                                                                                                           1".محلاة يعم لهائة أو لهد تدبعان منسقان على بدالعتمدي يورهد

 نظدم فدعلي بتوعاة القادم نحو أوال المنظمة سع  مشتركة، عمل خطة وتنفاذ جمدعاة مقدربد  تطواربهيف و 
 من خالل تنظامهد اتم والتي ،مشتركة أنشطة في والمشدركة المعرفي التبديل عملاة خالل من اإلنتدج المحلي

 .الوظدئف تلك مثل أياء على ميرب خدرجي طرف
  الدعم مؤسسات قدرات تعزيز إلى المؤدية التدابير تنفيذ-ب

 على تعزاز اعملون المنسقون، و أنشطة تقدئمة إال هي مد العمل خطة تكون محلي إنتدج نظدم إنشدء بيااة في      
 لتنضم إلاهد تجمعد  أخرى، والهائد ، المؤسسد  من اغارة مجموعد  على األجل تقاارة استراتاجاد  تنفاذ
 تقررهد والتي، اإلنتدج وجياول المنتج، جوية من به اتعلق ومد الياخلي التنظام تحسان على الشبكد  "تعملهند 

 2.للشبكة" المشترك الهيف تنفاذ في افشل من على جزائاة شروط ووضع ،المجموعة
 المطورة المحلية اإلنتاجية األنظمة تنمية عملية استمرار ضمان-ج
     من جزء وكدن األيوار، وتحياي التنظامي اإلطدر وضع محدولة ى أسدسعل ،النقطةه بهذ البرندمج عمل        
 همد: هائد من ال ننوعا هندك أن فنجي منهد، كل مسؤولاة وتحياي ،الهائد  تحياي أنواعهو هذا البرندمج  البرندمج
 للمؤسسات المساعدات وتقديم المشروع تنفيذ هيئات-1ج

 تتكون هذه الهائد  من:
  الاندعاة د ـــــــــــــالشبك وبندء وتنفاذ مراتقبه على اعمل الذي المستشدر أو الوساط وهو 3:ةالشبك مستشار 

 ؛وتقاام نتدئج هدته التجمعد  ،المجدل نفس في تعمل التي المؤسسد  من عيي من، والمتكونة المتخااة
 وتحياي ،الشبكة بعمل الخداة االستراتاجاد  تامام على تعمل التي ة:الشبك لعمل المنظمة المركزية الوحدة 

يارة تنظام وأعمدلهد، بدلشبكة التعرافو  ،فاهد العمل اجب التي المندطق  تقسام إلى بدإلضدفة ،المتدح التموال وا 
 .المحلاة( الهائد  جماعو  والكبرى الاغارة األعضدء )المؤسسد  على واأليوار المسؤولاد 

 مباشر غير دور ذات هيئات-5ج
 :منهدو  الهائد ، من النوع األول ااممهد التي العمل ومراحل الخطط بتنفاذ هذه الهائد  تقوم    

 بدلبحث المختاة المعدهي، الخداة أو العدمة سواء االختبدر معدمل ،واآلال  والمعيا  الخدم المواي موريي
  .التموالاة الهائد ، و ةاالمحل ةاالحكوم التيراباة والمعدهي المراكز ة،الاندعا والجمعاد  الهائد  ،العلمي

                                                 
1Service De Petites Et Moyennes Entreprises Division De L’élaboration Des Programmes Et De La Coopération 

Technique, op cit, p, p:8,9 .  
 .11 ، ص:مرجع سابقلخلف عثمان،   2
 .18نفس المرجع السابق، ص:  3
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 لضمدن ،المحلي اإلنتدج نظدم ياخل ذاتي حكم هاكل نشوء تشجاع هو العملاة هذه النهداة من في والهيف     
 .الاونايو من مشروع االنتهدء بعي المحلاة التنماة استمرار

 العام والخاص ينتشجيع الحوار بين القطاع-د
   هندك مكون أسدسي اعمل على يعم مشروع بندء المؤسسد  الشبكاة أال وهو إنشدء عالتقة تعدوناة متبديلة بان           

   اديي،      واالتقتحاث ال زال اقع على عدتق الحكومة الحفدظ على االستقرار السادسي " ،العدم والخدصالقطدعان    القطد
التشراعاة المندسبة، وبدلتدلي وبذا  الوتق  فإن على القطدع الخدص أن  الياعمة والبائة  المؤسسد توفار وضمدن  مدنوض
 1الزبدئن والمنتجد  ذا  الجوية العدلاة".  ستثمر كل طدتقدته للواول إلى مزاي من المعرفة عن حدجد ا أن   ي

          الجنه دء لـــــالل إنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خ ،م جهوي الشبكةاتيعليعم وتنساق سادسة اندعاة  هذه العالتقة إلىتهيف            
اجدي نوع من التعدون بان الشبكة وبان الهائستشدراة للمشدراع التي اعمل فاهد القطدعدن العدم والخدصا         ا د  ، وا 
  دص من ـــــــبدحتادجد  القطدع الخعمل على تعرافهم ت، كمد الاغارة والمتوسطةؤسسد  تيعم الم تيحكوماة الال    لال

 حيوي اليولة. رص خدرجوفوتموال  دمــــــــــخمواي       مواي
 اليونيدو وتجربة المناولة-1-5

 ،المتحية ملألمالمنظمة على انطالق  تجربة المندولة بدعتبدرهد الوكدلة المنفذة لبرندمج االنمدء كذلك عمل          
وتلك التي  ،ومن ثمة تقدم  بوضع برندمج انشدء مراكز المندولة بمختلف اليول الندماة التموال،الذي اتولى جدنب و 

امر اتقتاديهد بمرحلة انتقدلاة، تهيف الى بندء نظدم للمعلومد  التقناة  اسهل االتادل بان مختلف المؤسسد  
مؤسسة مندولة  0422متالكه لقرابة طدر تمكن المغرب من تحقاق نتدئج ااجدباة بفضل اا اإلذوفي ه"، االتقتادياة
مدرا  العرباة المتحية، التي كدن  تتوفر سنة عدمل، و كذا اإل 077.701تشغل حوالي  ،5111خالل سنة 

لى جدنب تواجي عيي من مؤسسد  إهذا ، عدمل 22215مؤسسة مندولة  تشغل حوالي  941على تقرابة  5115
 لبندن.و المندولة في كل من فلسطان 

في يول جنوب  5110لمندولة زاي  من االهماة االتقتادياة واالجتمدعاة لنشدط المندولة، فخالل سنة اإن مازا    
وتقي كدن     2 ."من اجمدلي اديراتهد الاندعاة % 02شرق اساد سدهم  منتجد  المندولة الاندعاة بحوالي 

 ،ناكدراجوا ،ساكالمك ،انيوناساد ،الهني :اليول مثل والتي تم تنفاذهد في العياي من ،هندك العياي من البرامج الندجحة
 .والمغرب تونس محلاة؛ إنتدج أنظمة تطوار في الاونايو رافقتهد لتيا العربية الدول بان ومنبولافاد، ، ميغشقر

 تونس وأنظمة االنتاج المحلية في منطقتي الجم وقصر الهالل-5
 كثار في مشتركة أنشطة وتمدرس غدلبد تتجمع ،متمركزة اغارة لمؤسسد  تجمعد  على عية تونس تحتوي"    
 السادرا ، غادر تقطع كتروناك،لاإل  :تقطدعد  وتخص رسماة، غار تعدون عالتقد  أاضد األحادن، وتربطهد من

 السدئي الرسمي الشكل  الحرف؛ من وغارهد والنساج األغذاة اندعة اندعة األلبسة، الزاتون، زا  اندعة
 برندمجهد خالل من الاونايو منظمة رافقتهد التيهذه األخارة ، 3"التاياراة االتحديا  هو بتونس المؤسسد  لتجمع

                                                 
 .3، ص: مرجع سابقبـــودي عبـد الصمــد،  مخــلوفي عـبد الـسالم   1 
   .1، ص: مرجع سابقشيخي بالل، فكير سامية،  2
 .011ص: ،مرجع سابق ،بن العمويي جلالة 3
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 استغالل نحو تسعى اغارةاتحديا   شكل في رسماد تتجمع أنتهد لمؤسسد امكن إذ التايار، اتحديا  لتعزاز
  .يولاة أسواق واختراق جياية فرص
برندمج  إطدر في 2000 سنة كدن تونس تقدم  به تايار اتحدي شكل في مؤسسد  تجمع لتطوار تجربة أول   

 الخدرجاة الشؤون لوزارة اإلنمدئي التعدون مياراة طرف من الممولو  الترواجاة والتسواقاة،التقناة  المسدعية
 1:ـب البرندمج وتتّعلق أنشطة الاونايو، من وبمرافقة ،اإلاطدلاة

 التايار؛ التحديا  تشراعيال اإلطدر ترتقاةاالتحدي؛  أعضدء تكوان القطدعد ؛ مختلف في اتحديا  إنشدء يعم
 اليولاة. التجدرب مع بمقدرنتهد تندفساتهد تقاامأخارا و 

 إلنشدء المدل ورأس العيي حاث من شرط هندك فلاس بتونس، األخارة لهذه محيي تقدنوني شكل اوجي ال أنه غار
  .وكافته مع احتادجد  اتحديا  التايار شكال تقدنوناد 2001 عدم تونس اعتمي  ولذلك ،اغارة  ؤسسد م اتحدي
 تشجاع هائة مقر يف  (واحدة وقوف محطة)بــمد اسمى  بإنشدء التونساة الحكومة تقدم "لإلشدرة أاضد فقي     

 التي والجهد  األعمدل، مشدراع بإتقدمة المتعلقة اإلياراة الخيمد  جماع تقيام المحطة هذه في واتم، الاندعة
 الضرائب ومالحة والبلياد  الرسماة والجراية المركزي والبنك الجمدرك :تشمل المحطة هذه في خيمدتهد تقيم

 كمد بوضوح، المطلوبة اإلجراءا  جماع على االطالع االستثمدر على المقيمان وبإمكدن، وغارهد البائة وسلطة
 اليوائر من له حار ال عيي مراجعة إلى الحدجة من بيال   واحي مكدن في وتقيامهد تعبئتهد امكن الطلبد  أن

 2".الميانة حول المبعثرة الباروتقراطاة
التايار من حوافز أكثر من تلك الممنوحة للمايران  يا دحعمل  الحكومة التونساة على تعزاز استفدية ات   

لالتحديا   (FOBROHOCاالستفدية من انيوق ترتقاة أنشطة اندعة زا  الزاتون ) ومن أهمهد، الفرياان
 فضال عن تقيام مبدلغ يعم أخرى. %31هذه األخارة من تغطاة بنسبة  المايرة لهذا المنتج، حاث تستفاي

 محلاة إنتدج أنظمة تشكال استطدع  والتي ،اإلاطدلاة الشباهة بدلمندطق المؤسسد  تجمعد  أشهر بان من  
 .الهالل وتقار لجما منطقة تجمعي نجي ،بمندطقهد

 نتاج المحلي لصناعة الجلود في منطقة الجم  اال نظام -5-1
  Hsainiو Fergueneتقدم بهد كل من )حياثة لقي تم اكتشدف نظدم انتدج محلي في تقطدع الجلوي من خالل يراسة 

 021واتكون هذا النظدم من حوالي  ،في الشمدل الشرتقي لتونس هذا النظدم االنتدجي اقع في منطقة الجم ،(8111
ن أد  بعي الى نهداة السبعانإوارجع تكوان هذا النظدم االنتدجي  ،اة في انتدج السلع الجلياةوحية انتدج متخا

دن  في البيااة ك ،أان وجي العمدل أنفسهم مجبران على فتح ورشد  اغارة ،الجليي جلإلنتدتم غلق مؤسسة كبرى 
                                                 

1 CHAABANE Taoufik, "Réunion d’Experts des Pays de l’Accord d’Agadir sur La Promotion des 

Consortiums d’Exportation", Rapport National Tunisie, Rabat, 25-26 mai 2007, p:1 
 .022، ص:مرجع سابقماطفى مميوح،  2
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 ،م تحول  الى انتدج السلع الجلياةث األحذاة،تانع 
   1وامكن واف الخادئص الرئاساة لهذا النظدم في منطقة "الجم" كمد الي: 

  ؛عدمال 21وهي مؤسسد  تشغل أتقل من عية، مؤسسد  اغارة ومتوسطة 
   ؛مكثفة وعيايةتكنلوجاد بساطة من أجل انتدج منتوجد 
 (  خاواد النسواة منهداي عدملة شدبة ومتعيية المهدرا)، العملاد   منالعياي وتطباق فهم ل مستعية

 .على آلة واحية

وتقوة عدملة متعيية الوظدئف هو نتدج ظروف بائاة تقدساة للغداة، فدلسوق اغارة وغار  ،ان وجوي تكنولوجاد مرنة  
هذان ف ،ال بي منه اأمر  نفتابح المرونة اذ ،على تكااف منتجدتهد بدستمرار لطلب متغار مؤسسد ترغم ال ،مستقرة

 لمزاي من الكفدءة اإلنتدجاة.مايرا ل نالخدااتان تشكال
 2العدملة في هذه المجموعة: مؤسسد لإلشدرة فإنه هندك ثالثة أنواع من ال 

ترتبط بدلموريان والزبدئن المحلاان  ،(وحية 51المؤسسد  الرسماة: وتمثل األتقلاة من وحيا  االنتدج )نحو 
 ؛ويول المغرب العربي والعمالء اليولاان، خداة في أوروبد،

  (،وحية 021ورشد  العمل غار الرسماة: تمثل غدلباة المؤسسد  في هذا النظدم االنتدجي )مد اقرب من 
ال تملك تقيرة مدلاة عدلاة، فهي في المقدم األول  تنتج بمواي فهي وعمومد  ،عمدل 01واعمل فاهد أتقل من 

  ؛وتباع منتجدتهد في السوق المحلاة  أو لاباد ،خدم محلاة
 ون انعاال  مأنهإذ شخص اعملون في هذا النشدط،  011هندك حوالي حاث لمنزل: الاندعد  في ا

 د مؤسسمن البدطن من ال اقدولونو  ،في بعض مراحل يورة اإلنتدج ونسدهمابل  ،المنتجد  النهدئاة
 الرسماة. الرسماة وغار

لراماة إلى التعدتقي في األنشطة ا تتمثل ،بانهدفامد في كثار من األحادن بعالتقد  مثمرة هذه االنشطة الثالث وترتبط 
 ؤسسد ممن البدطن، والمؤسسد  الرسماة بافتهد المقدول الرئاسي للمؤسسد  غار الرسماة، وهذان النوعان من ال

لتكتل في را  او وفي نفس الوتق  اتم خلق العياي من وف، تستخيم للاندعد  المحلاة لمراحل معانة من اإلنتدج
 والمعرفة. االبتكدر، التكوان والتيراب

 :3م بمجموعة من المزااد أهمهدجاتماز نظدم اإلنتدج المحلي بميانة ال 
                                                 

1 HAMMAS Mohamed Amine," SYSTEMES PRODUCTIFS LOCAUX, INSTITUTION  

DECENTRALISEES  ET DEVELOPPEMENT :Etude des perspectives de  développement par le bas  au 

Maghreb " ,COLLOQUE MONDIALISATION, INSTITUTIONS ET SYSTEMES PRODUCTIFS, AUX 

PAYS  DU MAGHREB Hammamet, 22-23 JUIN 2006 
 .05ص: ،مرجع سابق عديل فدطمة الزهراء، ،بوشندفة أحمي 2

3CAURLET. C et FERGUENE Amèziane, op cit, p, p: 105, 106. 
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 :ن ممؤسسد  اغارة غدلبد، وتبرز المرونة اإلنتدجاة من  شكلالمو  ،نظدمالتكمن في مرونة  الميزة األولى
 ؛خياماالست ةهي تجهازا  ومتعييف ،التجهازا  المستعملة حاث

 :تكتسب  ،ومؤهال  االختادص تكمن في كفدءة الحرفي التونسي الذي امتلك كفدءة مهناة الميزة الثانية
 واكبة مالل التيراب في مراكز التكوان المحلي، بدإلضدفة إلى تقيرته الكبارة على الخمن الخبرة أو من 

 لتحسان جوية المنتوج؛ المتواالالتي تظهر من خالل سعاه و  ،واالبتكدر
 :نظمة را  خدرجاة، حاث أن االنتمدء إلى هذه األو المنتجة لوفتنظامه كمن في طراقة ت الميزة الثالثة

تجبر الفري على احترام تقواعي العمل الجمدعي والتعدون مع اآلخران، وبدلتدلي تعمل على تقلاص  المحلاة
 .معدمال تكدلاف ال

 نظام اإلنتاج المحلي الثنائي )نسيج/خياطة( بقصر الهالل-5-5
وجيوا و  ،وهو نظدم انتدجي تقيام ومتجذر، الكتدب نظدم االنتدج المحلي للنساج بقار الهاللحلل بعض 

 نفس السمد  الهاكلاة للنظدم االنتدجي الخدص بدلجلوي في الجم. 
مؤسسة رسماة  41النظدم حوالي هذا اضم "نشدط النساج في هذه المنطقة ارجع الى القرن الحديي عشر، 

بعض ، كمد تجير اإلشدرة إلى أن 1"شخص 2111توظف حوالي  هذه األخارةة، ورشة عمل غار رسما 211و
األجنباة استثمر  في هذا القطدع، وال سامد في اندعة المالبس الجدهزة، والتي جلب  االبتكدر لجماع  مؤسسد ال
 في الكتلة.  مؤسسد ال

 من مجموعة من الوحيا  موزعة كمد الي: هذا النظدماتكون 
 :وريان وبعض بدئعي الجملة المست ،تركز لمموني الخاوط بنوعان من الفدعلان )مادنع الغزل في المنبع

 للخاوط(؛
 :بدإلضدفة  ،وحولهد نظارتهد بشكل غار رسمي ،تتمركز المؤسسد  الرسماة للنساج الاندعي في الوسط

 إلى النساج الايوي؛
 :ومؤسسد  أخرى توجه  ،ايرةضم ورشد  الخادطة المنتجة لأللبسة بدلمؤسسد  المت في المصب

منتوجدتهد للسوق التونسي، واتمحور حول هذه األخارة عيي معان من العدمال  في المندزل الالتي اقمن 
 بكل أعمدل اإلتقدن النهدئاة للمنتج؛ كمؤسسد  من البدطن.

وكذا االبتكدر  ،هذا النظدم اإلنتدج المحلي )نساج/خادطة( شكل ماير ياندماكاة تربط بان اإلنتدج والتشغال
 2وتكوان الاي العدملة بدلمنطقة، أال هذه الفعدلاة مرتبطة بمجموعة من العوامل أهمهد:

                                                 
 .10ص: ،مرجع سابق عديل فدطمة الزهراء، ،بوشندفة أحمي 1

 .901ص: ،مرجع سابق ،بن العمويي جلالة 2
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 حركاة تدراخاة طوالة مع إيخدل بعض التنواع والتحياث؛ 
  االنفتدح اإلاجدبي على األسواق الخدرجاة؛ 
 مع نقل المعرفة والتعدون الوثاق بان وحيا  اإلنتدج،  ،شبكة كثافة من العالتقد  االجتمدعاة التقلاياة

 جوار جغرافي نموذجي في المنطقة. نالندتج ع مستمر للسلع والمعلومد  وبدلتدلي تبديل

 المغرب ونظام اإلنتاج المحلي ألعمال الخشب في مدينة السويرة-3
 األبحدث فحسب للاندعة، بدلنسبة كمد ،للحرف بدلنسبة هدمة ظدهرة بدلمغرب المحلاة اإلنتدجاة األنظمة تعتبر  

 %12ـل مشغلة ،محلي إنتدجي نظدم 50 اقرب مد وجوي عن بان  1999 سنة اإلتقلاماة التهائة مياراة تهدالتي أجر 
 بمكندس. والخادطة بدلندضور البحراة المنتجد  بآسفي، الفخدرأشهرهد:  منو  العدملة، الاي من
 وتعزاز ،محلاة إنتدجاة أنظمة تطوار في الاونايو منظمة مرافقة من أاضد استفدي  والهني تونس مثل المغرب  

 إاطدلاد من مدلي ويعم ،الاونايو مع بشراكة 1997 سنة المغرباة الحكومة شرع  حاث ،بهد شبكد  المؤسسد 
 أكثر وجعلهد ،تقلاياة اندعد  في متخااة محلاة إنتدجاة أنظمة لتطوار استراتاجاد على  تقدئم مشروع بتنفاذ

 .االبتكدر على وتقيرة تندفساة
 إنتدجاة أنظمة تطوار مجدل في الاونايو وخبرة، اإلاطدلاة الاندعاة المندطق تجربة على المشدراع هذه تعتمي  

 اتهدتقير  بسبب رائية اندعد  ثالث اإلطدر هذا في اختار وتقي، المغرباة القطدعاة من الوزارا  تنفاذ وعلى ،محلاة
 على وأعمدل  ،بآسفي الفخدر فدس، بمنطقة يبدغة الجلوي : هي الاندعد  هذه التايار، في ويورهد اةاإلنتدج
و العدج أو أم لاق مواي أخرى كدلنحدس ث  ،)وهي عملاة النقش أو الحفر في الخشب وارةسبدل الخشب
 أنشطة أخرى.في  التجربة توساع أفق مع، الخ(.الايف

من  % 41والسوارة  ،اليار الباضدء كالومترا الى الجنوب الغربي من 121على بعي السوارة "تقع ميانة      
 %39ضدفة الى أنهد تشتهر بمنتجد  الحرف الايواة، وتمثل أعمدل الخشب إ ،سكدنهد اعاشون في المندطق الرافاة

ة سة لوضعابدلتعدون مع وزارة الاندعة التقلاياة بيرا 5110من اإلنتدج الحرفي في المنطقة، وتقدم  الاونايو عدم 
، 1يار.( "آفدق التا، تحلال االسواق المحلاة واليولاة ،جوية المنتوجد  ،ا النظدم االنتدجي بدلسوارة )الخبرا ذه
 توفار على المسؤولة هد ــــــــــالج عمل وبدلتدلي  ،سمح  نتدئج اليراسة بتحياي نقدط الضعف والقوة لهيا النشدطو 

 في رسماد تاياري ديـــــــــــــــــــــــــــــاتح ياخل تجماعهم تقرر كمد ،منطقةدلب المحتملان التحتاة للحرفاان البنى مختلف
ومن    حرفاد لنشدط تطعام الخشب. 21اضم ، التواد خشب لمنتجد  الحرفي التايار تحديا سمي ،2002 أفرال

  :مد الي بان أهياف هذا االتحدي
 واللوجستاة؛ السوتقاة اليراسد  نتدئج أسدس على إعيايهد اجري حقاقاة تجدراة سادسة وضع-
 .والخداة العموماة الهائد  مع وأاضد ،الحرفاان بان ثقة روابط بندء -

                                                 
1 L'artisanat au Maroc : Un gisement inexploité, ONUDI, 2003 , consuler sur le site web : 
www.unido.org/fileadmin/.../11731_morocco_small.pdf,le: 21- 02-2012, a 21 :00. 

http://www.unido.org/fileadmin/.../11731_morocco_small.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/.../11731_morocco_small.pdf
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 1إضدفة الى االجراءا  السدبقة فقي اتخذ  الاونايو مجموعة أخرى تتمثل في:   
التامام  ،ةاللوحد  الفنا فامد اخص إاطدلاة،عياي برندمج لتيراب الحرفاان بدلتعدون مع مؤسسد  متخااة إ -

 ،ضدفة الى تنظام يورا  في الرسم وتكنولوجاد الخشب في المغربإ ،والتكنولوجاد، والطالء والتغلاف والتسواق
   إاطدلاد؛الحرفاة في منطقة بايمون  في  مؤسسد والتيراب لل

 ية.خلق اندعة جياه لالتقناة منيراسة إلعدية استخيام النفداد  و  ،للخشب متجييةتشجاع تحياي مادير  -
فقي تقدم  الاونايو من خالل انشدء اتحدي  ،أمد فامد اتعلق بعالتقد  النظدم مع المؤسسد  العدمة والخداة   

ومد بان  ،الحرفاان القضدء على العياي من المشدكل المتعلقة بغادب تقنوا  االتادل بان الحرفاان فامد بانهم
 يحا  أن الحرفي العضو في االتحدي أابح تقديرا على الحاول على المعلومة ف ،الحرفاان والهائد  المختلفة

ب الحرفاان برامج لتيرا بإعيايإضدفة إلى ذلك تقدم  الاونايو  ،(الخ.نظم التموال ،وتقتهد وبوفرة )تواراخ المعدرض
 المحلاة.تم ااضد انشدء مركز للمعلومد  على مستوى السلطد  ، و على استخيام الحدسوب واالنترن 

 
  مقومات قيام التجمعات العنقودية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية المبحث الثالث: 
اضد أو  ،لظروف البليان العرباة المؤسسد  الاغارة والمتوسطةلى مالئماة إ بحثسنتعرض في هذا الم     

 يوافع تجمعهد. وأخار ،المتغارا  االتقتادياةسدهمتهد في سنتعرض الى تحيادتهد التي تحول يون تندفساتهد، م
 العربية  دوللظروف الالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مالئمية -1

والتي يفع  إلى انهادر األوضدع المدلاة خاواد مع  ،األزمة االتقتادياة المنيلعة منذ السبعاناد إن 
ل إلى ضعف القيرا  االستثمدراة ياخذلك وبدلذا  العرباة منهد، أيى  ،د  في معظم البليانامنتاف الثمدنان

لى االحتفدظ وحتى عيم القيرة ع ،وبدلتدلي عيم تقيرتهد على االستمرار في استحياث المؤسسد  الكبارة هذه البليان،
 خداة بعي أن ثب  فشل االتقتادي المخطط واالشتراكاة عدمة. د،بدلقدئمة منه

ق العياي من اليول الندماة إلى تطبا  فقي لجأ ،دعاةثر فشل هذه السادسد  االتقتادياة واالجتمإوعلى "
ه اإلاالحد  في االتقتادي العدلمي، بحاث ترتكز هذ التكتلبرندمج التاحاح الهاكلي لالنتقدل إلى اتقتادي السوق و 

ر لمعدلجة مظده المؤسسد  الاغارة والمتوسطةطرح حتماة تنماة أن ذلك  إذ، على تقلاص القطدع العمومي
 بسبب إعدية هاكلة تقطدعد  النشدط االتقتاديي.  ،التخلي عن األنشطة وامتادص المسرحان من منداب عملهم

ندء التي وجي  فاهد ميخال ممكند لبو  ،في اليول العرباة الاغارة والمتوسطةوعلاه انطلق  الاندعد  
والسامد بعي  ،2"اة والتقناة إلتقدمة الاندعد  الكبارةتقدعية اندعاة في ظروف عيم توفر اإلمكدناد  المدلاة والبشر 

كدن  المحرك الرئاسي للقطدع الاندعي في اليول حياثة  الاغارة والمتوسطةأن أثب  بدلتجربة أن الاندعد  
 .التاناع

                                                 
 .02ص: مرجع سابق، ،بوشندفة أحمي، عديل فدطمة الزهراء 1
        .2ص:  ،مرجع سدبق"،  المتوسطة في ظل العولمةو المؤسسات الصغيرة " ،رجم نااب، فدطمة الزهراء شداب  2
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، لعرباةاابان مالئمة هذه المؤسسد  لظروف البليان  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةإن اإلمعدن في خادئص     
لحكومد  في اليول الندماة من طرف ا هب اكبار  دحاث تشار اليراسد  المختلفة المهتمة بهذا القطدع أن هندك اهتمدم

 :وهذا راجع لعية عوامل نذكر منهد ،أو الهائد  والمنظمد  اليولاة
 دمة بإتق ال اسمح لهد ممد ،وفرة في عنار العملوالفي رؤوس األموال  عرباةالنقص الذي تعرفه اليول ال

 ؛ال للبطدلةح الاغارة والمتوسطة ؤسسةوبدلتدلي تكون الم ة حياثة،اندعد  كبارة على أسس اتقتاديا
 وندتهد، تاناع مكل يورا  هدمد  في يعم المؤسسد  الكبارة، من خال الاغارة والمتوسطة ؤسسةتلعب الم

جراء العملاد  اإلنتدجاة التي اكون من غار المجيي اتقتادياد تنفاذهد   . 1رةبواسطة المؤسسة الكباوا 
 "داتهاستراتاجفي إطدر  ،االستفدية من المسدعيا  التي تقيمهد اليول أو الهائد  اليولاة لهذا القطدع 

 ،2"جدرةوالتقلال من سلباد  االنضمدم للمنظمة العدلماة للت ،في الحركاة االتقتادياة اليولاة تكتللل ،الجياية
 لالستثمدر نمطـــــد تمثل الاغارة والخيماة الاندعاة المؤسسد  إتقدمة بأن القول امكن كل هذاومن  "

  3".الندماة اليول في المستثمران تفضاال  مع اتفدتقد أكثر

 في الدول العربيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاكل -1-1
أخرى مشدكل  ؛المتعلقة بدلحجمضدفة إلى المشدكل إ في البليان العرباة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة"تواجه      

فسهد في ن المؤسسد  الاغارة والمتوسطة"ففي الجزائر وجي   ؛خداة بطباعة النظدم االتقتاديي في كل يولة
 ،سامد بعي التوتقاع على اتفدتقاة منطقة التبديل الحر بانهد وبان االتحدي األوروبي ،مواجهة حقاقاة لاندعد  مندفسة
 إسقدط بعضد منهند نحدول س 4اة فقط بدإلعفدء من القاوي الجمركاة في البليان".تستفاي بموجبه السلع الاندع

 العرباة.المؤسسد  المعوتقد  الطباعاة والماطنعة المذكورة في الجدنب النظري على 
 البيروقراطية-أ

  ،والمتوسطة الاغارة ؤسسد اعتبر اإلفراط فى وضع اللوائح التنظاماة من أحي المعوتقد  أمدم آفدق تنماة الم"
 وكثارا  مد حذر  منظمد  األعمدل مثل المجموعة االستشدراة للتندفساة من سرطدن اإلفراط 

 5."حاث إنهد عدمل مبدشر لتضخم البطدلة ،فى وضع اللوائح التنظاماة
أيندهد واتراوح بان  اجراء، 01.1عمل تجدرى هو ياليول العرباة لبيء أ يإن متوسط عيي اإلجراءا  المطلوبة ف  
وبدستثندء المغرب ولبندن امكن القول بأن عيي ، الجزائر يف ااجراء (02لى أعالهد )إالمغرب  يإجراءا  ف (2)

                                                 

طة الملتقى الوطني الرابع حول المؤسسد  الاغارة والمتوس ،"-عرض تجارب-الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " جيااني مامي،، حضري يلالة1 
 01ص: ، 2008أفرال  14/ 01كرهدن جياي للتنماة في الجزائر، جدمعة سكاكية، 

، جدمعة 11مجلة كلاة العلوم االتقتادياة وعلوم التساار، العيي في االقتصاد الجزائري"، الصغيرة والمتوسطةأساليب تنمية المشروعات .ادلحي ادلح، "2
 .55، ص: 5111سطاف، 

  24ص: ،سابقمرجع  عوض اهلل، السالم عبي افو  3
 .1ص:، مرجع سابق بوشنافة أحمد، عادل فاطمة الزهراء،4

 .88ص:  مرجع سابق،وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية،  5      
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اث أن ح امكن أن تندفس اليول العرباة، يوخداة الت ،هذه اإلجراءا  احتدج الى التقلال بدلمقدرنة ببعض اليول
 تركاد. ي( ف4)و إسرائال، ي( ف2عيي هذه اإلجراءا  اال الى)

 .5100األخرى لسنة  ابان الجيول التدلي ملخاد لبائة األعمدل في الجزائر وبعض اليول العرباة 
 5111العربية لسنة  ملخص عن مناخ األعمال في الجزائر وبعض الدول (:6-ـ4)جدول رقمال
 الدولة  

العربية  مصر المغرب تونس الجزائر  مناخ األعمال
 السعودية

 66 41 661 55 631 الترتيب العام

 63 64 48 14 651 انطالق المشروع )رتبة( -

 1 1 1 61 61 عدد اإلجراءات 

 5 7 68 66 81 عدد األيام 

الحصول على رخصة  -

 البناء )رتبة(
633 611 44 651 61 

 68 85 64 81 88 عدد اإلجراءات 

 44 864 613 47 811 عدد األيام 

 6 43 681 11 615 تسجيل الملكية -

على قرض الحصول  -

 )رتبة(
634 44 44 78 11 

 61 71 651 71 71 حماية المستثمرين -

 1 631 681 54 614 دفع الضرائب )رتبة( -

 61 84 84 4 31 عدد مرات الدفع /سنة

 611 613 611 74 687 تنفيذ العقود )رتبة( -

 13 16 11 34 11 عدد اإلجراءات 

 135 6161 165 515 131 عدد األيام 

ول حالملتقى العلمي األول  "،عوامل النجاح بعض تحليلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ، "الطدهرلطرش : المصدر
 .9، ص:5101أفرال 1/14/19أادم  ،جدمعة بسكرة المقدوالتاة، التكوان وفرص األعمدل،

على الاعاي العدلمي في مجدل بائة األعمدل، حاث سبقتهد  017 الـ الجزائر تحتل المرتبةأن من الجيول نالحظ 
اشار هذا التقرار إلى أن أسوأ الجوانب في بائة األعمدل اتمثل في  داألسدساة. كمفي ذلك معظم اليول العرباة 

 والجدنب الضرابي، الاه جدنب تسجال الملكاة، واأتي انطالق المشروع كثدلث أسوأ جدنب في بائة األعمدل، وه
اس على اعتبدر أن تأس ،الاغارة والمتوسطة ؤسسةاألمر الذي اكشف عن الاعوبد  التي االتقاهد إنشدء الم

ابع بانمد اأتي جدنب التموال في ر  ،واتم بشكل خدص من طرف اليولة ،المؤسسد  الكبرى هو أمر تقلال الحيوث
 ة الرئاساة أمدم إنشدء المؤسسد .مرتبة، وهو بذلك اندتقض االنطبدع العدم على أن التموال اعتبر العقب

شار "أن ن دع الخدص العربي،ـــــــكمشكل من بان المشدكل التي اعدني منهد القط جانب التمويلفي حياثند عن     
اث بلغ  ح دجي،ـــــــــــــــوالتي عجز عن تحوالهد إلى رأس مدل إنت ارتفدع الساولة،من  النظدم البنكي الجزائري اعدني
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زائراة اعتمي إلى حي كبار على ـــــــد  الجــــــــــ"ووفقد لذلك فتموال المؤسس ،1ملادر أورو" 54مد تقامته  5114داة ـــــــنه
  .2مادير غار مارفاة"

ل( األعمد أنشطة ممدرسة سهولة)مؤشر  في جايا   أياءا   تسجل لم العرباة اليول معظم أن اإلشدرة إلى وتجير   
 الياعمة البائة على عكس، التوالي على40 و 35 ترتابهمد لّذان كدنلوا ،السعوياة والكوا  عيا، 2006عدم  في

 العدلم، في الخدمس الترتاب يبي سجل  حاث فاهد، األعمدل أنشطة ممدرسة وسهولة ،يبي في األعمدل لقطدع
 تفشي من العرباة اليول أغلب تعدني في حان، "المتحية والوالاد  اوااسالني بعي هونج كونج وسنغدفورة وذلك
 ،المقدرنة يول بمجموعة مقدرنة 57% العرباة اليول فجوة بلغ  متعديل، حاث بشكل الباروتقراطاة ظدهرة

 3".المقدرنة يول مع متسدو مستوى حقق  حاث ،كلاد   الهوة هذه تحسار اإلمدرا  واستطدع 
 والفنيتدني المستوى التكنولوجي -ب
 إلى يتقدئق عشري ف تاعي طن مدئة زنة اواراخ انع على تقديرا   المرء اكون عنيمد: بارو راناه اقول"     

 4". بهذا اعترفوا ؛نعتقي مد هذا ،العجلة اخترعوا لم الذان أولئك على حقوق له تكون مترا ، كالو عشرة ارتفدع
الخدرجاة  وتحال على التراخاص ،غدلبد التكنولوجيا األجنبيةالعرباة  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتستخيم  

عتبر ضعافة المحلاة ت دإضدفة إلى أن التكنولوجا ،في كثار من األحادن بسبب عيم توفر براءا  االختراع المحلاة
 وغار متطورة نتاجة السادسة الحمدئاة التي لم تكن تقديرة على حفز البحث والتطوار. 

اإلنفدق على البحث  اليول العرباة في مؤخرة يول العدلم فيالاونسكو للعلوم أن  كشف تقرار في هذا الايي    
 .المعرفةو  راالبتكدمبني على  اتقتادييول الخلاج النفطاة إلى بندء  ويع  المنظمة اليول العرباة بمد فاهد ،والتطوار

 على 118 المرتبة في وضع  الجزائر (UNESCO)والثقدفة والعلوم للترباة المتحية أـاضد نشار هند أن األمم"
 مستوى على والتكوان التيراب غادبتأكايهد على  إلى بدإلضدفة التعلاماة، الكفدءة حاثن م العدلمي المستوى

 تحسان من نتمكّ  ال والتي، اإلنتدج وسدئل وتقيم، تعدناهد التي للاعوبد  المدلاة نتاجة اإلنتدجاة المؤسسد 
  .5"البشري العنار في االستثمدر ثقدفة غادب وكذا ،للعمدل الفني المستوى

 التحتية ترّدي البنىتنسيق بين الجهات الحكومية في  مختلف المستويات و العدم -ج
تندهاة الاغر م ؤسسد فإن كدفة األطراف المعناة بدلم ي هذا العنار، "نشار وأنه في مار على سبال المثدلف  
االجتمدعاة،  ونؤ وزارة المدلاة، وزارة التأماند  والش تتمثل فى وزارة االتقتادي والتجدرة الخدرجاة، الاغارة والمتوسطةو 

 ،والكثار من المنظمد  غار الحكوماة ،القطدع المارفى والانيوق االجتمدعى للتنماة ،وزارة التنماة المحلاة
اة متنده مؤسسد عن مسدنية ال ؤولولاس هندك إجمدع بان هذه الجهد  حول من هو المستهيف؟ ومن هو المس

                                                 
1 Abderrahmane Mebtoul, "50 ans de bilan sur l’économie Algérienne 1962-2012", consulter sur le site 

web :www.alterinfo.net.  le:16- 12-2084 
2 Ali Nabil Belouard, Salim seder, "Structure du capital et de la performance des PME Algériennes", les 

cahiers du MECAS, laboratoire MECAS, université de Tlemcen, revue N°2, 2008, p: 01. 

 .14، ص:5119الكوا ،  ،تقرير التنافسية العربية"" المعهي العربي للتخطاط، 3 
 .41، ص: مرجع سابقمميوح ماطفى،  4
 اليولي حول متطلبد  لملتقىا الراهنة "، االقتصادية ظل التحوالت في الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات، "بلخبدط جمالة جمدل 5

 .711، ص: 2006 أفرال18 و 17 العرباة، جدمعة الشلف، اومي اليول في المتوسطةو  الاغارة المؤسسد  تأهال
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معانة أو لنوع اجتمدعى معان؟ ومد هو نوع المسدنية   ؤسسد ؟ وهل هندك تفضال لمرة والمتوسطةالاغاالاغر و 
 والمتوسطة؟ ، والاغارة ونوع العمدلة التى تتعدمل مع المشروعد  متندهاة الاغر

هور، والمتوسطة  بيأ  فى الظ روبدلرغم من أن بعض المنظمد  التى تمثل مادلح المشروعد  متندهاة الاغ    
لاس لياهد وجوي مؤسسي ملحوظ اضمن لهد الواول لاندع السادسة   المؤسسد  الاغارة والمتوسطةإال أن 

ا وابيو أن أاحدب المشروعد  الرأسمدلاة الكبارة تقي حالو  ،والتأثار اإلاجدبي على عملاة انع السادسة والقرار
ون عمل االئتمدن بشروط ماسرة وتقدن ،األرض والبناة التحتاة بأسعدر ميعمة ،على كدفة الحوافز )إعفدءا  ضراباة

 1 ".حاث إنهم امالون ألن اكونوا مرتبطان عضواد  بمراكز القوى فى الحكومة ،مالئم(
العربي  البلي وافتقدر ،التحتاة   البنى تريي وأ توفر هندك مشكل عيم ؛إضدفة الى عيم التنساق بان الهائد  المعناة" 

 ربط طرق اتادال ، وتقوي، ،ئاة  كهربد طدتقة (الخيمد كدفة  فاهد تتوفر التي الحياثة الاندعاة   التجمعد  الى
 .2"الاندعاة   والمين اهتمدم بدلمندطق وجوي لعيم وذلك الرئاسي(، بدلطرق

 ،ام روح المقدوالتاة)انعيالعرباة  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةفدألنمدط السلوكاة التي تتبعهد  ،زادية على مد سبق 
 .اإلنتدجاة تؤيي إلى تراجع ،عتبر أنمدطد غار تندفساةفامد بانهد( ت مدمي والخلفيف الترابط األعإضدفة الى ض

 في أرقامالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية -1-5
 االتقتادياة السادسة إلى نظرا دلمؤسسد  الاغارة والمتوسطةب األخارة اآلونة فيعرباة ال اليول اهتمدم ارجع      
في هذه  النفط على ديـــــــاالعتم يرجة وتقلال دير اليخلــــما توزاع إلى والتي تهيف، الثمدناند  بيااة منذالمتبعة 
،  التنماة هي تقدطرة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة العرباة أن العمل لمنظمة العدم الميار أعلن وتقي ، "البليان
  3ملاون شخص."  30حوالي بهد اعمل، اغارة مؤسسة ملاون 05حوالي  به العربي اوجي الوطن أن إلى مشارا
رجة كبارة لى يإ المؤسسد  الاغارة والمتوسطة"تم توجه اليول الندماة والمغدرباة خداة الى تشجاع انشدء      

المؤسسد  تشكل  ربففي المغ ،الكبرى التي تكتساهد في تحقاق التنماة والشغل لألهماةنظرا  األخارة،خالل السنوا  
من  %21وتشغل أكثر من  ،من المؤسسد (% 94شراحة واسعة من الاندعة )أكثر من  الاغارة والمتوسطة

من القامة  %50و ،من الاديرا % 11و اإلنتدج،من %21وتمثل نسبة  ،مجموع الشغل في القطدع الخدص
اشار تقرار وزارة الاندعة التونساة إلى أن عيي المؤسسد  التي تشغل مد افوق وفي  تونس " ،4المضدفة الكلاة "

 كمد تسدهم في يفع ،تتركز غدلباتهد في تقطدع النساج والمالبس ،مؤسسة 2505حوالي اال إلى عمدل  01
 5 .ألف مناب شغل" 521حوالي من اديرا  القطدع الاندعي، وتوفر  %21.2التايار بنسبة 

                                                 
 .  0994 مركز المشكدة للبحوث، ،"تطبيق على حالة مصر الدول العربية يف الهيكليوالتعديل  الرسميغير  االقتصاديالنشاط "  ،ندير فرجدنى 1
، 11 العيي ،09 المجلي ،واإلياراة االتقتادياة العلوم مجلة ،"العراق في الصغيرة المشاريع دعم في دور التمويل" ،عبوي نجم .الحماي عبي ماطفى مندهل2 

 .551 :ص بغياي، جدمعة
 جراية الشرق القطراة، عن موتقع  العربية"، البالد يف التوظيف قطاع قاطرة والمتوسطة الصغيرة المشروعات، "لقمدنمحمي عبي الجواي 3 
2sharq.com/articles/print.php?id=24224-http://www.al 19:11على  ،5100-9-20، اطلع علاه اوم. 
 .9ص: ،مرجع سابق بوشندفة أحمي، عديل فدطمة الزهراء،  4
 .571 ،529 ص: ،، صمرجع سابق بلمحميي ساي علي،5 

http://www.al-sharq.com/articles/print.php?id=242242ا
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 المؤسسد  إجمدلي من  76% اقرب مد تمثل المؤسسد  هذه أن المتدحة توضح اإلحادءا  البحرين فيو "   
 المادنع عيي إجمدلي بلغ فقي 1999 لعدم الاندعاة لالستشدرا  الخلاج منظمة إلحادءا  "ووفق د ة،العدمل
 واعمل ،يوالر ملاون 5415.8 بنحو تهداستثمدرا وتقير، عدمال 27095تضم  ،مانع د 411 البحران في العدملة
 وتبلغ  ،عدمال 2157 حوالي فاهد اعمل  ،مانع د91 نحو والتبغ والمشروبد  األغذاة اندعة مجدل في منهد
 البترول عيا معيناة خدمد  غار من منتجد  اندعة مجدل وفي ،ريوال ملاون 135 حوالي االستثمدرا  جملة
 المعيناة الاندعد  وفي ،يوالر ملاون 88.6 تهداستثمدرا تبلغ ،عدمال 2950 فاهد حوالي اعمل ،مانع د 66

 1" ملاون   314، بدستثمدر تقير بـعدمال  4969دفاه اعمل ،مانع د  119واآلال  والمعيا  المانعة
في من جملة المؤسسد  الخداة غار الزراعاة  % 99حوالي  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتشكل         

واعمل به حوالي ثلثي  ،من اجمدلي القامة المضدفة التي انتجهد القطدع الخدص %41، وتسدهم بحوالي مصر
ه ذ، في حان تتراوح مسدهمد  هالقطدع الزراعي الخداة خدرجوثالثة اربدع العدملان في الوظدئف  القوة العدملة

شكل  المشدراع  االمارات من الندتج المحلي االجمدلي الماري، وفي يولة % 21الى  52المشروعد  مد بان 
 ،من القوة العدملة % 75من المشدراع االتقتادياة في اليولة، وتوظف نحو  % 92الاغارة والمتوسطة نحو 

 من الندتج االجمدلي لليولة. % 12وتسدهم بحوالي 
جموع من م % 49.2عمدل مد نسبته  2ي تستخيم أتقل من شكل  المؤسسد  الاغارة الت ردناأل "وفي     

وبلغ عيي العدملان في تلك  ج المحلي لألرين،تمن الند % 55 بــ، وتسدهم المؤسسد  في القطدع الاندعي
من مجموع تقوة العمل، واتركز عمل المشروعد  بشكل عدم على %51تشكل مد نسبته  ،21495المؤسسد  

 2والمنتجد  الجلياة والغذائاة."االعمدل الخشباة واأللبسة 

، وحوالي 5112عدم  اليمنمن الندتج المحلي االجمدلي في  % 97بنحو  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتسدهم    
   3السعوياة على الترتاب خالل نفس العدم " في كل من فلسطان،   25%، %59
 االتقتادي في األسدساة األنشطة كدفة في تعمل الاغارة والمتوسطة الاندعاة ؤسسد الم أن اتضح من ذلك     

 سبال على بعضهد اعمل فقي، الوتق  نفس في نشدط من أكثر في منهد اعمل العياي كمدة، العربا للبليان الوطني
أي أنه  ،الوتق  نفس في الانع تدمة سلع إنتدج إلى بدإلضدفة مانعة، ناف منتجد  اندعة مجدل في المثدل

ه حاث أن المشدكل المعترضة لهذ، يولال هذهالفئة من المؤسسد  في  هذهبدلنسبة لن لاس هندك تخاص مر 
 المؤسسد  في هذه اليول تجعلهد يون المستوى المطلوب لتحقاق اآلمدل المعقوية علاهد.

 الياخلي الترابط وانعيام ،جللخار  التبعية في تتمثل العرباة البليان اتقتادياد  ألغلباة األسدساة السمد  إن   
مل عهذه التبعاة امكن الساطرة على تأثاراتهد وانعكدسدتهد السلباة من خالل  إن"امكن القول  ،ةفالمختل الفروع بان

                                                 

 والمتوسطة الاغارة المؤسسد  تأهال اليولي حول متطلبد  لملتقىا العربية"، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنافسية مدىارماص، " سدلم علي1 
      .011، ص:2006أفرال 18 و 17 جدمعة الشلف، اومي العرباة، اليول في
 ،5المجلي  ة،واالتقتاديامجلة تكرا  للعلوم االياراة ، "رؤية استراتيجية مقترحة :االفاق التطويريةو  الصغيرة: المحدداتالصناعات "فدئق مشعل تقيوري،  2 

 02. :ص، 5117، جدمعة العراق، 1العيي 
 .00، 01 :ص ،ص ،مرجع سابقحسان عبي المطلب االسرج،  3 
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ل لتغاار بناد  ونسب التبديل اليولاة التي تمث ،جنوب(–للبليان السدئرة في طراق النمو )جنوب  جماعي دؤوب
  1ركازة هذه التبعاة."

لة في مد بان المؤسسد  العدم للعمل التكدمليومن الجيار بدلذكر أن العنقوي تقي اكون الشكل األكثر نضجد  "     
 Potentialاتقتادي مد، في حان امكن أن توجي أشكدل أخرى للتجمعد  الاندعاة تشكل في جوهرهد عنقويا  محتمال  

Cluster مد  رفة، فمعالندماةلواضعي السادسة في اليول  زاواة عملاة األكثر أهماة، وهي األشكدل التي تعي من
ويراسة الظروف المحاطة به ستسهم بشكل فدعل في توجاه السادسد  التنمواة، لحفزه  ،امكن أن اكون عنقويا  

 2"لالنتقدل إلى عنقوي ندضج.
 
 قيام التجمعات العنقودية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية مبرراتمقومات و -5
 المواري مع للتعدمل واضحة عرباة استراتاجاة غادب بسبب كثارة، مادعب تعدني العرباة االتقتاديا  تزال "ال   

 الخادئص بدلحسبدن تأخذ ،موحية عرباة استراتاجاة اادغة اتطلب األمر أن وابيو، العرباة والبشراة االتقتادياة
  3".ثدلثد العدلم ومع ثدناد ، اإلتقلامي جواره ومع أوال ، نفسه مع الجيي التعدون نحو العربي بدلوطن وتتجه القطراة،

المدلاة  ماديرهد بمستوى لاس أنه كمد ،تواجههد التي والتحياد  اتفق ال الحدلاة العرباة "إن أياء االتقتاديا   
ثلة في متمفعاليات اقتصادية فثمة مقومد  عياية لتركاز الجهوي على يعم التعدون عبر إذن ، 4"المتدحة والبشراة

تلف المجدل اخ ، إذالعرباة بشكل أسدسي المؤسسد  الاغارة والمتوسطةتشدرك فاهد  ،تجمعات عنقودية عربية
ة من مجموعأو بان  ،أو في يولة بأكملهد ،أو مجموعة من المين ،الجغرافي للعنقوي بان التركز في ميانة واحية

 : قومد منوجز فامد الي أهم هذه الس .مستوى اليول العرباةخلق تجمعد  على ممد اعني امكدناة  اليول المتجدورة،
  واالتحادات العربية ، الحاضناتالتقارب الجغرافي-5-1
هندك تواال جغرافي متان بان البليان العرباة على منطقة شدسعة تمتي من المحاط األطلسي غربد  إلى الخلاج    

ي إفراقاد وآساد، ممد اسمح لهد أن تابح موتقع استراتاج، أوروبدكمد أنهد تتوسط القدرا  الثالث:  ،  العربي شرتقد
  بيون وجوي حواجز طباعاة كبارة. ،زادية المبديال  التجدراة مع القدرا  الثالثباسمح لهد 

 ،من اجمدلي المسدحة الادبسة في العدلم % 01تمثل  يوه ملاون كم مربع، 02.5" تبلغ مسدحة الوطن العربي  
ثمدر سمح لهد بجذب االستتكمد أنهد في موتقع جغرافي جاي، وثروا  طباعاة معتبرة . 5وهي مسدحة ال استهدن بهد"

 .الباني العربي األجنبي المبدشر
                                                 

 .4 :ص، 0994،، جدمعة تقسنطانة01 االنسدناة، العيي، مجلة العلوم "البلدان النامية والنظام االقتصادي العالمي الراهن"عبي الوهدب شمدم، 1 
 .9ص: ،مرجع سابقماطفى محموي محمي عبي العدل عبي السالم، 2 

 ، جدمعة يمشق،15، العيي 25المجلي والقدنوناة، االتقتادياة للعلوم يمشق جدمعة مجلة المستقبلية"، العربية العولمة والخيارات، "المناور العزاز عبي3  
 .217، ص: 2009 

عادة الجديدة التنافسية، "النداح كدمل أحمي العدني، محموي ثدئر4 ، 2010، جدمعة العراق، 45 العيي واالتقتادي، اإليارة مجلة العراقية"، العمل سوق هيكلة وا 
  . 011ص: 

 "، مجلة تكرا  للعلوم االياراة واالتقتادياة،آثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية مع إشارة خاصة الى االقتصاديات العربيةمحموي حماي خلال، " 5
  .01، ص: 5101بيون عيي، جدمعة العراق، 
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 من العياي إلى التقدرب الجغرافي كمقوم من مقومد  تقادم تجمعد  عنقوياة عرباة،  فهندك أاضد تقادم إضدفة    
 واتحدي ،مانأالت  كدواتحدي شر  العرباة المادرف كدتحدي " المجدال  مختلف في تركةالمش العرباة االتحديا 
 االتحدي المقدولان العرب، اتحدي العلمي، البحث مجدلس اتحدي العرب، األعمدل رجدل واتحدي العرب المستثمران

 والاندعة والزراعة، التجدرة لفرق العدم االتحدي والسادحة، للفنديق العربي االتحدي البندء، ومواي لإلسمن  العربي
 1".وغارهم الاغارة للمنشآ  العربي االتحدي العرباة، المستشفاد  اتحدي الغذائاة، للاندعد  العربي االتحدي
لقي حقق  كل من مار واالرين وتونس تقيرا من التقيم في تطباق بدإلضدفة إلى االتحديا  المذكورة آنفد، "ف    

فتعيي  التجدرب وحقق  نتدئج ملموسة، كمد انتشر مفهوم الحدضند  في بدتقي منطقة  ،حاضنات األعمالمفهوم 
، البحران ،طرتق، فتوجي اآلن الحدضند  وحيائق العلوم والتكنلوجاد في سلطنة عمدن ،رباةعالشرق األوسط واليول ال

 أنه تقيإذ ، 2"مدرا  العرباةلك بيأ  تجربة الحدضند  في الجزائر والمغرب ولاباد وسوراد واالذك لبندن والسويان،
اة لعالتقد  التكدملاة والتشدبكل الحدضند  من خالل يعمتجمعات صناعية ك ألعمالاحاضنات تم  اعتمدي سادسة ا

، ذلك ة أخرىالكبارة من ندحا ؤسسد فامد بانهد من ندحاة، وبانهد و بان الم المؤسسد  الاغارة والمتوسطةبان 
والمين  ،الحدضند  شبكد  عالتقد  واسعة مع مختلف المؤسسد  التي في محاطهد كمراكز البحوث المتالكنظرا 

 . ضنةالمحت ؤسسد تقوم الحدضنة بتوظاف هذه الشبكد  لخيمة المحاث والجمعاد  الاندعاة،  ،الاندعاة
 المناطق الصناعية العربية-5-5
ق اندعاة ذلك انشدء مين ومندط الاندعاة، وانتهج  في سبالمنفرية على تسراع التنماة عمل  اليول العرباة   

رباة العلوطناة و بهيف جذب االستثمدرا  الاندعاة افي كل بلي، وتزوايهد بدلخيمد  والبنى األسدساة، وذلك 
 توفار فرص العمل وتوطان التكنولوجاد وتنماة الاديرا . هيف زادية اإلنتدج،واألجنباة لالستثمدر فاهد ب

منطقة  12اث بلغ  في مار ر حف أعياي المين والمندطق الاندعاة في اليول العرباة من بلي آلختختل"  
السواس،  بور سعاي،اندعاة موزعة على كل المحدفظد ، تتوزع أغلبهد في اإلسكنيراة، القدهرة )ميانة النار(، 

منطقة اندعاة بمسدحة اجمدلاة  12اإلسمدعالاة، يمادط، شبان الكوم، تقند والسديس من أكتوبر، وفي السعوياة 
ن )اندعد  تعياناة( في كل م كم مربع، تتوزع في معظم مين المملكة،ـ وثالث مندطق اندعاة تخاااة 154

 مزوية بدلبنى األسدساة وتبلغ حجم االستثمدرا  فاهد ترلاون راـــــــدل سعوييهي مندطق الجبال، انبع،  رأس الخبر، و 
 ألف عدمل. 912مانع، اعمل فاهد  7411في 
منطقة اندعاة  11منطقة موزعة في أنحدء المملكة، وفي تونس  51وفي المغرب بلغ عيي المندطق الاندعاة   

مين اندعاة، وفي سوراد  9مندطق اندعاة وخيماة، وفي االمدرا   01هكتدر، وفي الكوا   2111بمسدحة 
 3.مندطق اندعاة 2مندطق اندعاة، وفي األرين  4

                                                 

مجلة البدحث، العيي "،  العربية االقتصادية الوحدة إطار االقتصادية في المؤسسات تنافسية دعم في العربية األعمال بيئة دور تحليلتقلش، " اهلل عبي 1 
 012ص: .، 5105، جدمعة ورتقلة ،00

 .92، ص: مرجع سابقنافان توفاق، 2 
 .012،  ص: 5102"،  التقرير االقتصادي العربي الموحدانيوق النقي العربي، " 3
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 دهتعمل هذه المندطق بوتدئر ومستواد  مختلفة، ولكن جماعد تشكل حدضند  فعدلة للتنماة الاندعاة، إذ أن   
توفر المرافق والخيمد  الالزمة للنشدط الاندعي في موتقع واحي، اوفر على المستثمر الوتق  واإلجراءا ، واسهل 

   .على اليولة حمداتهد وتحفازهد والرتقدبة على أيائهد
 ألسواق المستهدفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية والتنوع القطاعي ا-5-3

 الوطن سكدن عيي حاث ابلغ" ق واسعة تضم مالاان المستهلكان العرب،اسو أهي األسواق المستهيفة العرباة 
مع استقرار معيل النمو  ،حسب ترجاحد  انيوق النقي اليولي 5116سنة مواطن ملاون 358 حوالي العربي

 . 1"% 2.2، واستقرار معيال  التضخم حول%5.5السكدني نحو 
 نسب المسدهمة في الاندعة التحوالاة بان في تقطدعي تبدان هندك أن التحلاال  تظهر ضف الى ذلك "أن     

 ،48.4%بنسبة  كلاباد النفطاة اليول في األولى المرتبة بلغ التحوالاة الاندعد  تقطدع أن نجي فمثال ،العرباة اليول
التجدرة  تقطدع احتل فقي سوراد في مدأ ،30.4%بنسبة السويان في األولى المرتبة الزراعي القطدع احتل وتقي

 لهد اوفر العرباة اليول ليى القطدعد  تندفساة بان والتبدان التنوع هذا ،33.5%بنسبة األولى المرتبة والمطدعم
 هدتشدبه اإلنتدج( أو)تنوع هادكل القطدعي فدلتنوع  .2المشترك " العربي العمل وتعزاز ،للتكامل مهمة دوافع ومزايا

رباة، فدألول ياعي للتكدمل الرأسي بان اليول العرباة إلنتدج منتج معان، والثدني عكالهمد يافعدن لتكوان تجمعد  
 .إلتقدمة التجمعد  العرباة البيال الثدلثهو اآلخر يافع للتكدمل الرأسي أاضد، وهذا مد سنراه في 

 بالكثافة النسبية زبدلعدلم العربي تتماّ  **الاندعد  التحوالاةمن بان مبررا  التجمع العنقويي العربي أن و إنه    
ممد اقلل من يرجد  التركز  ،من الواريا  وجود المنافسةمع  وصغر أحجامهافي عيي المؤسّسد  اإلنتدجاة 

 .توسطة أسدسدوم غارةوبدلتدلي الربحاة لهدته الاندعد  التحوالاة المكونة من مؤسسد  ا ،السوتقي
د في تقدئمة السلع االستهالكاة التي تتماز أسواتقه الغذائاةتقطدع المنتجد  في هذا الايي نشار أنه اأتي "    

اإلنتدجاة في تقطدع الاندعد   ؤسسد من الم %51حاث اضم القطدع أكثر من  ،بيرجد  عدلاة للمندفسة
جد  المندفسة من حاث ير  تقطدع المنسوجد  والملبوسد والي تقطدع المنتجد  الغذائاة  ،التحوالاة في اليول العرباة

ة وترتفع النسب ،العدملة في تقطدع الاندعد  التحوالاة ؤسسد من الم %12واضم حوالي  ،في األسواق العرباة
دث تقطدع المنتجد  الخشباة واألثواأتي في المرتبة الثدلثة ، المغربو  تونس ،االرينفي  %52من  إلى أكثر أكثر

اندعد  ، و البحران، عمدن وموراتدنادمنتجد  المعيناة المانعة من خالل ، والمن خالل السويان وتونس والجزائر
   3الخزف والفخدر في عمدن والمغرب.

                                                 
 .1، الكوا ، ص: 5102 التقرير السنويالموسسة العرباة لضمدن االستثمدر وائتمدن الاديرا ،  1
 .011، ص:  مرجع سابقتقلش، " اهلل عبي 2 

التشييد، صناعة األسمدة، الصناعة الهيدروكربونية، صناعات تحويلية أخرى)الغذائية، منتجات تتضمن الصناعات التحويلية: صناعة مواد البناء وحركة  **

 المعادن، الدوائية، الغزل والنسيج والمنسوجات، األثاث، السكر.الخ(

 .571، 577ص، ص: ، مرجع سابقنوري منار، 3 
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مسجال نسبة  ،ملادر يوالر 511.4نحو  5102بلغ  القامة المضدفة للاندعد  التحوالاة العرباة سنة و "    
 %9.4وبذلك سدهم  الاندعد  التحوالاة بنسبة  ،5101ملادر يوالر عدم  524.2، بعي أن وال إلى %9نمو

 1".من الندتج المحلي االجمدلي
لي ى الندتج المحلي اإلجمدإلوبدلرغم من النمو المسجل في مسدهمة القامة المضدفة للاندعد  التحوالاة       

تكدمال  بدم لقال، وهو مد ايعو مرة أخرى تهد االستخراجاةأنهد تبقى متيناة مقدرنة بمثال إال ،في اليول العرباة
 الموالي ابان ذلك. شكلوال بمختلف أنواعهد في تقطدع الاندعد  التحوالاة العربي،

 
(: تطور القيمة المضافة لكل من الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية في الدول 1-4الشكل رقم)

 )مليار دوالر( (5114-5112العربية)
 .41، ص: 5102"، "التقرير العربي الموحد، النقي العربيانيوق  المصدر:

من خالل الشكل السدبق نالحظ انخفدض القامة المضدفة للاندعة التحوالاة إلى أتقل من الثلث مقدرنة   
منهد خالل السنوا  العشر لليراسة، فدلاندعد  التحوالاة ال تزال يون المتوسطد  العدلماة في  بدالستخراجاة
مسدهمة التحوالاة في الندتج المحلي اإلجمدلي لليول العرباة عدم  %9.4د  الاندعاة األخرى )معظم القطدع

 .مسدهمة الاندعة االستخراجاة( %12.1، و5102
 منطقة التجارة الحرة العربية-5-4

 إتقدمةالعرباة  اليول لجدمعة واالجتمدعي االتقتاديي المجلس أعلن فقي ،1996العرباة سنة  القمة لقرار تنفاذا"    
  2" .1998عدم  من اعتبدرا   التنفاذ   حاز أخذ  عرباة، حرة تجدرة منطقة
ن الوضع العدلمي الجياي يفع العرب الى انشدء منطقة تجدرة حرة تسمح بدلتكدمل االتقلامي وتطباق االتفدتقاد  "إ    

ق حوافز مر الذي اخلاأل ،المتوسطاة هماتهد عن الشراكة االوروباة الموجهة لليول العرباةأال تقل في  ،العرباة
 دمة المنطقة الحرة العرباة. ــــراءا  المقررة إلتقـــــــاإلجاستكمل   5101ففي عدم ، 3"المنتجد  لتجواي

                                                 
 .9، ص:  مرجع سابقانيوق النقي العربي،  1
، جدمعة 15"، مجلة العلوم االتقتادياة والتساار، العيي االقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالمية التعاون آفاق، "النال حمي الطاب محمي المنعم عبي2 

 .79، ص: 1118، سطيف
 .88، ص: مرجع سابقمحمود حميد خليل،  3
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 ال وعلى الرغم من تطباق ميخل تحرار التجدرة بان اليول العرباة الزال  االحادئاد  حول التجدرة الباناة   
ولم اال بعي مؤشر التكدمل االتقتاديي العربي إلى مستواد  مرتفعة تبان ميى  ،حترتقي الى مستوى الطمو 

 اعتمدي اليول العرباة على اديراتهد الباناة لسي احتادجدتهد كمد اوضحه الجيول التدلي.
 (: مؤشر التكامل االقتصادي العربي موزعا لسنوات مختارة2-4الجدول رقم )

 
 .550، ص: 5102"، التقرير االقتصادي العربي الموحد، "انيوق النقي العربي المصدر:

كمد هو مبان في الجيول السدبق، فقي ارتفع مؤشر التكدمل االتقتاديي العربي والذي اقاس نسبة الاديرا    
انطلق  فاه منطقة التجدرة الحرة والذي  0994بدلمئة عدم  2.4من  ،العرباة الباناة إلى إجمدلي التجدرة العرباة

بعي بلوغ الرسوم الجمركاة القامة الافراة بان اليول األعضدء  5119بدلمئة عدم  7.2لاال إلى  ،الكبرى العرباة
، وارجع السبب في انخفدض نسب بدلمئة 2.4إلى   5102، لاال مؤشر التكدمل االتقتاديي عدم 5112عدم 

ة في بدلغالمتاراي والتايار و رسوم تاياق على وثدئق االسالتكدمل العربي الى إجراءا  شبه تعرافاة، كفرض 
، وكذا التشيي في تطباق المقدااس على السلع العرباة، والتعسف في مواافد  فناة مبدلغ فاهد ذا  رسوم الفحص

لادق البادن أو ياللة المنشأ على البضدعة.  عالتقة بدلتعبئة والتغلاف وا 
منطقة التجدرة الحرة تقي تكون وسالة لحيوث تجمع عنقويي من خالل عملاة أن  نيأشرند في الفال الثد     

واألفقاة  أساةر فقط نشار في هدته الحدلة ان التكدمال  ال المنطقة. ذههالمنتجة من يول التجماع النهدئاة لألجزاء 
 يولي.عنقويي  تجمع-العرباةإتقلام اليول في –في هدته الحدلة  تشّكل-الحرةفي المنطقة - فاهد

على سبال المثدل تتعيي المندطق الحرة بيولة اإلمدرا ، " فإن هذا التعيي اعتبر ظدهرة احاة تنمي روح        
في  ؤسسد م" فإذا تقدم  إحيى ال،مترابطةويجعلها ممد اسدهم في تنواع األنشطة  ،المندفسة اإلاجدباة فامد بانهد

توفرة فربمد تكون تلك المكوند  م ،وند  معانة من أجل إتمدمهمك واحتدج  ،المنطقة الحرة لجبل بتاناع منتج مد
    1 .أخرى في منطقة حرة أخرى في اليولة " مؤسسد ليى 
قليم الدول إنفس الشيء انطبق على    ليولة الواحية التي تتعيي بهد المندطق الحرة،انطبق على االمثدل السدبق    

 ،فإنه إذا تقدم  إحيى اليول في المنطقة الحرة بتاناع منتج مدفبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية  العربية،
                                                 

أطروحة دكتوراه، جامعـة )يوسف بن  البلدان النامية"،المناطق الحرة في ظل التغيرات االقتصادية العالمية مع دراسة لبعض تجارب " منور أوسرير، 1

 .131، ص:1119، 1119خدة( الجزائـر،
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فربمد تكون تلك المكوند  متوفرة ليى يولة عرباة أخرى تنتمي لمنطقة  ه،ألجزاء مكملة من أجل إتمدم واحتدج 
 في يول المنطقة. بشقاهد التجدرة الحرة، ممد اوفر علاهد عندء التكلفة عن طراق التكدمال 

ة التجدرة الحرة وستضم منطقفدلمنطقة الحرة توسع من فرص اإلنتدج لكل بلي وترفع من مستوى التشدبك الاندعي، 
توفر جماع العندار الالزمة لبندء سالسل متكدملة إنتدجاة وتجدراة وتسواقاة وسالعرباة معظم البليان العرباة، 

لمعظم القطدعد  الاندعاة العرباة غار النفطاة، وفي هذه البائة تنفتح فرص عياية أمدم  ليعم التطور االتقتاديي
 لسلة القامة،س توفر هذه الااغة إمكدناة تجماع مختلف وظدئفحاث  ،الاغارة والمتوسطةالعرباة  ؤسسد الم

 ليولوعة من امجم عبر تقسامهد على أو ،عبر تقسام هذه األخارة على مؤسسد   متخااة في نفس اليولة
 طراق  عني الجوية، لإلخراج منتج نهدئي عد ،في أحي وظدئف سلسلة القامة متخااةهم كل واحية من ،العرباة

وبدلتدلي القادم  ،أنواع كثارة من التعدتقي من البدطن والتعدتقي الجزئي وأشكدل أخرى لترتاب التعدون بان البليان العرباة
 .بقطدعد  شتى تندفساة

 العربية  لمحليةالعنقودية أساس التنمية االتجمعات -5-2
لياهم خادرا  عياية، واستطاعون أن استثمروا أموالهم خدرج البليان العرباة،  المستثمران العرب الكبدرن إ       

مرتبطة بأسواتقهد الوطناة، وهي مضطرة الاوم للمشدركة بقوة في عملاة  المؤسسد  الاغارة والمتوسطةفي حان أن 
التنماة عبر تطوار عملهد، وستجي أن طراق التجمع العنقويي كمقدربة مشتركة هو أفضل الخادرا  المتدحة أمدمهد 

 لتوساع األسواق.
قلهد النفدذ إلى التكنولوجاد ون ال تؤهلهد للتايي بنجدح لمهمة حجمهد،إن تقيرة مؤسسة عرباة واحية مهمد كدن    

مع وجوي  ،لعرباةا المؤسسد  الاغارة والمتوسطةوتوطانهد، ولذلك تبيو الحلول المقترحة في تطوار التجمع بان 
شراك أوروبي أو أكثر لتفعال برامج التأهال هي األرضاة المالئمة لتضااق الثغرة في التطور التكنولوجي والخبرة 

جل، أن " المازة التندفساة التي اتمتع بهد الوطن العربي في مجدل الطدتقة الهايروكربوناة محيوية األ ، ذلكوالمعرفة
  1مزااد يائمة".باألمر الذي استلزم تكثاف العمل العربي المشترك للتعواض عنهد 

إلى ة لعربافي الندتج المحلي اإلجمدلي لليول اتقطدع الاندعة في هذا الايي نشار أنه تقي توزع  مسدهمة   
، ممد اؤكي اعتمدي اليول العرباة في اتقتاديهد على النفط، 5102للاندعد  االستخراجاة عدم  % 12.1حوالي 

ولذلك وجب تعدون اليول العرباة فامد  ،9.4%بانمد وال  نسبة مسدهمة الاندعد  التحـــــــوالاة لنفس السنة 
ك اخفض فإن ذل ،وبرامج محيية في منطقة التجدرة الحرة العرباةبانهد، وعنيمد اؤطر هذا التعدون ضمن فعدلاد  

هذا مد سنراه في المبحث التدلي أان سنركز على ترواج من مخدطر المبديرا  التعدوناة الطلاقة غار المقاية، و 
كن اسقدط مبان اليول العرباة بدعتبدرهد اتقلامد محيويا  من يول ندماة متقدربة جغرافاد نسباد افي و مفهوم العنقوي 

 مفهوم التجمعد  علاهد. 
 

                                                 
 .071، ص: 5101يار المسارة للنشر والتوزاع، عمدن،  اقتصاديات الوطن العربي"،، "أحمي عدرف العسدف، محموي حسان الوايي 1
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 بين الدول العربيةفي و تجمع عنقودي مقترح لتفعيل  نموذجالمبحث الرابع: نحو 
 كبارة مجموعة تجماع على يرةـــــــــــتق من له لمد ،ويي ليول العدلم العربيـــــــــــــــــــــالعنق التجمع بأسلوب إن األخذ    
في نفس اليولة كمد ألفند ذلك  سلسلة قيمة ممركزةاكون إمد عبر  ،واحي تنموي إطدر في الاندعاة األنشطة من

ما في الجدنب النظري، موعة من اليول العرباة، كل يولة عرباة تتخاص جعلى م سلسلة قيمة مجزأةعبر  وا 
 لمقترحر اامكن تجساي هذا التاو إلخراج منتج واحي في األخار،  ،في واحي أو أكثر من وظدئف سلسلة القامة

 (5-4في الشكل رقم ) بين الدول العربيةفي و تجمع عنقودي لتفعيل 
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 النتائج           النتائج     
 
 
 
 
 

 

 مبسط إلقامة تجمعات عنقودية عربية شكل(: 8-1الشكل رقم )

 من إعداد الباحثة المصدر:

بدائل إقامة تجمعات 

 عربية عنقودية 

البديل الثاني: المشروعات 

المشتركة واالستثمارات 

 البينية العربية 

االجراءات في الدولة الواحدة / عبر منطقة التجارة الحرة 

 العربية:

 أهمية كبيرة االستراتيجيةضرورة إيالء مرحلة صياغة ـــ  

 )وضع إطار مؤّسسي(النظام  فاعلي مسؤوليات ـــ ضبط 

 ة العربيـــ االهتمام بعنصر الترويج الستراتيجية التجمعات  

 التشريعية والقانونية ،تحسين البنية التحتية ــ

 ــ اإلجراءات المتعلقة بالجودة والدعم الفني والتصدير  

 والتقييم والمتابعة الرقابةــ 

 

 نتائج عنقود مابين الدول 

 عنقود الدولة الواحدة +نتائج 

 الواسعة  السوق ضمانــ  
 اإلنتاجي لثوالتما االزدواجية ــ منع

 .والحروب السعرية
ــــدرة التفاوضــــية - ــــن الق ــــع م الرف

ــــع الشــــركات  ــــة م ــــدان العربي للبل

 األجنبية في األسواق العالمية  

ــة ــى البطال ــاء عل ـــ   القض ــادة ــ ، زي

القيمـــــــة المضـــــــافة، وجـــــــذب 

 األجنبية.االستثمارات 

عناقيد رائدة في عدة دول 

 عربية 

 عناقيد رائدة بين الدول العربية

سلسلة القيمة وظائف  أحدكل دولة تختص في -

 تسليم المنتج النهائي( إلى التوريدمن )

 أو -

   جزءا من المنتوج دولة تصنعكل -

 البديل الثالث: التكامل

 الصناعي ذو البعد التشتتي

 بين الدول العربية 

البديل االول: لكل دولة 

 عنقود خاص بها 

 نتائج عنقود الدولة الواحدة:

ـــ انتقال المعارف واالبتكار ــ تحقيق الكفاءة 

الوصول إلى ــ   زيادة الصادرات ــ اإلنتاجية 

المدخالت المتخصصة والموظفين 

    المتخصصين

 ــ تحقيق الجودة ورضا العميل
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 العربية توسطةوالم غيرةمؤسسات الصبدائل إقامة تجمعات ال-1

نجي أن شرق آساد حقق  نجدحد كبارا من خالل "بدلرجوع إلى التجدرب الندجحة على المستوى العدلمي،     
 ،اة أكبرالقطدعد  الاندعاة التي تحقق تندفس تقوم على اختادر، وهي سادسة (سياسة اختيار الرابحين)تبني 

، "ولعل البيااة الاحاحة التركاز على الاندعد  1 ".ومستواد  أعلى من التشدبك بان القطدع وبقاة االتقتادي
التي تملك فاهد اليولة مازة نسباة، لكن البي من تطوار هذه الاندعد  عن طراق التوسع األفقي والرأسي، 

 2وال تلك المازة النسباة إلى مازة تندفساة"لتح
 ،ليولة الواحيةل لاس فقط في الحاز الجغرافي الضاق (سادسة اختادر الرابحان) الفكرةامكن تطباق هذه  

تي تنتشر الو  ،المؤسسد  الاغارة والمتوسطة تقطدعد بدلذا  في مجدل  لكن أاضد على مستوى االتقلام العربي،
لساراماك مواي البندء، ا االحذاة والمنتجد  الجلياة،، اندعة المنسوجد  والمالبس الجدهزة في االتقطدر العرباة مثل

على أن امتي التطباق على اندعد  أخرى بعي نجدح  ،وذلك كمرحلة أولى االثدث والمنتجد  الخشباة، والزجدج،
 ي:هلك بثالث مندهج . وامكن تطباق ذالهنيساةالاندعد   اندعة االلكتروناد  والبرمجاد ،ك ؛التجربة

 لكل دولة عنقود خاص بها   :البديل األول-1-1
قامة عنقوي فاه جماع حلقد  سلسلة ال ،تقوم هذه الطراقة على إتقدمة عنقوي لكل اندعة على المستوى اليولي    

بدلتدلي و  حاث هند اتم توزاع المنطقة العرباة إلى فئد  تخاص في اندعد  لهد فاهد مازة، ،في يولة عرباة معانة
تندفساة. و نحال على عندتقاي رائية في عية يول عرباة، لكل يولة منهد عنقوي متماز في تقطدع لهد فاه مزااد نسباة 

بعي ذلك اتم ربط العندتقاي القطراة لكل اندعة على مستوى االتقطدر العرباة أو عيي منهد بدلشكل الذي اؤيي الى 
 اتقدمة العالتقد  التبديلاة بانهد. 

ن  تطور العنقوي تقي اعتمي  في بعض األحادن على ألى إنشار  ،فيما يتعلق بهذا البديل لتوضيح أكثرول     
ي اتفدعل  تق ، هذا األخارعنقوي اندعة الثالجد  بمارلك ذومثدل على  التفدعل بان العندتقاي ببعضهد البعض،

 ذهم هحاث تض ،الجزائر وأتونس  أو، من خالل السودان المنتجد  الخشباة واألثدث لاندعة ندتقاي محتملةعمع 
لرغم من فعلى ا، البليان العرباة أكبر  نسبة من المؤسسد  اإلنتدجاة العدملة في هذا القطدع كمد أشرند سدبقد

بان  دلنقطة اتاإال أن هندك  ،اختالف التكنولوجاد المستخيمةو  ،اختالف المنتجد  وميخال  العملاة اإلنتدجاة
ه ذمن هبليان الاديرا   ، لتابح بذلك وهي عملاة بندء المطدبخ التي تشتمل على األجهزة المنزلاة ،العنقويان
 أومن من اندعة األثدث. ،كبر من اديراتهد من األجهزة المنزلاةأالنوعاة 

ورأس  ،أهمهد تيبار أنشطة االنتدج بيءا من المواي الخدم ،"إن هذه االستراتاجاة تحوي ضمند على عية ترتابد  
دفة الى إض ،مرورا بدلعملاد  ثم المخرجد  ،جهزة والتقناة والمواري البشراة كميخال  انتدجالمدل والمعيا  واأل

                                                 
 .  72، ص: 5119، الكوا ،14"، منشورا  المعهي العربي للتخطاط، العيي العربية سياسات تطوير القدرات التنافسية في المنطقةرادض بن جلالي، " 1
 .44، ص:مرجع سابقعبي العزاز عبيوس، " 2
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وقع جغرافي مالتي تتم عملادتهد في  ،لمنظومة االنتاج المركزوبادند  مرتية  ،توفار بائة ياخلاة وخدرجاة مالئمتان
 1الى تايار السلع النهدئاة وتوزاعهد في مختلف انحدء العدلم " بدإلضدفة ،واحد
وتقع كطراقة تقادس تقيرة الم  ؛" وهندك عيي من الطرق الكماة تستخيم في التحياي المبيئي إلمكدند  العندتقاي    

 من خالل حسدب نسبة تركز العمدلة في هذه الاندعة في هذه المنطقة ،على ااجدي فرص العمل لهذه الاندعة
يل على واحي فهذا االمقسومد على نسبة تركز العمدلة في هذه الاندعة في اليولة، فإذا كدن  النتاجة أكبر من 

تاجة والذي جدء ن ارتفدع نسبة عيي المختاان في هذه الاندعة في هذه المنطقة مقدرنة بغارهد من المندطق،
ي وهو مد اجعل هذه الاندعة في هذه المنطقة أح ،الرتفدع نسبة االنتدج والكفدءة لهذه الاندعة في هذه المنطقة

 الخادرا  المطروحة للتطوار العنقويي.
 تقيرة الموتقع على ااجدي فرص العمل =  

 المنطقة / إجمالي عدد العمالة في المنطقة أ( في)الصناعة عدد العمالة في                                 

  

 2الدولة / إجمالي عدد العمالة في الدولة" أ( في)الصناعة عدد العمالة في                                   

ومن أهم األسس التي اقوم علاهد اختادر العنقوي المراي تنماته أن اكون له تأثار هدم في اتقتادي اليولة بشكل    
في  ة من التعدونكون هندك تجدرب ااجدباتوأن  عدم من ندحاة ااجدي فرص العمل والقامة المضدفة والتايار،

 االنشطة المشتركة بان عندار العنقوي.
 الثاني: المشروعات المشتركة واالستثمارات البينية العربية بديلال-1-5

ال انكر أحي بعض التجدرب الندجحة التي تحقق  في بعض اليول االساواة من جراء التعدمل مع الشركد      
أن  أنه امكن نعترف، وأكثر من ذلك نخص بدلذكر يول مدلازاد وتداالنيا وكوراد الجنوباة وتداوان ،متعيية الجنساة

 المضافة العرباة، من خالل إنشدء عندتقاي فيمحفزا لظهور عندتقاي في اليول  تكون الشركد  متعيية الجنساد 
 .على سبال التعدتقي من البدطن ةذا  التكنلوجاد القدعيااليول العرباة المضافة إلنتدج المنتجد  الوساطة 

 ،شهيتهد هذه البليان نتاجة استضدفتهد لهذه الشركد  تجارب فاشلةهندك أاضد  في المقابللكن ال ننكر ذلك، 
 .وبافة خداة في أمراكد الالتاناة وعيي كبار من اليول االفراقاة

فهي أاال تمثل  ،في اليول العرباة ندجحة كدن )تجدرب الشركد  متعيية الجنساة(وبدفتراض أن تلك التجدرب   
االستثمدر تيفقد   (التيفقد  تلك "حاث بلغ  ممد اعني انعيام جيواهد حتى في حدلة نجدحهد، نسبة ضئالة جيا،
عدم  ترالاون يوالر 0.51البدلغ  ،اإلجمدلي العدلمي من  % 1.7 العرباة لالتقتاديا  الوافية ) األجنبي المبدشر

 األموال حجم "ووال ،3"في ذا  العدمملادر يوالر  740من اجمدلي اليول الندماة البدلغ  %7.2و ،5114
" وتشار ، 4" %90 اعديل  مد أي ،يوالر ملادر 800لى إ 700بان مد إلى العرباة اليول خدرج المستخيمة العرباة

                                                 
مجلة جدمعة جوبد لآلياب والعلوم، العيي ، القدرة التنافسية المستدامة لمنظمات االعمال في الدول النامية في مواجهة العولمة"، "ماطفى عبي اهلل علي 1

 .75، ص: 5119جدمعة جوبد،  ،14
 .7ص: ، مرجع سابقالجزء الثدني، ، "أسس اختيارها والتوجه السعودي نحوهاالعناقيد الصناعية تنميتها و وحية اليراسد  االتقتادياة، " 2
 .1، ص: مرجع سابقالموسسة العرباة لضمدن االستثمدر وائتمدن الاديرا ، 3
 .11،ص:    0201، جدمعة العراق، 47 واالتقتادي، العيي اإليارة مجلة العربية"، الدول على وتأثيراتها االقتصادية العولمة، "واخرون العزاز عبي أحمي4 
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ملادر يوالر أمراكي،  011( تقير بحوالي 5105-5110اليراسد  أن االستثمدرا  الباناة العرباة خالل الفترة)
 .1بدلمئة" 59بلغ  نسبة االستثمدرا  الاندعاة منهد 

لهد األفقي حسدب تكدمالعرباة متكدملة مع العدلم الخدرجي على  االتقتادياد قة نرى أن بللمؤشرا  السد فدستنديا
   .فامد بانهد

ومن بان  ،وأخرى رافضة لهد ،"نتاجة لذلك انقسم  اآلراء الى مؤايي فتح البدب أمدم هذه الشركد  بيون تقاوي   
 اتــــشروعمومحفزا بدليخول في  ،ية واآلراء الرافضةهذان الرأاان ظهر رأي ثدلث انديي بدلتوفاق بان اآلراء المؤا

 .2هذه الشركد  والتعدمل معهد وفقد للمادلح المتبديلة "لثدر السلباة بهيف تجنب اآل joint Venturesمشتركة
و عبر أ ،يورا مهمد في اليخول بمشدراع مشتركة مع شركدء محلاان المؤسسد  الاغارة والمتوسطة" تؤيي   

ول الحا ؤسسد إذ ااسر االستثمدر األجنبي للم إتقدمة مشدراع مشتركة أو مملوكة بدلكدمل مع شركدء أجدنب،
 3نه ايخل منتجد  جياية إلى األسواق."أكمد  ،بروابط السوقوازويهد  ،على التموال

عالمد  وبراءا  االختراع وال ،اع المشتركة من خالل المسدهمة في حقوق الملكاة وااليارة والخبرةر المشدتشكل ت   
"حاث ، ضافةويولة م ،ليولة متيّفقة يولاة النشدط في مشروع مشترك دولتين عربيتين متجاورتينالتجدراة بان 

وتعتبر هذه " ،4" 12 إلى52ولكنهد عدية مد تكون بان  ،%91إلى 01نسبة ملكاة المؤسسة اليولاة تتراوح بان 
على  عتمديبدالمي بان أكثر من يولة عرباة، فدلغداة هي إنتدج مشترك، وذلك الااغة أبسط آلاد  التكدمل القو 

 .5الثراء األمدمي والخلفي"
أنهد األياء النسبي الحدلي والكدمن لالتقتادياد  العرباة في إطدر العرباة تعّرف على التندفساة "ذلك أن    

تثمدرا  التجدرة الخدرجاة واالس يواعتبر تقطدعلمزاحمة من تقبل االتقتادياد  األجنباة، لالقطدعد  التي تتعرض 
اشترط أن تكون هدته االستثمدرا  من "و ،6األجنباة من أكثر المجدال  التي اتجلى فاهد تزاحم اليول فامد بانهد"

 .7"اإلنتدجي والتسواقي بان اليول العرباة ،النوع الذي اؤيي إلى حيوث يرجة من الترابط العضوي
ائدة على الدولتين العربيتين، الدولة صاحبة المؤسسة دولية النشاط، والدولة المضيفة، إن ذلك سيرجع بالف    
 اتقتادي ظل في التندفسي موتقعه بيعم له تسمح المزااد جملة من لتحقاق الوطني للطرف الفراةذلك  ساتاح"

   .8"للاغدر ارابمكدند ك اتاح ال كبارة اتقتادياة تكتال  ظهور ظل في أابح ،عدلمي
                                                 

 .811صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص: 1

 
   . 29، ص: مرجع سابقماطفى عبي اهلل علي، 2
 .552ص : ،مرجع سابقامجي ابدح عبي العدلي،  3 
، مرجع سدبق،  "اكتساب وتطوير المزايا واالستراتيجيات التنافسية في المؤسسات الصناعية في ظل تحديات البيئة الدولية المعاصرةحتمية غول فرحد ، " 4

 .09 ص:
 .19ص:  ، مرجع سابق،عبي الرزاق رزاق المخديمي 5
 (.5111رؤاة المعهي العربي للتخطاط) 6
 .019، ص:5101، جدمعة ورتقلة، 14مجلة البدحث، العيي  التنمية الصناعية العربية"،دور االستثمارات البينية في ، "سلامدن بلعور7
 جدمعة ورتقلة، ، 03العييالباحث،  مجلة ،المنافسة" لمواجهة االستراتيجية التحالفات دعم أشكال من كشكل المباشر األجنبي االستثمار" أحمي، زغيار8 

 .071ص: ، 2004
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 الجواراة من شأنهد أن تسدهم في التطور المتجدنس لتلك المندطق االستثمدرا "وبدلتدلي مثل هذه التيفقد  من     
" وذلك شراطة التركاز في تقوانان االستثمدر لمختلف  1تقواة من جهة أخرى". جواراةوتشكال أتقطدب  ،من جهة

 . 2لرعداده لجذب االستثمدرا  الباناة"األتقطدر العرباة على منح نفس الحوافز التي امنحهد كل تقطر 
مستوى  فقي تم طرحهد في الستاناد   على ،"وهذه الااغة المشدراع المشتركة في حقاقة أمرهد لاس  بجياية     

تقدم  بدلفعل و   الطاران والنقل البحري والبتروكامدواد  والاندعد  الهنيساة،  كدستحياثالعمل العربي المشترك، 
نشدء أول شركة   تثمدراسمشروعد  مشتركة، منهد المشروع المشترك إلنتدج األسمن  بان الجزائر وتونس، وا 

تكون نواتهد الشركة العدمة للاندعد  الماكدناكاة   في اإلسكنيراة  ،اندعي عربي مشترك بان العراق ومار
 .3لعراق إلنتدج الجرارا  والسادرا "والنار للسادرا  في القدهرة، ومانعدن آخران في مار وا

 الجيوىيراسد  االعتبدر  بعان األخذ مع تقواة، أسس على مشتركة مشدراع إتقدمة العرباة اليول على انبغي"     
 ذا  عرباة–عرباة إلى عالتقد  اؤيي بمد الاندعي، التوطان ومعداار، يولة لكل النسباةالمازا  و  االتقتادياة

 .4"اليول بان هذه المتبديل االعتمدي زادية إلى اؤيي وبمد كباران، تكتلو  تشدبك
يولة عرباة مد  51"فقي بلغ مجموع مد تعرضه  ،على اعاي جهوي اليول العرباة في عرض الفرص االستثمدراة" 

الجيول  وامكن توضاح ذلك في، 5ملادر" 151فراة في مختلف المجدال  بتكلفة تزاي على  0114ازاي على 
 التدلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، جدمعة اوسف بن 04مجلة علوم االتقتادي والتساار والتجدرة، العيي  البلدان النامية من ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات"،موقع شركات " فراي بادلة، 1

 .20، ص: 5114خية، الجزائر، 

 الخدمس، جدمعة البارة، المجلي ،50 العيي االتقتادياة، العلوم مجلة"، العربية االقتصادات على وأثره االقتصادي التكاملالبطدط، " سعي فدضل منتظر 2
 .29، ص: 5114

 .19ص:  ، مرجع سابق،عبي الرزاق رزاق المخديمي 3
 .14، ص: مرجع سابقواخرون،  العزاز عبي أحمي4 
 .21، ص: 5105، جدمعة ورتقلة، 01مجلة البدحث، العيي "، واقع مناخ االستثمار في الدول العربية، "عبي الحماي بوخدري 5
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 : الفرص االستثمارية المعروضة في عدد من القطاعات في الدول العربية (8-4)الجدول رقم

 بعض الخطط االستثمارية في عدد من القطاعات في الدول العربية
االستثمارات المتوقعة  الدولة

 بالمليار دوالر

 مالحظات

 سنوات 1لمشاريع النفط والكهرباء والمياه خالل  671 السعودية

 في قطاع النقل الجوي ومشاريع المطارات 11 اإلمارات

 81التحتية والعقار والنقل خالل  ةلمشاريع الطاقة والبني 611 قطر

 سنوات

 سنوات 1لمشاريع المياه والكهرباء خالل  7.4 سلطنة عمان

 لمشاريع متنوعة في البنية األساسية والطاقة واإلسكان 611 الكويت

 في الكهرباء والغاز واألسمنت لمشاريع 11 الجزائر

-1181لمشاريع قطاع الكهرباء في خطة التنمية السابعة من  85 مصر

1183 

 .1111ضمن الخطة الوطنية للطاقة حتى عام  64 األردن

وتشمل قطاعات  ،ضمن شركات تنموية مع األمم المتحدة 811 العراق

 الطاقة واإلسكان والبنية التحتية.

 / 714.1 اإلجمالي

، جامعة ورقلة، 81"، مجلة الباحث، العدد واقع مناخ االستثمار في الدول العربيةعبد الحميد بوخاري، " المصدر:

 .91، ص:1181

لاغارة اكثارة تخص الانـــــدعد   ةفهنــــــــــدك فرص استثمدرا ،بدإلضــــــدفة الى القطدعد  المذكورة في الجيول  
الزراعة، األتقمشة  فراة في تقطدعد  571مؤسسة تشجاع االستثمدر  في األرين، تعرضف"، والمتوسطة

والمنسوجد ، الاندعد  الكامدواة، البندء، التعلام، الطدتقة ومرافقهد، األطعمة والمشروبد ، الاحة، االتادال  
 ملادر يوالر. 22وتكنولوجاد المعلومد ، الاندعد  اليوائاة، السادحة والخيمد  بكلفة 

السويان تعرض وزارة االستثمدر على موتقعهد االلكتروني مشدراع في مختلف القطدعد  بقامة تقراباة وفي     
فراة  00و ،ملاون يوالر 0021فراة في مجدل الزراعة بقامة تزاي على  57منهد  ،ملادر يوالر 01تتجدوز 

وتوفر ، يالحياياة والتعلام والعدلفي مجدل الموانئ البحراة والنقل النهري والنقل الجوي والطرق الجسور والسكك 
نقل والخيمد  لدلطدتقة، تكنولوجاد المعلومد  واالتادال ، امختلفة ك استثمدراة كبارة في تقطدعد  دفرا السعوياة
 .1ملادر يوالر" 511، والاحة، بتكدلاف استثمدراة تقياراة ضخمة تتجدوز اللوجستاة

ضد ماّيرة فهي أا راد استثمدراة في العياي من القطدعد ،ففي هذا الايي نشار أن السعوياة كمد أنهد تمثل   
بلغ   فقي، 5110خالل عدم  لالستثمدرا تأتي السعوياة في مقيمة اليول العرباة الماّيرة " لالستثمدرا  حاث

من إجمدلي  % 09.0بنسبة  ،ملاون يوالر 227.4حوالي  السعوياة في اليول العرباة األخرى االستثمدرا حجم 
من  % 01ملاون يوالر بنسبة  112.1العرباة المايرة إلى يول عرباة أخرى، تلاهد سوراد بإجمدلي  االستثمدرا 

                                                 
 .24ص:نفس المرجع السدبق،  1
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 112العرباة المايرة إلى يول عرباة أخرى، وتأتي في المرتبة الثدلثة اإلمدرا  بإجمدلي االستثمدرا  إجمدلي 
 .1من اإلجمدلي" % 01.2ملاون يوالر بنسبة 

ان وبدلتدلي تجمعد  عنقوياة ب ،فرص لقيام مشاريع مشتركةإن هذه الفرص االستثمدراة المعروضة هي       
الخبرة وبراءا  حقوق الملكاة وااليارة و ك اليولتان في تشكال العنقوي في ، حاث وفي هذه الحدلة تشتر اليول العرباة

 .االختراع والعالمد  التجدراة
عدم  رة  هذه األخافقي شهي"ة، هي أسواق المدل العربااالستثمدراة إن الذي احسن من وضعاة هذه الفرص      
 بدلمئة 2.1، فقذ ارتفع  هذه القامة بنحو تحسند في القامة السوتقاة االجمدلاة لمجموع البوراد  العرباة 5102

 بتطوارالعرباة  بوراد ، كذلك تقدم عيي من ال5102ملادر يوالر في نهداة  0511خالل هذا العدم لتبلغ نحو 
 . "2هدب بورصة خاصةبهيف ايراجهد وانشدء  طةبالمؤسسات الصغيرة والمتوسمنظومة من التشراعد  الخداة 

لمذكورة آنفد تحسن من فرص االستثمدرا  ا المندطق الاندعاة العرباةنشاي كذلك وفي نفس السادق أن    
وأن نسبة كبارة من االستثمدرا  في تلك المندطق تقديمة كمد ، ة لالستثمدرا المشتركة، حاث شكل  حدضنة تقوا

 .من يول عرباة أخرى
 التكامل الصناعي ذو البعد التشتتي بين الدول العربية الثالث: البديل-1-3

كل الحياث الش ،كأحي أشكدل التجمعد  العنقوياة اليولاة البعي التشتتي التكدمل الاندعي ذونستطاع اعتبدر 
مشجعد على  اتهذ"كمد اكون العنقوي في حي  ،أان امتي العنقوي عبر العدلم في شكل شراكة يولاة ،لعملاة التيوال

هد تيوال مراحل وعلى ذلك امكن تعراف ظدهرة التجماع خدرج الحيوي بأن"  .3"تبني المؤسسد  الستراتاجاة يولاة
    4"بحاث تشترك أكثر من يولة في إنتدجه. ،اندعة المنتج

 ستراتاجاةاالتجدرب التنمواة في اليول الندماة تشار إلى فشل استراتاجاة التاناع ذا  التوجه الياخلي )       
دئج ومن أهم النت ،المستورة والمواي الوساطة دإحالل الواريا (، ألنهد اعتمي  باورة أسدساة على التكنولوجا

 قامهد اليولتالتي  هو قيام كل دولة من الدول العربية بإقامة نفس الصناعاتالمترتبة على هذا النمط للتاناع 
ممد اعني اضعدف التبديل التجدري بان اليول العرباة للحاول على السلع الوساطة واالنتدجاة الالزمة  ،العرباة
   .الاندعد  االستهالكاة إلتقدمة

طدر العرباة في االتق عيي من الاندعد  المشتركةعلى اختادر  تقوم طراقة التكدمل الاندعي ذو البعي التشتتي  
 على كل المنتجان والموريان وأنشطةالعنقوي شتمل على حيا، اوعمل عنقوي موحي لكل اندعة  ،كلهد أو بعضهد

 العرباة. التسواق لهذه الاندعة التي اغطاهد العنقوي في االتقطدر المشتركة
                                                 

، جدمعـــــة اوســـــف بـــــن 04مجلـــــة علـــــوم االتقتاـــــدياة والتســـــاار واإليارة، العـــــيي "، التعـــــاون االقتصـــــادي العربـــــي فـــــي الميـــــدان الصـــــناعي، "الحــــدج حنـــــاش 1
 .71، ص: 5114الجزائر،  خية،

 .02، ص:مرجع سابقانيوق النقي العربي،  2
   .1، 5، ص: ص، سابق لزهر، مرجعالعدبي  البدتقي،روابح عبي  3
 .29ص :، مرجع سابق، سدمي سالمة نعمدن 4
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 1العرباة إلى أربع مجموعد  وهي: االتقتادياد لإلشدرة في هذا الايي امكن تقسام      
  وبهد الكثار من المواري البشراة والمهدرا  والكفدءا ، وتضم: الجزائر  متنوع: اقتصاديدول ذات هيكل

 ؛والعراق وسوراد ومار
  وانخفدضوتعدني من نيرة في السكدن على البترول(  االعتمدي)متخصص:  اقتصاديدول ذات هيكل 

تقلة الاي العدملة، وتضم: لاباد، البحران، الكوا ، تقطر، السعوياة، اإلمدرا  و األراضي الادلحة للزراعة، 
المايرة  (OPEC) األوبكوهو منظمة  ،في مجدل البترول اتقتادييالعرباة المتحية، وكلهم اجمعهم تكتل 

 ؛للبترول
  :فضال عن محيوياة مواريهد الطباعاة والبشراة وتشمل: دول ال يمثل لها إنتاج البترول أهمية عالية

 ؛تونس واألرين والمغرب والامن والسويان
  وعدية مد تتعرض لحروب أهلاة ونزاعد  ياخلاة وتضم: جابوتي رعوي زراعي:  اقتصاددول ذات

 والاومدل وفلسطان ولبندن وموراتدناد.

 من لتكدمل الاندعي بان اليول العرباة بياللووضع خطة  ،"البي من تنساق االنتدج الاندعي بيالفي هذا ال     
واقاي  ،الاندعيدج ـــــوالذي اؤيي الى تندفس اليول العرباة في مجدل االنت ،تشدبه الهاكل االنتدجي الحدلي

 الواحية من ندحاة توفار مستلزمد  االنتدج من السلعبدلتكدمل الاندعي تكدمل مراحل االنتدج بدلنسبة للاندعة 
 2حتى تقل الحدجة الى استارايهد من الخدرج." ،الاندعي كلمد أمكن ذلك لإلنتدجالوساطة الالزمة 

لم اعي في امكدن يولة واحية مهمد كدن  مواريهد أن تنفري بتاناع وتسواق جماع حاث وفي هذا السادق         
بل أنه أابح من الشدئع أن نجي العياي من المنتجد  الاندعاة اتم تجهاز مكوندتهد أو  ،الاندعيأجزاء المنتج 

و تتخاص أ ،على انع أحي هذه المكوند  فقطبحاث تقوم كل واحية منهد بدلتركاز  ،أجزائهد في أكثر من يولة
  في أحي مراحل سلسلة القامة.

بهيف الوتقوف على ميى تندفساة منتجد   Blassa indexشر اعي استخيام مؤشر التخاص اليولي المعروف بمؤ  
 الاندعة التحوالاة لليول العرباة. واعديل المؤشر تقسمة اديرا  البلي من منتج معان إلى اجمدلي اديرا  البلي

، وعنيمد اكون المنتج أكبر من الواحي، فايل على اديرا  العدلم من ذلك المنتج على اجمدلي اديرا  العدلم
 على أن لليولة مازة نسباة في اديرا  ذلك المنتج. 

ي كدألسمية ف ؛أن لبعض اليول العرباة مازة نسباة في عيي من المنتجد  الاندعاة5101تشار بادند  عدم    
 واندعة األسمدك فيواألرين،  ، المنسوجد  والمالبس الجدهزة في المغرب وتونسوعمدن مار واألرين والمغرب

                                                 
 .56مرجع سابق، ص:  عبي الرزاق رزاق المخديمي، 1
 .051ص: ، مرجع سابقحمياة زهران،  2
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، وااللمناوم في البحران وعمدن، ومنتجد  الحياي الخدم في موراتدناد وعمدن، والجلوي في والمغرب والامنموراتدناد 
 لاندعة التحوالاة لليول العرباة.لوالجيول الموالي ابان تقامة مؤشر التخاص اليولي جابوتي وسوراد، 

 5113التخصص الدولي لمنتجات الصناعة التحويلية للدول العربية  ر(: مؤش9-4الجدول رقم )
 الدولة وقيمة المؤشر المنتج

 األسمدة

 

، مصر:  88.9: عمان، 19.1 غرب:مال، 81.8األردن: 

88.1. 

 .88.1، األردن 81.3، تونس 1.1المغرب  المنسوجات والمالبس الجاهزة

 .1.1 عمان، 18.1البحرين  األلمنيوم

 9.1، اليمن 88.1، المغرب 11.1موريتانيا:  األسماكصناعة 

 منتجات الحديد الخام

 

 .9.1، عمان: 91.1موريتانيا 

 

 .1.3، سورية 11.1جيبوتي  الجلود

 .019:، ص مرجع سابقانيوق النقي العربي،  المصدر:
المنسوجد  والمالبس الجدهزة من خالل الجيول السدبق نجي أن و ،بديل الثالثوكمثال بسيط لتوضيح أكثر لل

هدته س والذي اؤيي الى تندففبيال من تشدبه الهاكل االنتدجي  د كل من المغرب وتونس واالرين،متتخاص فاه
 .ذكراليون ان اكون المنتج ذو جوية تستحق و  ،ةتوبدلتدلي انخفدض مريويا ،العرباة في هذا القطدع اليول
ظدئف و اتم التركاز على ، إذ اليول الثالث في هذا القطدع ذهالطراقة على تكدمل ه ذهبيال من ذلك تنص ه     

اليولة  مثال زراعة وحلج القطن فيكأن اشمل  ،البعضمكملة لبعضهد  في مواقع جغرافية متباينةسلسلة القامة 
 ،حترفانمامموا األزادء الم أان المتقيمة تاماماةالمراكز الالتي بهد اليولة في التامام و  ذا  المازة النسباة،
جعل أنشطة و  المتوافرة، المواري الطباعاةو  ذا  العمدلة الرخااة ةفي اليولخادطة انشدء مادنع الاعني ذلك أاضد 

 .التسواق تقرابة من األسواق التي اتم خيمتهد
  العربية توسطةوالم غيرةالعناقيد بين المؤسسات الصل تفعيل حاجراءات ومرا-5
لالستفدية العولمة  لظاألنسب لليول العرباة في  مدالثدلث هالثدني و  انبيالننوه أن ال فإنند اإلجراءا ،تقبل البيء في   

  .دجاةــاإلنت الاندعاة العمليات تشابك خالل من ،لحكومد  العرباةلالنسباة والتندفساة  من المزااد
 مد الي:فا متطلبد  تتمثلن التجمعد  كدستراتاجاة متبندة من طرف الحكومد  العرباة لهد هي االخرى إ   
 أهمية كبيرة االستراتيجيةضرورة إيالء مرحلة صياغة -5-1
 تحول  تقي اإلتقلامي االتقتاديي للنمو تقدعية تشكل أن على الاندعاة العندتقاي مقيرة فكرة " أن الخبراء ارى 

تتضمن المرحلة األولى لتأساس العنقوي تشكال خراطة  ، إذ1السادسي" الحاز إلى األكديامي الحاز من سراعد  
 اتقتادياة تظهر المواتقع والروابط فامد بان مؤسسد  اليول العرباة مجملة.   

                                                 
 .891ص:  مرجع سابق،ممدوح مصطفى،  1
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إن المرحلة ف ،في العياي من البليان الندماة توفير البيانات المفصلة"من المهم التذكار أنه من الاعب إاجدي أو  
القرار مع أي  تخدذالعنقوي تتضمن إحضدر القدية واندع السادسة لتأساس  شرعاة المفهوم تقبل لتشكال ا االبتيائاة
يطة عنقودية خر اتم العمل فاه، اجب أن تتأسس النقدشد  والحوارا  مع اندع السادسة والقرار على  رسم  تجمع

ممد اجعل  ،بدالعتبدرنقطة جيارة ، وهي   الكدفاة فهي غار متوفرةحول البادند كاية، بانمد الحقاقة األصارمة
قوي في مرحلته شكل مالمح فشل كبارة للعنا دم وهذا اقاند،التحلاال  التقناة تعسفاة، وحوارا  السادسة الالحقة أتقل 

    لذا فدلتركاز كل التركاز على جمع البادند  للمرحلة التمهاياة في نموذجند هذا.، 1التمهاياة"

برندمج     "هذا األمر اتطلب التي تتمتع فاهد اليول بمزااد تندفساة، القطدعد  العرباةإن ذلك اتطلب تحياي    
لزم إجراء حوارا  فإنه ا ،بان المؤسسد  في البالي العرباة التكتلعلى ضرورة تفعال  االتفدقأولواد ، وفي حدلة 

 طراق:عن واتم ذلك ، 2فاهد" التكتلبتيعام بيأ نعماقة ويراسد  متعيية حول القطدعد  التي 
 وخبراء اندعاان عرب وأجدنب في المرحلة األولى ،" التعاان األولى لمجموعة من المساران المحنكان، 

 ؛3"القطاع المعني بالعنقدةذووا مهدرا  تحلالاة عدلاة ومعرفة عماقة في 
  فة ذا  تقامة مضد أن تكونأهم المعداار التي اجب مراعدتهد عني اختادر هذه التجمعد  الاندعاة "من

 4االتقتادي؛"تكون فاهد إمكدناة رفع اإلنتدجاة والتشدبك القطدعي مع بقاة ، وأن عدلاة
 بدلمنطقة العرباة بتحلال للتجمع المقترح وظافي وتشخاص ،استراتاجي تموتقع يراسة إطالق SWOT 

تحياي خادئص البائة التي ستقدم فاهد هذه العندتقاي سواء من حاث المواري " بمعنى آخر  ،للاندعة
 ؛5الثقدفاة"الكفدءا  والخادئص الجغرافاة والبائة و 
 ارتبدط العالتقد  الاندعاة للعنقوي في نفس اليولة أو  حلقادس ميى نجد تقنيات احصائية عالية استخدام

جراء المسوحد  التشخاااة الم ؛تقوة العالتقةو الختبدر ابان يول عرباة مختلفة للحاول على ريوي  ندسبة وا 
ف ظرو  كـ)ظروف عوامل االنتدج، مندخ االستثمدر الجزئي المحاط بدلتجمعد ومحييا  لتحياي مشدكل 

 ؛ (والمندفسة المحلاة الياعمة والمغذاةالاندعد  الطلب، 
، تجير اإلشدرة أنه وفي نموذجند هذا نطمح مندخ االستثمدر المحاط بدلتجمعد الحياث عن محييا  في ايي 
في  %21لى إتال نسبته  ،توفر عوامل اإلنتدج مثال كمحيي للعندتقاي ذلك أنعندتقاي عرباة تندفساة، إلى انشدء 
لى المتوسط، و  في أكثر عشر عندتقاي تندفساة.  %14وتنخفض النسبة إلى ، العناقيد غير التنافسيةفي  %25ا 

 (8-1)أنظر الشكل رتقم 
                                                 

1 International trade department, "CLUSTERS FOR COMPETITIVENESS", A Practical Guide &Policy 

Implications for Developing Cluster Initiatives,   2009, p, p: 91, 53. 
 .811ص: ، مرجع سابق، رفعت السيد العوضي، إسماعيل علي بسيوني 2

        3International trade department, op cit, p: 94. 

   .11ص:  مرجع سابق، رياض بن جليلي، 4
 .   81، ص: ، مرجع سابقخديجة بلموهوبعبد الوهاب بلمهدي،  5



 بين الدول العربيةالتجّمع العنقودي في الجزائر و  ةياستراتيجالفصل الرابع: نحو مساهمة لتفعيل 

- 181 - 

 

 
 العناقيد حسب نموذج الماسةنسب محددات تنافسية (: 3-4الشكل رقم)
 الجزء،  "نحوها السعودي والتوجه اختيارها وأسس تنميتها الصناعية العناقيد "االتقتادياة، وحية اليراسد  المصدر:

 .2الثدني، مرجع سدبق، ص: 
دب التدم ، كمد نالحظ الغالعندتقاي غار التندفساةلمن الشكل أعاله نالحظ أن عوامل اإلنتدج هي المحيي الرئاسي   

، وهو مد فاه الاندعد  الياعمة والمرتبطةفي هذا النوع من العندتقاي، إضدفة إلى ضعف أثر  للمندفسة المحلاة
هذان العناران كمحييا  لتندفساة العندتقاي، كمد ابان خطورة االعتمدي على توفر التركاز على اؤكي على أهماة 

 اندعة مد للتنماة. عوامل اإلنتدج وحيهد عني اختادر
  ة العندتقاي ضمن السادس استراتاجاةمع أهماة تحياي مكدنة  العناقيد أهداف إنشاءوضوح الرؤاة حول

االتقتادياة لليولة ككل، ألن العندتقاي الاندعاة تتطلب وجوي مخااد  مدلاة تختلف بدختالف تقيرة 
مكدنادتهد المدلاة لتجمعد  ا اختادر" ألن  ،ي ضوء اإلمكدناد بمعنى أن األهياف البي أن تكون ف، اليولة وا 

 ستمراراالالتي ساتم يعمهد اابح أمرا في غداة األهماة ألنه لاس  كل التجمعد  ندجحة أو تقديرة على 
 ؛1في النجدح "

  االعتمدي على الخبراء والمقدرند  المرجعاة التي تمكن من توفار تقدعية مقدرنة تستخيم في استخالص
أن  ياومن المهم ج، نفس الاندعة فيبتقيام أمثلة من الواتقع  ،تجدرب اليول األخرىاليروس المفاية من 

خرى أنفهم المزااد التندفساة للمحلاد  أكثر بكثار من محدولة نسخ الاندعد  التي كدن  ندجحة في أمدكن 
  ؛وتقلايهد

   المنطقة  د مؤسس استفديةومحدولة  ،العدلماة االستراتاجاة"إجراء المزاي من اليراسد  حول ظدهرة التحدلفد
 .2العدلماة في هذا المجدل "مؤسسد  العرباة من خبرا  ال

ستتوزع  ي)ارجع لشرح البيال الثدلث( التالقطدعد  العرباة المعناة بدلعنقية، وتحياي اليول العرباة  بعد تحديد    
 تربط السلطد  المحلاة لليول العرباة اتادلتقنوا  اجدي الالتعدون والعمل اأتي المضدفة، علاهد سلسلة القامة 

المؤسسد  الاغارة والمتوسطة العرباة التدبعة لنفس القطدع في كل اليول العرباة وبان  ،من جهة البعض ببعضهم
 من جهة أخرى.وتقطدعدتهم التعدوناة 

                                                 
 .811ص: مرجع سابق،  صالح الدين السيسي، 1
 .188ص:  مرجع سابق، ،نبيل محمد مرسي، أحمد عبد السالم سليم2
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تتولى  (،العنقوياة العرباة)جمعاة التجمعد  تسمى تقي  لهائة عرباة، مهمة التنشاط اكون ذلك عن طراق توكال   
 المشدكل، يتقوم هذه الجمعاة بتحيا على أن اكون لهد فروع بجماع اليول العرباة، ،التنساق واالشرافهذه األخارة 

    اإلجراءا  التنظاماة والتنساقاة. من وغارهد المؤسسد  عيي التحتاة، البنى
 (وضع إطار مؤّسسي)النظام  فاعلي مسؤوليات ضبط-5-5

ة اتبدعند في حدل ) والكبارة بعقوي في نفس اليولة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة من كل بذلك ربط ونعني        
 ؤسسد  اليعممربط إضدفة الى  ،الثدلث( ان الثنيللبيال)في حدلة اتبدعند  وبان اليول العرباة للبيال األول(،

بحث  ل،ــــــــــــــــــتموا تأهال، تكوان،) /الفضاءات الوسيطة/القطاعات التعاونية الداعمةةالخدمات العمومي ومقدمي
 مع ملتقاد  تنظام طراق عن ،النظدم هذا م ياخلتهمسدهمد وأشكدل مستواد  تحيايكذا و ، ) خوتطوار، تأمان ال

امكن تاوار إطدر  العرباة. التنماة عجلة يفع في اإلاجدبي ويوره فحوى النظدم لشرح الهائد   هذه من مّمثلان
 (2-2مؤسسي مفترض في تجمع عنقويي بان عية يول عرباة في الشكل رتقم)
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 عقود عمل المؤسسات بين الدول العربية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طار مؤسسي عنقودي بين عدة دول عربيةتصور مقترح إل(: 4-4الشكل رقم )

 من اعياي البدحثة. المصدر:

مؤسسات دولة عربية أ 

مختصة في التوريد/ في 

( من 8صنع المكون )

 المنتوج العنقودي

مؤسسات دولة عربية ب 

اإلنتاج/ في صنع مختصة في 

( من المنتوج 1المكون )

 العنقودي

مؤسسات دولة عربية ج 

مختصة في التسويق /في 

( من 8صنع المكون )

 المنتوج العنقودي

 تنسيق جمعية التجمعات العنقودية العربية يتضمن: 

هيكلة العمل القطاعي على المستوى اإلقليمي للقطاعات الداعمة )اتحاد القطاع مالي، 

اتحاد القطاع اللوجستي، اتحاد قطاع التعليم العالي، اتحاد قطاع التامين، اتحاد قطاع 

المراكز التدريبية، اتحاد هيئات الجودة، اتحاد البورصة، البحث والتطوير، اتحاد 

 المهنية، اتحاد قطاع اإلعالم(.اتحاد النقابات 

اتحاد مركز القطاع 

 المالي في الدولة أ
قطاع الاتحاد مركز 

 في الدولة باللوجستي 

اتحاد مركز قطاع البحث 

 والتطوير في الدولة ج

فرع 

 الدولة ب
فرع 

 الدولة ج
فرع 

 الدولة أ

فرع 

 الدولة ج
فرع 

 الدولة أ

فرع 

 الدولة ب

 النتائج

 تقسيم المسؤوليات واألدوار. 

 تنظيم وإدارة التمويل.

معرفة سبب االنحــــــــــراف في القطاعات 

 التعاونية والمسؤول عنه.
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 لكل يولة عرباة واحية ــ كل المؤسسد  الاغارة والمتوسطة ـضرورة ان تكونهناك من خالل الشكل نالحظ أن   
 بمد اشكل نظدم تقامة فعدلأو في مكون جزئي من المنتج، حي مراحل سلسلة القامة، أمتخااة في على حيا ــ 

كيولة ) لتشمل كدفة الروابط األمدماة والخلفاة واألفقاة في عملاة اإلنتدج ،لمجموعة مؤسسد  متقدربة جغرافاد
 (.هإنتدجموايه، وثدلثة في  تورايالمنتج، وأخرى في  تسواقمختاة في 

   في  ؤسسد مبان ال التكتلهي إطدر مؤسسي تقدئم امكن توظافه لتفعال  جامعة الدول العربية"لإلشدرة فإن     
البالي العرباة، واقترح أن اتم هذا التفعال من خالل المنظمد  القدئمة في جدمعة اليول العرباة، مثل المنظمة 

 1."االتقتادياةالعرباة للتنماة اإلياراة ومجلس الوحية 
 الجمعاة العرباة للتجمعد  العنقوياة            مول العرباة أدمعة اليـــــــــــــــــدن  جــــــــــــكأدن  الهائة المنسقة سواء ــــــــــــــأاد ك              
                                               الاندعاة الشبكد  وتنفاذ ومراتقبه تامام استراتاجاد  على تعمل النموذج، فهيهذا  فيالمفترضة          
           المسؤولاد  تقسام إلى بدإلضدفة، فاهد العمل اجب التي المندطق وتقاام نتدئج هدته التجمعد  وتحياي، المتخااة ،      
  .األعضدء  على واأليوارواأليوار 

ليول ا تطلب هاكلة العمل على المستوى اإلتقلامي لمجملت ،أعمال قطاعية حاضنةإن هذه الجمعاة عبدرة عن   
لاغارة ا ؤسسد لتيعام المتسني له مهدم محيية  اتحدي، كل اتحديا  لقطدعد  ياعمة وفروع لهدفي شكل  العرباة

 لمعدهيااتحدي ، تقطدع التعلام والتمهاناتحدي القطدع المدلي، اتحدي ، وذلك بإتقحدم القطدع التعدوني: والمتوسطة
اتحدي البوراة، اتحدي هائد  ، والفناة اإلياراة االستشدرا  تقيم التي المنظمد اتحدي  ،العلمي بدلبحث المختاة
ولاس   ،تقضاة الجماع التنماة ألنهد استراتاجاةتقطدع اإلعالم في اتحدي وحتى اتحدي القطدع اللوجستي  الجوية،

 ؛ تقضاة السلطد  المركزاة لكل يولة منفرية
ي في يولة عرباة معانة تكون ه مارفي مركزهمن األفضل وضع اتحدي فكمثدل توضاحي على مد سبق       
خدضعة للجوية و  نة على التقناد  المارفاةومتمرّ  ،االياراة في منح التموال والقروض تقل من ندحاة التعقايا األ

ى فاهد موظفان خر هي األالفروع هذه  ،في بدتقي اليول العرباة المعناة هذا االتحديفامد بعي وضع فروع لو  العدلماة،
  .2والباناة" القطراة العرباة االستثمدرا  ترتقاة بهيفوذلك " ،األم تحديمؤهلان خراجي نفس المعدهي لال

بحث والتطوار ال اتحدي تقطدع التدمان،تقطدع  دتحديك ؛نفس المثدل امكن تطباقه على القطدعد  التعدوناة األخرى    
من و  هو المستهيف؟ نالمهدم؟ وماسهل إجراءا  الرتقدبة، بمعرفة مدهي  عمركز وفرو وضع  ، إذ أنخالعرباة. ال

 مد؟هو المسؤول المشتكى له في حدلة وجوي خلل 
 االهتمام بعنصر الترويج الستراتيجية التجمعات العنقودية العربية-5-3

ب التأكاي على كمد اج ،مرا ضروراد للغداةأاليول العرباة اعي  ياعياي استراتاجاة للترواج آللاة التجمعد  ف إن
اتها اتحادو تجمعات العنقودية العربية ال ة)جمعي أوأهماة مواالة الجهي المبذول من تقبل فرق التنشاط 

 أولواة لمجموعة خداة من السادسد  منهد: بإعطدء، وذلك (النوعية
                                                 

 .021، ص: مرجع سابقإسمدعال علي بساوني؛ رفع  الساي العوضي،  1
 .29، ص: مرجع سابقالبطدط، " سعي فدضل منتظر 2
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  ة خلق لهد مهم توكلالتي و  ،) جمعاة التجمعد  العنقوياة(تأساس المؤسسد  المروجة للعندتقايـضرورة
حاث تتولى مهمة رفع الوعي ليى أاحدب  ،في كل يولة والتنساق بانهد اندعةالروابط بان أطراف ال

د ضع البرامج التي من شأنهو تقوم علىكأن  ؛بأهماة االنضمدم الى عنقوي الاندعةالعرباة  ؤسسد الم
 ،مثل تشجاع التعدتقي من البدطن وتشجاع تبديل المعلومد  ؛على اتقدمة العالتقد  بانهد ؤسسد تشجاع الم

 1"من أجل ايخدل نوعاد  جياية من التكنولوجاد التي تخيم عنقوي الاندعة ،"وانشدء مراكز تيراب مشتركة
التموان واإلنتدج والتسواق لمؤسسد  العضوة في مجدل مشتركة بان ابرامج عمل إعياي   ، بدإلضدفة

 الجماعية المشاركة ،مالخا للمواد مجمع كشراء ،والعمل على تطباقهد ،ياخل النظدمفي المشترك  يالخدرج
 مشتركة. الخ؛ كتالوجات تصميم المختلفة، المعارض في
 القطدع المعني بدلتجمع  وأفعدل ومعوتقد  أفكدر إاادل بمهمة تتّكفل تقواة وتوجاهاة إعالماة سادسة انتهدج

 ومؤتمرا ؛ ملتقاد  من خالل تنظام، والخدرجاان على مستوى اليول العرباة الياخلاان الشركدء لمختلف
توفار البادند  الخداة بدألسواق العرباة وفرص االستثمدر بهد، إعياي يورا  ونيوا  ومعدرض بشكل و 

نتدج وخيمد  على المستوى  يوري لتحقاق فراة يخول المؤسسد  العرباة الاغارة في سالسل تزواي وا 
 العدلمي؛

 يالئل وطبدعة بإعياي وذلك ،بدلنشدط المتّعلقة المعلومد  بمختلف المؤسسد  الاغارة والمتوسطة إعالم 
 أنظمة اإلياري، الملف )محتواد  بدلنشدط المتّعلقة كدفة المعلومد  تتضمن إعالماة ويعدئم ومطواد 
  ؛(التكتلالمزااد المتحققة من  اليعم، اندياق مختلف الجبدئاة، المزااد اليعم،

 افحة خداة بكل عضو على الموتقع وانشدء  العندتقاي العرباة؛ لبرندمج أنواعه بمختلف اإلعالمي الترواج
 ؛اإللكتروني للعنقوي؛ ونشر معلومد  من خالل المواتقع اإللكتروناة

  إتقدمة روابط مع الاحدفة من خالل برمجة حوارا  مع المتعدملان ضمن العنقوي؛ ووضع إطاللة على مد
 2عرضه الاحف المحلاة والوطناة واليولاة من مقدال  لهد عالتقة بدلاندعة المعناة بدلتجمع؛ت
 عملاة لتسهال فعدل عن طراق تأساس مركز معلومد  له فروع في الوطن العربي معلومدتي نظدم وضع 

 تأطاره بقوى واتم اإلنترن ، على لمحمّ  اكون ؛النظدم في الفدعلان مختلف بان مد المعلومد  انتقدل
 ؛، حاث اتم االعتمدي على مؤسسد  مختاة بنشر المعلومد واادنته تسااره حسن على تسهر ةؤ كف بشراة

  عنقودية عالم افتراضي لتجمعاتإنشدء بوابة إلكتروناة عرباة مخااة لألعمدل اإللكتروناة تسمح بخلق 
وابة أن حاث امكن لهذه الب ،قيةالحقيالعناقيد تسمح هذه االخارة بيعم  (،مؤسسد  شبكاة افتراضاة)

                                                 
 .7، ص: مرجع سابق، االتقتادياة مجلس الوحية االتقتادياة العرباة  1
 .27:ص  ،مرجع سابق، العدبي لزهر، روابح عبي البدتقي 2
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إمكدناة االشتراك  ،االستشدرا  ،الاارفة اإللكتروناة ،تتضمن عية فعدلاد  مثل )السوق اإللكتروناة العرباة
  .المعلومدخيمد   الشحن،خيمد   ،المزايا  اإللكتروناة ،في العروض والطلبد  أو المفدوضد  حولهد

وأاضد الربط بان هدته الفعدلاد ، على أن تكون االستفدية من هذه البوابة واالستفدية من تطباقد   ،الخ(
ويعمد  مجدناد  بهيف مسدعية المؤسسد  الاغارة لنجدح  ،الحكومد  العرباة المؤسسد  تقيمهدالتبديل بان 

  وازيهدر أعمدلهد. 

 التشريعية، والقانونية تحسين البنية التحتية،-5-4
 تعمل هذه الهائد  على تشجاع التكدمل بان سلسلة القامة المتفرتقة يولاد، وانبغي أن ارتكز اليعم على:

 ، تقدمة شبكد  واسعة من وسدئل النقل والموااال  و  تحسان البناة التحتاة من طرتقد  وموانئ ومطدرا ا 
 مع تخفاض تكدلافهد الخداة بان هدته اليول؛ ،بان اليول العرباة

  ورفع يرجة كفدءتهد والحفدظ على  ،النظدم المدلي المارفي، مع تطوار أسواق األوراق المدلاةإاالح
 المعلومد ؛ وانسادبشفدفاتهد 

  لمندطق االحرص على تشجاع المندطق الاندعاة القواة ذا  القيرة التندفساة العدلاة، واالهتمدم بتزواي هذه
 دتهد، عن طراق تحوال المنطقة الاندعاة ذا  الحدفزالتيراب المبدشر عبر التكتل بان مؤسس بإمكدند 

أان هندك تقيام لحدفز إنمدئي أولي، اتمثل في  ،لى تجمع عنقوييإاإلنمدئي المحيوي بتوزاع األراضي 
 إضدفة إلى العالتقد  التعدتقياة؛ ؛األرض والمبدني والمرافق والخيمد  على أسس ثدبتة ومستمرة

 الحوافز  نفس العرب المستثمران ومنح العرباة، البليان في مدراالستث مندخ تحسان في الستمرارا
أي جعل المنطقة ، دوتشجاعه الباناة االستثمدرا  اجتذاب بهيف لرعداده تقطر كل امنحهد التي والتشجاعد 

 ؛كدملاةتوالحي من هجرة االستثمدرا  خدرج المنطقة ال ،العرباة منطقة استثمدر موحية
  تعيال القدنون الضرابي، وتنظام التشراعد  والقوانان فامد اخص االبتكدر وبوراد  الشراكة لتوثاق

ة بان إلتقدمة العندتقاي الاندعا وضع إطار قانوني وتشريعيو الروابط بانهد وبان عدلم الرواي والاندعة، 
   ؛رباةعال اليول

 ياخل  إلىالباناة  االستثمدراة التيفقد  لجذب الرئاسة القندة تعي التي العرباة المدلاة األسواق ضرورة تعيال
 االستثمدرا  الفتقدرهد وابتعديهدذب ج لعملاة المندسبان والعمق بدلحجم حاث لم تكن، العرباة االتقتاديا 

 ؛الشفدفاة مؤشرا  عن
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  ،إاجدي آلاد  يائمة ليعم وتموال المشروعد  الاغارة والمتوسطة على نطدق عربي وفقد  لشروط محيية
 ،العدلماة األسواق في المندفسة على تقديرةكأن توضع أولواد  للمشروعد  التي تحقق تقامة مضدفة عدلاة 

 .أو المشروعد  التي تسدهم في نقل وتوطان التكنولوجاد
  الدعم الفني والتكنولوجي والتصدير ؛المتعلقة بالجودةاإلجراءات -5-2

إلى مستواد  الجوية واإلتقدن لمواجهة المندفسة، وللواول إلى هذه المستواد   دلتجمعد  العرباةبغاة الواول ب
 احب القادم بمد الي:

  فد  الفناة؛ ااوالتامام والمو  حيث الجودةتطوار البرامج التيراباة والنيوا  لرفع مستواد  اإلنتدج من
والحفدظ على حاة المنتجد  العرباة العنقوياة في األسواق التقلاياة، وكسب حاة جياية في أسواق 

 شهادات عدد"في هذا الايي نشار أنه   بلغ   ،الالتاناةيول أخرى مثل مد فعل  الهني ويول أمراكد 
 5113لسنة  العربية الدول عليها حازت التيو  ،(ISO 9000 و ISO 9001)لـ المتضمنة  الدولية الجودة

بدلمئة من عيي هذه الشهديا  الممنوحة في إجمدلي  1.21 همد نسبتأي  شهدية، 3233ما يصل الى 
لتهائة  ARACوفي هذا اإلطدر تم انشدء الجهدز العرباة لالعتمدي  1وهي نسبة ضئالة جيا".  العدلم،

 مجدال  الجوية في إطدر المنظمة العرباة للتنماة الاندعاة والتعيان؛
 وتأساس جدئزة سنواة للجوية لمختلف التجمعد ؛، إنشدء هائة للمواافد  الموحية 
 " تقوم بإنشدء معدهي متخااة في البحث العلمي اتقتادييإتقدمة هائة يائمة لنقل الثقدفة ذا  وزن ،

 في ، نظرا ألهماة استغالل نتدئج البحث العلمي في تطوار االتقتادي، وربمد2"العرباةالمندسب للمنطقة 
 در؛الياعمة لالبتك التعدوناة األنشطة تسهال الحقة، مرحلة

 تضم  ،إنشدء هائة عرباة كبرى تضم تقدعية البادند  والمعلومد  الخداة بدلمايران والمستوريان العرب
التايار في اليول العرباة، وتكون هذه الهائة باتد للماير والمستوري ممثلان عن كدفة هائد  ومراكز 

تقيم له الخيمد  من معلومد  ويراسد  عن األسواق العرباة  ،التدبع للقطدعان العدم والخدص العربي
وفرص االستثمدر المتدحة فاهد؛  للواول الى مواافد  السلع، والبحث عن أفضل العروض الخداة 

على أحيث نظم التغلاف والتعبئة،  وكذلك تقيام  اليعم المدلي للاندعد   واالطالعخدم، بشراء المواي ال
التاياراة، تقيام مزااد تفضالاة في مجدل التأمان على الاديرا ، وخلق عالتقد  تعدون أاضد  مع 

 ؛والعمل على إنشدء مراكز تسواق عدلماة للمنتجد  ،األوروباة المؤسسد  الاغارة والمتوسطة
                                                 

 . 3، ص: 2005، الكوا ،   15العيي للتخطاط، العربي المعهي "، المشروعات وتنافسية الشاملة الجودة بة، "شخ مدجي 1
ص:  ، ص،5119، جدمعـــــة الشـــــلف، 17مجلـــــة اتقتاـــــدياد  شـــــمدل إفراقاـــــد، العـــــيي  علـــــى العـــــالم العربـــــي"، ، "تحـــــديات العولمـــــة وأثارهـــــاغربـــــي محمـــــي 2

17 ،11. 
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  االهتمدم بدلقطدع اللوجستي، فدلتجدرة والنقل نشدطدن متالزمدن تربطهمد عالتقة تبديلاة، "خاواد رة ضرو
بمختلف أنواعه، حاث ( 5112-5111)وأن األسطول التجدري لليول العرباة تقي شهي تحسند خالل الفترة

كمد أن .1نجح  جدمعة اليول العرباة في إايار اتفدتقاة النقل متعيي الوسدئط للبضدئع بان اليول العرباة"
مشروع تقندة السواس ساربط بان يولة مار وشقاقدتهد العرباة وساعمل على تقلال زمن االنتظدر للسفن 

 سدعة(، ممد اقلل التكلفة وازاي عيي السفن. 00إلى  4أسوأ الظروف بيال من ) سدعد  في 1لاكون 
 تقنوا  وتطوار األسدساة المرافق بمختلف وتجهازهد ،العرباة التجمعد  لمخرجد  هدته محال  توفار 

 .دندجع ّحال الفدعلان بان تصدير اتحاد تطوار اشكل أن وامكن ،العنقوي منتجد  لتسواق وفّعدلة خداة

 والتقييم والمتابعة الرقابة-5-6
 اقوم التي، والتقاام والمتدبعة الرتقدبة وظدئف بفعدلاة أاضد مرتبط تجمع عنقويي عربي لمشروع الندجح التنفاذ     
 التنشاط هاكلتعلم    التي األياة تعتبر الرتقدبة كدن  فإذا )الجمعاة العرباة للتجمعد  العنقوياة(، د المسؤولونبه

إرفدق التقاام  يتّطلب األمر فإن االنحرافد ، وضبط الالزمة إيخدل التاحاحد  إثرهد على لاتم، الواتقعة بدألخطدء
مع  ،النهدئي لكل مرحلة من االنجدز بتقاامد  مستمرة خالل كل سنة لضمدن إجراء التحساند  المندسبة في وتقتهد

 نفس المجدل لتحسان التندفساة.بدلعدلماة الندشطة في الباناة ضرورة مقدرنة العندتقاي العرباة 
 وكذا ،والجزئي الكلي المستوى على الموضوع اإلعالمي الجهدز بفدعلاة بشية مرتبط سبق مد تيعام أن كمد   
  .الماياناة الزادرا  خالل من السدبقة اإلجراءا  تعزاز امكن أنه عن فضال المقيمة، نوعاة المعلومد  على
 ننوه في هيا السادق إلى مد الي:   

وجاة فبرامج التنماة التكنول ،اجب أن تكون برامج المنح ذا  اال  تقواة هي األخرى ببعضهد البعض" -
وبدلتدلي فدن برامج المسدنية هي األخرى اجب أن اكون بانهد  ،اجب أن تتندسق مع برامج التموال المتدحة
  2."امكن أن تتعدظم فدئيتهد يرجة متطورة من العالتقد  المؤسساة حتى

القطدعد  و  ةوالحكوم ،ندحاة من مؤسسد ال تلك أاحدب بان متبديل حوار هندك اكون أن ضرورة -
 .تقدبلهم التي والمشدكل متهاحتادجد عرض أجل من أخرى ندحاة التعدوناة من

تقلاماد،ولاد ي والمتوسطةالاغارة التي استطاع العدلم العربي أن اكسبهد بتجمع مؤسسدته  إن النتائج   وا 
 دنب النظري كثارة منهد:جالى المزااد التندفساة المذكورة في ال إضدفة

                                                 
 .11، 18، ص، ص:مرجع سابقصندوق النقد العربي،  1

 .01، ص :مرجع سابق ،بوسمهان عديل 2 
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كدلاف من نوعهد بان المعدمال  والت امّثل مفدضلة فراية ماة"إن تركاز تجّمعد  األعمدل في االتقتادياد  الند-0
تقي  اهدفواجه التحياد  البائاة فإن استجدبة األعمدل المتجّمعة تعنيمد و تشار األبحدث الحياثة أنه  التنظاماة، إذ

 ؛1" (kaskisson,cannelle2004ختلف عن تلك المستقلة )ت

التطور و  القضدء على الفقر وجذب االستثمدرا  األجنباةو المضدفة وخفض معيال  البطدلة،  القامةرفع  -2
 التكنلوجي؛

بعض البالي العرباة بهد مراكز وبحوث وجدمعد  ومعدهي علماة، اتوافر بهد عيي من البدحثان والمتخااان، -1
ذا أمكن  أن تجمع  تلدلتكبولكل يولة جهويهد في البحث العلمي، ولكنهد جهوي مبعثرة ونتدئجهد محيوية وتقدارة، وا 

هذه البحوث ن م، وتستطاع اليول العرباة أن تستفاي هذه الجهوي المبعثرة، فإن البحث العلمي امكن أن اتقيم كثارا
 ؛2العلماة المجمعة

 اإلنتدج؛ عندار تكتل خالل من االتقتاديي للنمو ياألسدس الركن وهو، الواسعة السوق ــ ضمدن1
 التندفس وهير االنجرار إلى وعيم ،اإلنتدجي والتمدثل االزيواجاة لمنع العمل وتقسام التخاص من حدلة بلوغ .2

 ؛3الطدتقد 
لوجاة متوسطة، في اإلنتدج على تقناد  تكنو شدراع المشتركة للبليان العرباة المحاث تعتمي  ،دلقضدء على البطدلةـ 2

رتكز التي تو  ،المشدراع المشتركة للبليان العرباة اأخذ عدمة شكل المؤسسد  المتوسطة مؤسسد حجم كمد أن 
 ؛رخااة(كثافة العمل )اي عدملة أسدسد على المنتجد  

الرفع من القيرة التفدوضاة للبليان العرباة مع الشركد  األجنباة خالل مرحلة تاراف المنتجد  النهدئاة في ـ  7
  .األسواق العدلماة

 د  العنقوياة المشتركة ستكون ذا  محتوى معرفي ــــــــــــــــــــــزادية الاديرا  العرباة مجملة، كون منتجد  التجمعـ 7
ة ر وارتفدع وارياتهد ضمن االحادئاد  األخا ،مضدفة عدلاة، خاواد في ظل انخفدض الاديرا  العرباةذو تقامة 

بلغ  نسبته  5102عدم فدضد ديرا  العرباة االجمدلاة سجل  انخنجي أن تقامة الا إذ"لانيوق النقي العربي، 
اديرا  االجمدلاة العرباة من ، ممد أيى الى انخفدض وزن ال5101مقدرنة بعدم  5102بدلمئة عدم  7.7حوالي 

 بدلمئة في العدم السدبق. 1مقدبل  5102بدلمئة عدم  7.2اجمدلي الاديرا  العدلماة، لتال الى حوالي 
ملادر يوالر عدم  449.1بدلمئة لتال إلى  1.1أمد أياء الواريا  السلعاة االجمدلاة العرباة فقي ارتفع بحوالي 

، متأثرة بعية عوامل منهد الجاوسادساة في عيي من اليول 5101يوالر عدم ملادر  471.7مقدرنة بنحو  5102
 .4" العرباة وانخفدض أسعدر النفط

                                                 
1Robert E. Hoskisson, Richard A. Johnson , "Diversified Business Groups and Corporate Refocusing in 

Emerging Economies ", Journal of Management, Vol. 31 No. 6, sagepublications , 2005, p:119 . 
 .015ص: ، مرجع سابق، إسمدعال علي بساوني، رفع  الساي العوضي 2
، 2012، جدمعة بغياي،59العيي  االتقتادياة، للعلوم بغياي "، مجلةالنامية الدول في والنهوض التنمية ومتطلبات االقتصادية العولمة، "خاري اليان سهدم  3

 . 12ص: 
 .091ص:، مرجع سابق، انيوق النقي العربي 4
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 خالصة الفصل

 ،اليول العرباةان بفي الجزائر و ترواح مفهوم العنقوي  ةحول كافا تقيام يلال بساطلقي حدولند في هذا الفال     
نظمة انتدج أ ،ناكلوس ،من مراكز تقناة التجمعد  العنقوياة في الجزائرمظدهر لى إهذا  هتعرضند فاحاث      

 ؤسسد الم وتوعاة تحفاز أو تيعام مجدل في الوااة الجهة تبذلهد التي الجهوي فرغم ،محلي ومندطق اندعاة
هذه  نتوحي بأ الجزائراة التجربة أن إال ،المؤسسد  بان والتعدون الجمدعي العمل بأهماة الاغارة والمتوسطة

 أو مع المؤسسد  األخرى أو المحاط. ،المؤسسد  مدزال  تعمل بشكل منعزل، وال توجي روابط سواء فامد بانهد
مل  بعض ش ،باورة تجراباةأنظمة االنتدج المحلي كتجمعد  تقلاياة نمدذج تبني المغدرباة اليول حدول      

ئد  أو االستعدنة بدلها ،من خالل تطوار النمدذج القدئمة أاال )تونس( ،منهدفروع القطدعد  خداة التقلاياة 
مغدرباة ال ربدالتج أن إال ،وبتيخل مبدشر من اليولة )حدلة الجزائر( ،()المغرباليولاة كمنظمة االمم المتحية 

غار  شبكد  تعتبر األحادن غدلب في ألنهد التشخاص اعبة نديرة جي حدال  فهي وجي  نا  و  في البيااة مدزال 
 .رسماة

 عية تواجه أابح  التيو  العرباة، الاغارة والمتوسطة ؤسسد الم أن لىإأاضد هذا الفال  توالند فيتقي و     
م على الرغو أنه أيرك  أغلباة اليول العرباة  تقيو  ،التغاار نحو التوجه على تجبرهد ضغوطد علاهد فرض  تغارا 

بية في عدد بالكثافة النسيتميّز الذي و  ،العربي د  التحوالاةالاندعمن التطور الملحوظ في نسبة مسدهمة تقطدع 

في الندتج المحلي اإلجمدلي، فإن هذه المسدهمة تبقى غار كدفاة إلحياث اإلنتاجية وصغر أحجامها  مؤسّساتال
 تنماة اتقتادياة شدملة في هذه األتقطدر.

مكن ا العرباة متكدملة رأساد مع العدلم الخدرجي على حسدب تكدملهد األفقي فامد بانهد، االتقتادياد إن    
 عنقوياة عرباة استراتاجاة اادغةمن خالل القول أن هذه التبعاة امكن الساطرة على تأثاراتهد وانعكدسدتهد السلباة 

المندطق الاندعاة العرباة،  العرباة،االتحديا  و  التقدرب الجغرافي القطراة، الخادئص بدلحسبدن تأخذ موحية،
 .منطقة التجدرة الحرة العرباةو  التنوع القطدعي

ذلك اوجب  ،التي تتمتع فاهد اليول بمزااد تندفساة العربيةالقطاعات تحياي اتطلب إن الواول الى هذا المسعى    
لتجمعد  جمعاة اكتأساس المؤسسد  المروجة للعندتقاي ضرورة  وكذااليول المعناة بدلعنقية،  ليى سادساة إراية توافر

لعنقوي من طراف الهد مهمة خلق الروابط بان أ توكلالتي و هذا، المفترضة في نموذجند  العنقوياة لليول العرباة
فضال  دج،اإلنتعملاة الخلفاة في موريان ومستهلكان ومندفسان ومقيمي خيمد ، لتشمل كدفة الروابط االمدماة و 

ضع بائة تشراعاة تلاتم تنساقهد في إطدر مؤسسي واضح و ، و ا  الالة أو الخيمد  الياعمةذندعد  عن الا
 تتّطلبهد التي دعياةــــــــــــــــــــــــــــــالق البناد  مختلف توافر ضرورة عن فضال ،مة ويعم العندتقاي العرباةدإتقاألطر الخداة ب

  اغارة ومتوسطةعرباة  د ـــــــــــــــــــــــــــمؤسس اضم دركيــــــــتش مسعى رــــــــــــــلتطوا طوال مشروع أخارا لابيأ التنفاذ، عملاة
 درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمم بدلنشدط العالتقة ذوي الفدعلان كدفة إلى بدإلضدفة مترابطة، أنشطة أو واحي نشدط في ااةخمت

تقلاماد عرباد المتواجيان  .محلاد وا 
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   اتمةــــــــــــــــــــــالخ   

 ما بسبب مشكالت فيإّ ، المختلفة التي اعترضت عمليات االندماج والشراء أو االبتالع إّن المشاكل         
 عوامل ساهمت في تطور هذا الشكل كلها ،قانونيةبورصات األوراق المالية أو فرض قيود حكومية أو اعتبارات 

ى وتحقيق تجميع القو باألخير أصبح كبديل جديد يسمح  هذا ،التجمع العنقودي ن، والمتمثل فياو من أشكال التع
  يسببه االندماج. قدتنظيمي قافي و ثدون تصادم  األهداف المشتركة

 وزبون ال ر،تنفجّ  أسواق جامحة، بوتيرة ورتتطّ  تكنولوجية غير مؤكد، فأكثر أكثر ل مستقبلـــــــــــفي ظف        
ودية استراتيجية التجمعات العنق تختار الصغيرة والمتوسطة فقطاعات المؤسساتبالوفاء، في ظل كل ذلك  يعد

تلك الفوارق  هو االستراتيجيةلهذه الدافع األساسي يكون  ،األمثلللوصول بدقة الى التعاون المتخصص والحجم 
 .هذه العالقة بتعاون االختالف وقد سميت واالختالفات بين أطراف التجمع،

، التخصصإلى نظام النظام الفوردي لقد لعب احتدام المنافسة دورا حاسما في تحول المؤسسات من    
والتركيز على الوظائف الرئيسية، والتعاقد مع المؤّسسات المناولة المتخّصصة في تنفيذ مراحل التصنيع المّكملة 

لغ بالمجال أن التجّمعات توفر للمؤّسسات ميزات مهّمة تتيح لها ان ت وقد أظهرت التجارب الدولية في هذا األخرى،
 فسية ال تستطيع بأي حال من األحوال بلوغها منفردة. التناقدرة المجتمعة مستويات من الكفاءة و 

ي ذلك إلى فويرجع السبب  ،المنافسة ظاهرة شائعة الحدوث في الوقت الراهن مؤسساتيمثل التعاون بين ال     
ى ، بل تحولت                إل(مكسب طرف/ خسارة لطرف آخر) من منظور المنافسةأنها لم تعد ترى العالم فقط 

نمية الت الستراتيجيةتطوير التجمعات يمكن فمن خالل  (،مكسب طرف / مكسب لطرف آخرالتعاون )منظور 
فإن  دة، ومنهع ترتبط بصالتمنافسة السلبية الممكنة بين مؤسسات االقتصادية للمنطقة أن تساعد في تجنب ال

 .التجمع أو العنقود هو نظام من المؤسسات المترابطة، حيث يكون مبدأ الكل أكبر من مجموع أجزائه

ثمة مقومات عديدة لتركيز الجهود على دعم التعاون عبر فعاليات اقتصادية متمثلة في تجمعات عنقودية  إن  
للعنقود  إذ يختلف المجال الجغرافي تشارك فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي، ،عربيةجزائرية و 

 مجموعة من الدول المتجاورة،أو بين  ،لمدن أو في دولة بأكملهاأو مجموعة من ا ،بين التركز في مدينة واحدة
   .الدول العربيةفي وبين  عنقوديةخلق تجمعات مما يعني امكانية 

من  فإن ذلك يخفض ،هذا التعاون ضمن فعاليات وبرامج محددة في منطقة التجارة الحرة العربية وعندما يؤطر
 .مخاطر المبادرات التعاونية الطليقة غير المقيدة
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 أوال: نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:

 لتالي:النحو القد تمخض هذا البحث عن العديد من النتائج التي جاءت وفق سياق منهجي، سنسوقها على     

 : للدراسةالجانب النظري نتائج -1

 تحدث التي االقتصادية الجوانب بين يربط الذي العلم أنه على يعرف اعي /الصناعيـــــاالقتصاد القط 
 نسبيا وأفكار بقيم يتميز محلي مجتمع إلى االنتماء في المّمثل  ،االجتماعي بالجانب معين قطاع داخل

 ؛لتجمع العنقودياللقطاع الصناعي/هو أفضل محلل مما يؤكد أن االقتصاد الصناعي  ،متجانسة
  المتوسطةالصغيرة و  ؤسساتللم لنقص نسبة األصول الثابتة إلى األصول الكلية في أغلب األحياننظرا، 

بالتالي الخروج منه في حالة كونه غير ذلك يسهل الدخول إلى هذا القطاع و  فإن، ونظرا لصغر حجمها
يتعرض د ما أن القتصاالمستجدات التي يمكن مع الظروف و   وبالتكيف التعايشيةجعلها تتسم بذلك  ،مربح
هي أكثر عرضة للفشل والتصفية والغلق أمام  المؤسسات  هذه الفئة من المؤسساتففي المقابل ، لها

نخفاض في الناتج عن  ا ،يكون هذا الفشل نتيجة النخفاض القدرات الذاتية على التوسعالكبيرة بكثير، 
  .الصغيرة ؤسساتالطاقات اإلنتاجية والقدرات التنظيمية والتمويلية للم

 قف على مدى و يت  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتلمفي اسمة التعايشية والمرونة  ن التأييد و المعارضة فيإ
لصغيرة ا ؤسساتالمفالمشاكل التي تتعرض لها  ،هياكلها في دعم هذه المؤسساتفاعلية دور الدولة و 

لمشروعات قدرة اكما أن  ،)باستثناء المؤسسات الريادية(يجعلها دون المستوى المطلوب للمرونة والمتوسطة
القتصادية أو ا استراتيجيتهابتغيير دولة من الدول تبرز عندما تقوم والتعايش   التأقلمالصغيرة على 

واجهة أكثر مرونة لم  الصغيرة والمتوسطة المؤسساتكما أن مقولة أن ، السياسية لتالءم معطيات المرحلة
، إذن هي  هذه األوضاعظل إنما هي ناتجة من سهولة إنشاءها في  ،األوضاع و األزمات االقتصادية

 مما يثبت نفي الفرضية األولى، في مواجهة األزمات -كما قيل-للدولة وليست أكثر مرونة كحل مرن
ستجابة قدرة علي االلها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتسم بالتعايشية، لما التي تنص على أن )

 ؛هذا ما يجعلها أكثر مالئمة خاصة في فترة األزمات(للخصوصيات المحلية والجهوية، و 
 ن والتي تحول دون سعيها إلى الخروج ع ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتنقسم المعوقات التي تعترض الم

ي المناخ الدولوخارجية ) (،مصطنعةطبيعية و لى داخلية )إ نطاق األسواق المحلية أو حتى النجاح فيها
كونها مؤسسات  طبيعة هذه المؤسساتالمعوقات الطبيعية هي  معوقات ناجمة أساسا عن (، فالجديد

ة )على األقل في المدى القصير( سيطر  هذه المؤسساتال تملك  وفي هذه الحالةحيث  ،توسطةوم غيرةص
 حركية تحكم الداخلية التي بالظروف خاصةترجع إلى قضايا فنية وتنظيمية إذ أنها ، على هذه المعوقات

داري مشاكل المحيط  اإل ،تقاولضعف روح ال بما تتضمنه من صعوبات البنية التكاليفية، ،المؤسسة
القيمة يتميز بضعف اهتمامه بصغيرة إلى ما سبق فإن صاحب المؤسسة الباإلضافة  والتنظيمي الداخلي،

 ؛للمعلومة االستراتيجية
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 الفساد و  اإلجرائية والهيكلية باالصطدام المستمر لالستثمار الخاص بالرشوة/المصطنعة المعوقات  تتعلق
ر العقا التمويل،عدم تطور فضال على  ،مقارنة مع حجم المؤسسة تحدد عكسياي هذا األخير ،اإلداري

كعدم تأهيل  ؛كانيزمات استثماريةغير القادر على وضع ميوالتسيير والسياسة الذهنية غير االقتصادية، 
ه التشريعية لما تتسم ب أيضا القيودو رداءة  نظام المعلومات االقتصادي،  ،المحيط من ضرائب وجمارك

 / المصطنعة ناتجة أساسا عناالستراتيجيةتكون المثبطات  تعقيدات في اإلجراءات اإلدارية،من بطء و 
  ؛أو باألحرى عدم فعاليتها (الفضاءات الوسيطيةالدولة )غياب هياكل 

  ال الصغيرة والمتوسطة مجموعة متزايدة من األدلة توحي بأن المشاكل التي تواجهها المؤسساتهناك 
نما في عزلتها المؤسسية ،تكمن في متوسط  حجمها ف يلاكتاسية هي أن خفض الحيث أن القضية األس ،وا 

 فان ذلك من العكس على بلهي الحقيقة الوحيدة في األعمال،  تخالل حجوم اإلنتاج الكبيرة ليسمن 
 محاولة إال ليس خرجةاأل عالقات عبر النحيفة الهياكل نحو الكبرى بالنسبة للمؤسسات اليوم التوجه

مما يثبت نفي الفرضية ، المتخصصة الصغيرة والمتوسطة المؤسسات بها تتمتع الكفاءة التي من االستفادة
)تزداد الكفاءة االنتاجية للقطاعات الصناعية  بتزايد حجم مؤسساتها، مما يعني أن القائلة أنه   ةنيالثا

 ؛المعوق األساسي  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في متوسط حجمها(
 الوقت المشكلة للسياق العالمي الحالي، في التحالفات ذات الجنسية المتعددةو االحتكارية  ن التكتالتإ 

 منافسيها أمام كبيًرا تحديا تشكل الوقت ذات في فهي إليها،للمنتمين  الفرص من العديد فيه تتيح الذي
 وتأثر، وانكماش الصغارعملقة الكبار مما يعني ضمنا  ،استبعاد المنتجين الحديين من السوق من خالل
 ؛الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التنافسي المركز

  طات الى نفس ضغو  تخضعكل المؤسسات التي على مل أساسا تشفي الصناعة يإن مجموع المنافسين
ها في لمستواها ورتبت :وتختلف المؤسسات تبعا ،قطاعالعدائية الموسعة من القوى الخمس في نفس ال
تنقسم  نوع التكنولوجيا المستخدمة، التركيز على الجودة، الصناعة، استراتيجياتها وخصائص منتجاتها،

 ؛هذه االخيرة هي الفيصل بين المنافسة والتنافسية ،استراتيجيةطبقا لذلك إلى مجموعات 
  ي مدخل ومخرج )الميزة هسببية متعــــــــــــــــــــاكسة عالقةنفسر العالقة بين المتغريين)التنافسية وميزتها( بأنها

 ة، االبتكارية،المرون ،اتــــالتي تتمثل أساسا في جودة المنتجو  فالمزايا التنافسية، للتنافسية في آن واحد(
يرة تعبر عن خهذه األاالستراتيجية)ات ــــــاليف تعتبر كمدخل لتقسيم الجماعــــــــــــــــمستوى التك درجة التكامل،

تحاول كل  (المجموعة الرائدة/المتحدية/التابعة) االستراتيجيةفإن أقسام الجماعات  في المقابل، (التنافسية
ي ا هـــــــــإذن ه ،الوصول إلى أفضل هذه المعايير وخلق القيمة انــــــــــــــمؤسسة في كل مجموعة  قدر اإلمك

           ؛مرة أخرى كمخرج للتنافسيةتتخذ )المزايا التنافسية( المعايير

  ددة، على جانب معين في سوق محالتركيز /التخصص /  المحيط االزرق استراتيجيةتلجأ المؤسسات إلى
هذه  أو يستخدمون المنتج بطرائق مختلفة؛ ،غير عادية احتياجات لهم إما عمالء قطاعاته في يتوفر أين

، الصغيرة والمتوسطة مالئمة للمؤّسسات يجعلها ما وهو ضخمة، أمواال تتطلب ال الغالب االستراتيجية في
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يتم التركيز على جعل المنافسة أمرا غير مطروح، من  ،من التركيز على هزيمة المنافس _هنا _فبدال 
 ؛لمستهلكينلخالل خلق قفزة في القيمة بالنسبة 

 المؤسسات لمجزأ اين يكون عدد كبير من ا الهيكلضمن  الصغيرة والمتوسطة تندرج قطاعات المؤسسات
القطاعات في هذا  وتتميز، القطاع على للسيطرة يؤهلها أي مؤسسة بموقع فيه تتمتع وال ،قل حجمااأل

م شبه قلة تحكمحدودية الحصة السوقية و ، المنتجات تنويع صعوبة الدخول، عوائق بانخفاض الهيكل
 األثمان.معدومة في كميات اإلنتاج و 

  بمبدأ   _إضافة الى الحجم والتوجه االستراتيجي _تتعلق  الصغيرة والمتوسطة ؤسسةخصوصية المإن
من  اءوالذي يعد جز  هذا القرب ،مالي(و ، تسويقي  جغرافي، زمني، عائلي القرب )قرب تدرجي، وظيفي،

الصغيرة  ؤسسةللم التنافسية الميزة أن نعتبر أن يمكننا هنا من، ليس مجرد صفة عابرةهيكلتها و 
ات ئجوار المؤسسات والهي)فللجوارية ، مكثف محلي اندماج من انطالقا تحقيقها يمكن والمتوسطة

تقوية شبك و ، الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات العالمي االندماج في فاعل دور (العمومية والمجتمع المحلي
 .المؤسسة والتي بدورها تقوي القطاع

  المؤسسات تقدمها التي نيةلمجاا لخدماتل الصناعي التمركز أهمية على  فكرة التجمعات تقوم 
وكالء و  ،المؤسسات المسّوقة منتجي المنتجات المكملة، ،المصنعين ،بما في ذلك الموردين ،المتجاورة

 ،يوهيئات التوحيد القياسي ومؤسسات التدريب المهن ،هيئات التمويل والهيئات الحكوميةإنتاج المعرفة، 
نتج عنها ي حيث تتشابك  هذه الهيئات في عالقات أفقية وعمودية، ،بورصات المناولة والنقابات المهنية

  ؛كلها المجموعة عنقود صناعي، يمثل السلسلة الكاملة للقيمة المضافة للمنتج ذو الجودة العالية باسم

 (، وهي عةصطنمالتجمعات )ال باألساسليات خلق العنقدة أو التجمع في شكل عناقيد هي مسألة تنظيمية آ
 هير المتابعة المستمرة لسسيير العنقود من طرف إدارة خاصة تتولى االشراف و يتم ت، و مخططةمقصودة و 

 االقتصادية الظروف هذا وتساعد ،وذلك عبر عدة خطوات ،وتحسين الخدماتمن خالل تنظيم التظاهرات 
سوق ال تخلق قوى الحيث  ،طبيعية( الخطوات السابقةالتجمعات الالعمالة )كتوفر الموارد  الطبيعية و 

تكز ، فالبد من سياسات تدخلية فعالة تر مؤسساتوحدها مستوى يقارب المستوى األمثل من التعاون بين ال
 ؛فتكون مكملة لقوى السوق ،على قواعد و أسس مدروسة

  كثر على أفي العمليات وكذلك في المنتجات يحدث  االبتكاروجد المتخصصون في التنمية االقتصادية ان
تنتشر  حيث ،و المعاهدأتشكل مجموعات من المشروعات  هذه األخيرةإذ أن  مستوى العناقيد الصناعية،

نتشارا بطيئا إنما ا التابعة للتكتل انتشارا سريعا داخل التكتل ذاته، مؤسساتالمعارف التي تنتج داخل ال
لمتجاورة ا مؤسساتأن الأيضا وجد الباحثون و  ،للتكتل بمجملهميزة تنافسية ذلك فتضمن ب، جدا خارجه

 مقارنة بأشباهها غير العنقودية؛ أكثر ابتكارا ثماني مراتالمتخصصة بفعل التجمع 
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 تكاليف اإلنتاجو  الموجودة في العنقود في انخفاض تكاليف الصفقات ؤسساتيسهم التقارب الجغرافي للم 
عن طريق عمليات  ذلكو  ،المستوردة اإلنتاج مستلزمات تكلفة خفض خالل من ،أيضا بشكل مباشر

 الجماعي. الخ؛ لتسويقا عمليات البحث والتطوير،و  للتدريب المشتركة األنشطة ،الشراء الجماعية
 في أن العناقيد المؤسسة من المؤسسات الصغرى تمثل من النتائج المفتاحية  اواحد نكشفت الدراسات أ

والقدرة على الوصول إلى أسواق أبعد مقارنة  ،خاصية أداء أحسن على مستويي المبيعاتوالصغيرة لها 
، عناقيدتعمل خارج ال هالكن ،بالمؤسسات ذات نفس الحجم، في نفس الصناعات وفي نفس المدن والمواقع

 .وهذا ما يجيب على التساؤل الفرعي الثالث
 نتائج الدراسة التطبيقية:-2
 ا ما وهذ دول المتقدمة،ـــــــــــــالغ األهمية من طرف العديد من الـــــــــب باهتمامحظيت  وديةقالعنات ـــــــــــــــــــــالتجمع

ريقة ــــــقد كان ظهور التجمعات فيها  بطف الية، ــــــــاإليطارب خصوصا التجربة ــــــــــــــــــبرهنته  العديد من التج
 السوسيو الظروف اقــــــــــــــــانبث ثمرة انتـــــــــــــــــــــــــــك حيث  مساعدة مرافقة من طرف الحكومة،عفوية دون أي 

وذج ـــــــــبمحاولة تحويل نمتميزت مبادرات هذه الدول وهذا  ،اريخية واجتماعية محفزةــوبيئة ت، اديةـــــــــقتصا
 بين الروابط خالل تعزيز من ،اعية لمناطق ذات صناعات تكنولوجية عاليةــــــــــــــــاطق الصنــــــــــالمن
 المتطورة انيكــــــــــــــــــالميك النانوتكنولوجي، اعات ــــــــــــــــــخصوصا في قط ،الصناعة وعالم البحث المــــــــــــــع

  ؛وغيرها
 النموذجأبرزها  كان ،نامية دول عدة في كبيرا نجاحا الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تجمعات حّققت 

مع تجوالمالبس )النموذج الهندي لصناعة النسيج  ،تجمعات تيانجين(الدراجات )الصيني لصناعة 
حيث وفي  ،تجمع سيالكوت(والجراحية )، وأخير النموذج الباكستاني لصناعة المنتجات الطبية بانيبات(

 ضغط قوة تشكل أن معينة مناطق في متجمعةومتوسطة  صغيرة مؤسسات استطاعت هذه النماذج
 إلى البلدان هذه حكومات سعت ولهذا الدولية، لألسواق واختراقها والتكلفة في التقنية بتحكمها تنافسية
 ؛لدعم التجمعات األساسية المتّطلبات مختلف توفير

  ا عام فيه الصين خصوصا بعد دخول القطاع الخاصفي تمثل عناقيد تيانجين مهد صناعة الدراجات
 حجم الصادراتجعل مما  ،ومشاركته للقطاع العامقوم على استراتيجية المناولة هذا األخير ي ،4991

ارتفعت نسبة اإلنتاج اإلجمالي مجددا و  ،(سنة التشكل الفعلي للعناقيد)4991يرتفع إلى حد كبير بعد عام 
بذلك بلغ و  ،من اإلنتاج الكلي للبالد % 11.4مليون دراجة أو  41كمية اإلنتاج  0222ووصلت عام 

  ؛المرتبة األولى محليا وعالميا TIANJINإنتاج 
  لن خالم الصغيرة والمتوسطة لمؤسساتنجاعة العناقيد الصناعية وتطوير اأبانت التجربة الهندية عن 

والتي  ،تمثل المالبس واألفرشة فئة المنتجات النهائيةحيث  في محافظة بانيبات،صناعة الغزل والنسيج 
 ،وتمر عبر العديد من األنشطة، كالنسيج، الغزل، وحدات التطريز ،تمنح ميزة تخصص عنقود بانيبات
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ة عبر ن الكتلة العنقوديالصباغة والتجهيز، كل هذه المراحل يتم توفيرها من طرف األجزاء المختلفة م
 ؛روابط رأسية وأفقية

 الوكاالت و  مع معاهد التدريب والتعليمبانيبات في الهند عنقود القدرات التكنلوجية على مستوى  ارتبطت
 من االستفادة المتجمعة من للمؤسسات الالمج تفتح هامة عالقات تجمعهاحيث  ،العامة والخاصة

وتعمل أيضا على  والتمويل، التموين اللوجستية، التسويقية، التلمجامن ا كل في ضرورية اقتصاديات
 ؛الهياكل القاعدية ومختلف والخبرة التكوين مجال في متنوعة وخدمات لسلع السهل تقديم الوصول

 ات ــلمنتجا لخمساعات المصّدرة ـــــــــواحد من أنجح الصنوهو ، تتميز تجربة عنقود سيالكوت في باكستان
المية بأنها ليست مجرد ظاهرة اقتصادية، بل إن لها بعدا اجتماعيا مهما ـــــــــالجراحية في السوق العالطبية 

ومواجهة  ،اجــــــــــــــــــــــــــــــــــار المتعلقة باإلنتـــــــفقي يتبادل المقاولون األفكـــــــــــــــــــــــاية، فمن منظور التعاون األللغ
قود بعد التشكل الفعلي للعنوذلك ) ات سويا ويتناقشون المشاكل المشتركة مع بعضهم البعضـــــــــــــــاألزم

 األلمان( مشترون)الونالء الخارجيـــــــــــــأما من منظور التكامل العمودي  فالوك  ،(6911عام نهاية 
 ومعززي ،على السوق العالميةسيالكوت ذان وعيون يمثلون آ ،ومات رئيسيــــــــــــــــأصبحــــــوا مصدر معل

كذلك هناك زيادة في تبادل الخبرة والمعلومات  ، ي عنقود سيالكوتـــــــايير مراقبة الجودة لمنتجــــــــــــــــــــــــــمع
اطن المتعاقدين من البعلى في اعتمادها  متوسطةال ؤسساتتزداد الم ،والمناولين مؤسسات التجمعبين 

على نفسها في توريد منتجاتها كما هو خيرة األهذه  العتماد، ذلك نتيجة أكثر من المؤسسات الكبيرة
 ؛معروف

ة اآلداء التنافسي للمؤسسات الصغير ثالثة القائلة أن تؤكد على صحة الفرضية الاألخيرة هذه النتائج       
 وهي متفّرقةأفضل من أدائها النامية )الهند، الصين، باكستان نموذجا  في الدول والمتوسطة المتجّمعة عنقوديا

وهياكل  مصالح تمتلك االستفادة من مزايا الكفاءة التجميعية؛ باعتبارهامن خالل االبتكار والكفاءة والتصدير ب
 قاعدية مشتركة؛

  تغلة جهة غير مس ال تمت بصلة للمناطق الصناعية بايطاليا، فهي منالمناطق الصناعية في الجزائر
وحولت الى وجهات أخرى غير االستثمار وان وجدت فهي تعبر عن تركزات لمؤسسات صغيرة ومتوسطة، 

ن كان هناك أنواع من اليكون فيها تقسيم للعمل ،  وليس لها اتصال مع منظمات علمية وهيئات دعم، وا 
ة المناطق الصناعيوهذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعة القائلة أن  المساندة فهي ال تعمل بمنهجية شبكية؛

في الجزائر تعتبر أكبر تمركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وعليه فهي مظهر من مظاهر 
 ؛ التجمعات العنقودية الفعالة

 الدولة مثل:  دخلهناك تركزات لمؤسسات في الجزائر قد توحي ببداية لتكوين تجمعات عنقودية في حال ت
تركز تصناعة مشتقات الحليب في الوسط، والتي تتمركز في المثلث بومرداس، بجاية، تيزي وزو، كما 

من مناطق الزيتون في  %14المناطق والواليات المجاورة للبويرة بجاية، تيزي وزو، وبرج بوعريريج على 
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عض التركزات للمؤسسات الصغيرة نشير أن هناك  بكم، كذلك  422البالد، داخل دائرة نصف قطرها 
 كالنيكلوس، أنظمة االنتاج المحلي؛ والمتوسطة،

  حصائيات رسمـية عن تخـلف قطـاع من أجـل تفادي سيناريـو التشـاؤم المـبرر المستند على أرقام وا 
أسيا مع متكاملة ر اقتصاديات الدول العربية ن أثبت وبعد أن  ،العربية الصغيرة والمتوسطة المؤسـسات

 بيةنخـراط الجدي في استراتيجـية عر ينبـغي اال ،العالم الخارجي على حساب تكاملها األفقي فيما بينها
 التنوعاالتحادات العربية، ، كالتقارب الجغرافي ،مقوماتموعة في عين االعتبار مج تأخذ موحدة، عنقودية

 األسواق المستهدفة للمؤسساتو منطقة التجارة الحرة العربية، المناطق الصناعية العربية،  القطاعي،
  ؛العربية الصغيرة والمتوسطة

  صناعية ناجحة في العالم العربي سوف يكون له األثر اإليجابي على القطاع الصناعي إن وجود عناقيد
، لةفي نفس الدو  سلسلة قيمة ممركزةإما عبر  تجمعاتهذه المثل إنجاح  علىككل، وعليه يجب العمل 
قيد رائدة في عدة دول عربية، لكل دولة منها عنقود متميز في قطاع لها فيه وبالتالي نحصل على عنا

ما ،مزايا نسبية وتنافسية ا يضمن بم ،من الدول العربيةجموعة على م سلسلة قيمة مضافة مجزأةعبر  وا 
، حيث هنا كل دولة عربية تتخصص في واحد أو أكثر من تكامل صناعي ذو بعد تشتتي بين هاته الدول

ات متخصصة في معظم دول ـــــــــموزع عبر شبك ،سلسلة القيمة إلخراج منتج واحد في األخيروظائف 
أو عن طريق المشاريع المشتركة  ،للوصول الى عناقيد متفوقة بين الدول العربية ،العالم العربي

الدول العربية تمتلك "  وهذا ما يثبت صحة الفرضية الخامسة التي تنص على أنه ،واالستثمارات البينية
مجتمعة إمكانات ومقومات من شأنها أن تمكنها من الوصول إلى مستويات تنافسية متماسكة العناصر 
بين مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، عبر فعاليات اقتصادية متمثلة في تجمعات عنقودية من خالل 

 ."عدة بدائل

 ما يلي:دراستنا  تقترح: اقتراحات الدراسة-ثانيا

 بالتقييم الدوريالمقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملفات  معالجة في الشفافية عتمادا، 
حيث تستهدف الشفافية توضيح استعمال الوسائل العمومية وعقلنتها، وذلك عبر استئصال كل تجاوز في 

اليف د للتكمن أجل وضع ح استعمال السلطة أو النفوذ في ممارسة المسؤوليات العمومية واالقتصادية،
  ؛اإلضافية المرتبطة بالعراقيل البيروقراطية

 ال ذ إ بالتمويل على أسس تنافسية، الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتحفيز الوسطاء الماليين على امداد الم
أنه بتوفر المنافسة بين المؤسسات المالية ستتحسن العديد من العمليات، كما تجدر اإلشارة إلى أنه  محالة

عندما يكون الدعم ماليا )قروض ميسرة مثال(، يجب أن يرافقه كثير من الحذر حتى ال يتحول الدعم 
المالي إلى مساعدة مجانية تخلق في أنفسهم نزعة االتكال وتكبح تحديهم للمحيط طالما أن المقاولين 
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ن النفور المزيد مإلى  البنوكوهذا بالضبط ما يدفع  ؛المحتملين ال يشعرون بأي عبء يقع على عاتقهم
 ؛فيما يخص تمويل مثل هذه التجارب

 برغبة بداية ،الجميع مهمة أنه نعتقد الذي الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التنافسية القدرة ضرورة رفع 
، بنوك ،نقابات :من المدني المجتمع الدعم ومنظمات هياكل مساندة وضعيتها، تحسين في المؤسسات

 ،الخ اب.الشبوكاالت تشغيل  بورصات المناولة والشراكة، مؤسسات التسيير العقاري، اإلدارة العمومية،
تشبيك إذ يستلزم األمر باألمر،  المعنية الوزارات تلعبه أن يجب الذي الهام إلى الدور باإلضافة

 فقية،ألاالمؤسسات فيما بينها عن طريق االتجاهات العمودية و وتكامل  ،الفضاءات الوسيطة السابقة الذكر
في سياق غير مالئم أن تؤدي إلى تحقيق نتائج كبيرة حتى  ة أو مطروحةئجز تميمكن ألي جهود ال حيث 

 ؛ولو كانت هذه الجهود ضخمة
 االكتفاء  وعدم ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتقطاعات الم إلى المشاركةو  التعاون وآليات المؤسسية إدخال

 .الصناعيةللصناعات أو المناطق  المكاني بالتركز
   على الضروري العمل من كان إقامة العناقيد في الدول النامية لآللية التلقائية، لذلكال ينبغي ترك عملية 

 جهة من المحلية اتههيئا وبين وبينها ،جهة من البلدان ذهههاته المؤسسات في  بين التعاون تعزيز
سبية وظروف نتيجة لتوافر الميزة الن في البلدان النامية قد تنشأ تلقائياالتكتالت والشبكات  ذلك أن أخرى،

 ؛نيتحتاج إلى مبادرة ودعم حكومي ها، لكنالطلب المساعدة
  لقطاعات ا بين الدول العربية، وهي سياسة تقوم على اختيارفي و  (سياسة اختيار الرابحين)ضرورة تبني

عدد من  يفالصناعية التي تحقق تنافسية أكبر ومستويات أعلى من التشابك بين القطاع وبقية االقتصاد 
المنتجات ة و ، االحذيالمالبس الجاهزةر العربية، مثل صناعة المنسوجات و الصناعات التي تنتشر في االقطا

ناعة مثل ص ،لتجربةخرى بعد نجاح الى صناعات أإذلك كمرحلة أولى على أن يمتد التطبيق ، و الجلدية
اية الصحيحة ولعل البد وجيا وبعض الصناعات الهندسية. الخ؛بناء قاعدة تكنول ،االلكترونيات والبرمجيات

التركيز على الصناعات التي تملك فيها الدولة ميزة نسبية، لكن البد من تطوير هذه الصناعات عن طريق 
 الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية؛التوسع األفقي والرأسي، لتحويل تلك 

 إذ القرار مع أي عنقود يتم العمل فيه اتخاذشرعية المفهوم قبل ار القادة وصناع السياسة لتأسيس إحض ،
ي فخريطة عنقودية صارمة رسم  رات مع صناع السياسة والقرار علىيجب أن تتأسس النقاشات والحوا

 ؛بين الدول العربيةو 
   وبين  ،من جهة البعض ببعضهاالمحلية للدول العربية تربط السلطات  اتصالقنوات ايجاد ضرورة

ة من المعني بالعنقدة في كل الدول العربيالعربية التابعة لنفس القطاع  الصغيرة والمتوسطة المؤسسات
 ؛وبين القطاعات التعاونية من جهة ثالثة، جهة أخرى

  عنقودية عربية، إذ أن االختالف في التصور يؤدي العمل على خلق تصور مشترك حول إقامة تجمعات
 إلى تضارب في المسالك إزاء السعي نحو هذا المشروع؛
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  لب عملها يتط ،أعمال قطاعية حاضنة والتي تعتبر ،عربية للتجمعات العنقوديةتشكيل جمعية ضرورة
عليم اتحاد قطاع الت )اتحاد القطاع المالي،الدول العربية  فيبين مجموعات القطاع التعاوني  التنسيق
 اإلدارية االستشارات تقدم التي العلمي، اتحاد المنظمات بالبحث المختصة ، اتحاد المعاهدوالتمهين

على ، وحتى اتحاد قطاع اإلعالم( اتحاد هيئات الجودة، اتحاد القطاع اللوجستي،والفنية، اتحاد البورصة، 
سابقا مركز في دولة عربية وفروع في الدول االخرى قطاع تعاوني من المذكورين اتحاد أن يكون لكل 
  ؛لتسهيل الرقابة

 القطاع المعني  وأفعال ومعوقات أفكار إيصال بمهمة تتّكفل قوية وتوجيهية إعالمية سياسة انتهاج
 ملتقيات من خالل تنظيمول العربية والخارجيين على مستوى الد الداخليين الشركاء بالتجمع لمختلف

وات د دورات وندعدااو توفير البيانات الخاصة باألسواق العربية وفرص االستثمار بها، و ، ومؤتمرات
تزويد  في سالسل الصغيرة والمتوسطة لتحقيق فرصة دخول المؤسسات العربية ومعارض بشكل دوري

نتاج وخدمات على المستوى العالمي          ؛وا 
 فعال عن طريق تأسيس مركز  معلوماتي امـــــــــنظ وضعو ؤتمر العربي للتجمعات العنقودية مإقامة ال

 في اعلينــــــــــالف مختلف بين ما المعلومات انتقال عملية لتسهيل معلومات له فروع في الوطن العربي
 ؛انتهــــــــــــــوصي تسييره حسن على تسهر هؤ كف بشرية تأطيره بقوى ويتم اإلنترنت، على ملمحّ  يكون، النظام

  قامة شبكات واسعة من وسائل النقل والمواصالت و  البنية التحتية من طرقات وموانئ ومطارات،تحسين ا 
 العربي الوطن في التشريعات وتقريب مع تخفيض تكاليفها الخاصة بين هاته الدول؛ ؛بين الدول العربية

 .ةالعربي األقطار مستوىعلى  الصناعية التشابكات يدعم نحو على

 آفاق الدراسة-ثالثا
 :مستقبلية بحوث لمواضيع إشكاليات تكون نأل تصلح عناوين شكل في األفاق بعض نقترح        

 ؛المستدامة التنمية لتحقيق سيلةو والمتوسطة  الصغيرة عناقيد المؤسسات 
 الفعلية؛ تجمعاتالداخل  التعاوني العمل تدعيم في التجمعات االفتراضية دور 
  في دولتي العالم المتقدم والناميتجمعات العنقودين دراسة مقارنة بين. 
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 أوال: مراجع باللغة العربية

 الكتب 1-                                   

 .1001دار زهران للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، ، "اقتصاديات الصناعة"أحمد سعيد بامخرمة، -1

 .1002مصر، ، بدون دار نشر"، ،" التنافسية في القرن الحادي والعشرينأحمد سيد مصطفى-1

دار صفاء ، "األصول العلمية والعملية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، أحمد عارف العساف وآخرون-2
 .1011 للنشر والتوزيع، عمان،

عمان،  دار المسيرة للنشر والتوزيع،اقتصاديات الوطن العربي"،  ،"أحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي-4
1010. 

 .1005، اإلسكندرية مركز اإلسكندرية للكتاب، الجغرافية االقتصادية للبلدان النامية"، أحمد نجم الدين فليجة، "-5

االندماج والتحالفات االستراتيجية بين الشركات في الدول إسماعيل علي بسيوني، رفعت السيد العوضي، "-6
 .1002بعة الثانية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ، الطالعربية"

اإلسكندرية،  الحديث، العربي المكتب تطبيقية"، وحاالت مفاهيم :االستراتيجية "اإلدارة السيد، محمد اسماعيل-2
1999. 

 .1000دار المريخ للنشر، السعودية،  ،" األداء المالي لمنظمات األعمال"،السعيد فرحات جمعة-8

 .1008قسنطينة،  دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، ، "نظريات المنظمة"،الشيخ الحسين-9

، دار وائل للنشر، األردن، "ISO 14000و ISO 9000 والبيئةأنظمة إدارة الجودة العزاوي محمد عبد الوهاب، "-10
1001. 

 .1011، عمان للنشر،دار وائل  ، "الخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة"،إلياس بن ساسي-11

 1002الدار الجامعية، بيروت، ،إدارة المشروعات الصغيرة"أيمن علي عمر، "-11

 والتوزيع، عمان، للنشر المناهج دار "،استراتيجي مدخل ـ الصغيرة المشاريع في التسويق طملية،" فخري إلهام-12
1008. 

 .  2002والتوزيع، عمان، للنشر صفاء دار الصغيرة"، التجارية األعمال إدارة ،"يوسف الرحيم عبد توفيق-14

 .2006عمان،  جهينة، دار "،التسويق استراتيجيات ثامر البكري،"-15
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، ترجمة صليب بطرس، الدار الدولية منشآت األعمال الصغيرة اتجاهات في االقتصاد الكلي"" جالن سبنسرهل،-16
 .1985للنشر والتوزيع، مصر، 

دارة"جوردان لويس، -12 "، ترجمة سعاد التحالفات االستراتيجية مشاركات استثمارية من أجل الرخاء: بناء وا 
 .1996القاهرة،  الطنيبولي، الدار العربية للنشر والتوزيع،

ترجمة محمد عبد الصبور  االقتصاد الجزئي: االختيار الخاص والعام"،ريتشارد ستروب، " جيمس جوارتني،-18
 .1982الرياض، المريخ،محمد علي، دار 

" الجزء الثاني، ترجمة علي ابراهيم، دار اإلدارة االستراتيجية لإلمداداتجيمس ستوك، دوغالس المبرت، "-19
 .1009 المريخ للنشر، الرياض،

 الحرب نهاية إلى الثانية العالمية الحرب نهاية المعاصر من االقتصادي الدولي النظامالببالوي، " حازم-10
 .1000المعرفة، الكويت،  ، دار علمالباردة"

 متكامل"، منهج-االستراتيجي والتخطيط االستراتيجية" إدريس، صبحي محمد وائل حمدان، بني محمد خالد-11
 .2007 والتوزيع، عمان، العلمية للنشر اليازوري دار

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، "إدارة سالسل التوريد"، عبد الستار محمد العلي خليل إبراهيم الكنفان،-11
 . 1009 عمان،

 .1008 قسنطينة،، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، استراتيجية المؤسسة"رحيم حسين، " -12

، ترجمة عبد الحكم الخزامي، دار الفجر اإلدارة االستراتيجية: بناء الميزة التنافسية"روبرت ـ بتس ديفيدـ لي، "-14
 .1008مصر،  ،والتوزيعللنشر 

 .1994 ترجمة فريد بشير طاهر، دار المريخ، الرياض،، "اقتصاديات الصناعة"، روجر كالرك-15

 . 1005، دار اليازوري، األردن،"االستراتيجيةاإلدارة زكرياء مطلك الدوري، "-16

، الدول النامية" ، "الشركات الدولية النشاط وأثرها على المنافسة والعمالة والتصدير فيسامي سالمة نعمان-72
 .1008 عمان، نشر،دون دار 

 .1005"، دار وائل للنشر، عمان،  ، "إدارة األعمال الصغيرة: أبعاد للريادةسعاد نائب برنوطي-18

، "التحالفات االستراتيجية في منظمات األعمال: مفاهيم، مداخل، سعد علي العنزي، جواد محسن راضي-19
 .1011دار اليازوري، عمان، تطبيقات"، 
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ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد مدخل متكامل"،  اإلدارة االستراتيجية:شارلز هيل وجاريت جونز، "-20
 .1001أحمد عبد المتعال، دار المريخ للنشر، الرياض،

 .1008دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ،"تكاملي مدخل االستراتيجية اإلدارة" ،واخرون الرضا عبد صالح-21

 "، داروالتنمية التصنيع تحقيق في اھودور الصغيرة الصناعات اقتصادياتعوض اهلل،  السالم عبد صفوت-21
 .1993رة، ھالقا العربية، النهضة

استراتيجيات وآليات دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صالح الدين السيسي، "-22
"، دار الفكر العربي، مصر، واالجتماعية في إطار المتغيرات العالمية والمحليةودورها في التنمية االقتصادية 

1009. 

الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ، "العولمة واقتصاد السوق الحرة"، ضياء مجيد الموسوي-24
 . 1008عكنون، الجزائر، 

 .1009لنشر والتوزيع، األردن، دار صفاء ل، "االقتصاد اإلداري"، طارق الحاج، صالح فيلح-25

 .2007 الجامعي، اإلسكندرية، الفكر دار معاصر"، حديث منهج األعمال إدارة طه،" طارق

، دار وائل للنشر إدارة واستراتيجية منظمات األعمال المتوسطة والصغيرة"طاهر محسن منصور الغالبي، "-26
 .1009 والتوزيع، االردن،

ديوان التكامل االقتصادي العربي في مواجهة جدلية اإلنتاج والتبادل"، المخادمي، "عبد الرزاق رزيق -22
 .1009المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

 والتوزيع، للنشر الجامعية الدار "،تمويلها ومشكالت الصغيرة الصناعات تنمية أحمد،" يسري الرحمن عبد-28
 .1996االسكندرية، 

، مؤسسة شباب الجامعة، األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبية"قحف، "عبد السالم أبو -29
 .1002اإلسكندرية، 

 .1001مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، ، "دراسات في إدارة األعمال"، عبد السالم أبو قحف-40

 .1001للنشر والتوزيع، عمان، دار صفاء إدارة المشروعات الصغيرة"، عبد الغفور عبد السالم وآخرون، "-41

الدار الجامعية للطباعة  ، "االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيق"،عبد القادر محمد عبد القادر عطية-41
 .1992، اإلسكندرية،والتوزيعوالنشر 
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 عمان، دار المسيرة، ،متغير" عالم في جديدة إدارة االستراتيجية اإلدارة" ،حبتور بنصالح  المجيد عبد-34
1004. 

، "استراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية المستدامة عالء فرحان طالب، زينب مكي محمود البناء-44
 .1011دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، مدخل معاصر"، 

، األردنوالتوزيع، "، دار اليازوري للنشر "التشابك االقتصادي بين النظرية والتطبيق  ،الحماديعلي مجيد -45
1010. 

 دمشق، سوريا. جامعة منشورات "، الصغيرة المشروعات إدارة ،"حرب بيان الخضر؛ علي-46

  .1999القاهرة،  كالتوزيع، للنشر غريب دار ،الصغيرة" المنشآت إلدارة العصرية المفاهيم السلمي،" علي-42

 .1983بيروت،  العربية، النهضة دار اإلدارية"، والممارسات الوظائف-األعمال إدارة ،"الشرقاوي علي-48

 . 1011الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  مؤسسة"، "اإلدارة االستراتيجية ،عيسى محمد حيرش-49

دارة األعمال الصغيرة"، فايز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد الغلبي-50 ، دار حامد 1الطبعة ، " الريادة وا 
 .1010للنشر والتوزيع، عمان، 

 .1992، اإلشعاع للطباعة والنشر، مصر، "إدارة العمليات واإلنتاج والتكنولوجيا" فريد راغب النجار،-51

 .1002ترجمة عالء أحمد إصالح، مجموعة النيل العربية، مصر،،"اإلدارة االستراتيجية"، فيليب سادلر-51

ابراهيم سرور، دار المريخ، علي  ترجمة ،1ج أساسيات التسويق"،فيليب كوتلر،جاري أرمسترودخ، "-52
 .1002الرياض،

 . 2000عمان،  حامد، دار "،الصغيرة المشروعات إدارة "،ناجي شوقي المنصور، نصر كاسر-54

 مركز الكتب األردني، األردن، سمرة،رائد الترجمة  "أسس إدارة االعمال التجارية الصغيرة"، ،كليفورد بومباك-55
1989 . 

 المنشآت مركز "،ومعوقاتها أهميتها والمتوسطة الصغيرة المشروعات" مقابله، إيهاب المحروق، حسن ماهر-56
 .2006والمتوسطة، عمان،  الصغيرة

 .1992"، مؤسسات شباب الجامعة، اإلسكندرية،اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحروس اسماعيل، "-52

، "صناعة المزايا التنافسية: منهج تحقيق التقدم من خالل الخروج إلى أفاق التنمية محسن أحمد الخضيري-58
 .1004مجموعة النيل العربية، القاهرة، المستدامة بالتطبيق على واقع االقتصاد المعاصر"، 
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 دار الهاني للطباعة، اإلسكندرية، دون سنة نشر.، " اإلدارة المالية في ظل الكوكبية"، محمد سويلم-59

 1004اإلسكندرية،  الجامعية، الدار ،التكنولوجيا" عصر في األعمال ،"الحناوي وآخرون صالح محمد-60

 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، "،تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الخريجينمحمد وجيه بدوي، "-61
1004. 

، جامعة الزقازيق، 1ط المعاصرة في مصر"،"التنمية االقتصادية وبعض القضايا محمود عبد السميع علي، -61
 .2001القاهرة، 

، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، قضايا التنمية في الدول النامية"أحمد مصطفى، إحسان حفظي، " مريم-62
1005. 

دار الصفاء للنشر منظور ريادي تكنولوجي"، -، "إدارة المشروعات الصغيرة مزهر شعبان العاني وآخرون-64
 .1010والتوزيع، عمان، 

، الطبعة الثانية، اإلصالحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية"مصطفى محمد العبد اهلل، "-65
 .1005مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .1002، االسكندرية"، الدار الجامعية، "التخطيط االستراتيجي والعولمةنادية العارف، -66
 . 1002دار مجد للنشر والتوزيع، بيروت، ، "إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، جوادنبيل -62

، المكتب الجامعي الحديث، استراتيجيات اإلدارة العليا )إعداد، تنفيذ، مراجعة("نبيل محمد مرسي، "-68
 .1006اإلسكندرية، 

المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  اتيجية"،اإلدارة االستر نبيل محمد مرسي، أحمد عبد السالم سليم، "-69
1002. 

 1998للكتاب، مصر،  اإلسكندرية مركز األعمال" مجال في التنافسية الميزة ،"خليل مرسي نبيل-20

 .1002 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،إدارة البيئة"نجم العزاوي، عبد اهلل حكمت النقار، "-21
إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي: دليل عملي لكيفية البدء بمشروع هالة لبيب محمد عنبة،" -21

دارته في ظل التحديات المعاصرة"  .1001، المنظمة العربية لإلدارة، القاهرة، صغير وا 

ائس للنشر ، دار النفالتمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"هيا جميل بشارات، "-22
 .1008والتوزيع، عمان، 
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 المجالت – 7                                        

أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح المشروعات الصغيرة في المملكة االردنية " ابراهيم حسن الزواهرة، .1
 .1011 ، القاهرة،48، مجلة الثقافة والتنمية، العدد الهاشمية"

 حالة االقتصادية دراسة التنافسية للمؤسسة القدرة لتعزيز هام كأسلوب التكاليف تدنية "ابراهيم،إبراهيمية  .2
، 5واإلنسانية، العدد للدراسات االجتماعية ، مجلة األكاديمية" ECDEبالشلف ومشتقاته اإلسمنت مؤسسة

 .1011جامعة الشلف،
"، مجلة أداء المؤسسة االقتصادية الميزة التنافسية واستراتيجيات التنافس كمدخل لترشيدأحمد طارطار، " .3

   .1011، جامعة بسكرة،11العددالعلوم االنسانية، 
واالقتصاد،  اإلدارة "، مجلةالعربية الدول على وتأثيراتها االقتصادية العولمة" واخرون، العزيز عبد أحمد .4

 .1011، جامعة العراق، 86 العدد
ن مدراء معمل معرفة الزبون دراسة ميدانية لعينة م أثر استراتيجية التمكين في إدارةأحمد كاظم بريس، " .5

، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، العدد معمل الصناعات الجلدية في محافظة النجف"االلبسة الرجالية و 
 .جامعة كربالء، 18

 ، المجلة"دراسية حالة االقتصادية الصين للتنمية كأساس اھومعايير التنافسية الميزة، "أحمد محمود .6
 .1011 ، جامعة العراق،18 االقتصادية، العدد للعلوم العراقية

 العلوم مجلةالعربية"،  الدول في المباشر األجنبي "االستثمارحسين،  مهدي كاظم، مصطفى جواد أسعد .7
  .  2008البصرة،  ، جامعة10 االقتصادية، العدد

"، مجلة  الص والم ؤسساتتفعيل المأثر أساليب التدريب الحديثة في إسماعيل مناصرية، نصيرة عقبة، " .8
 . 1008، جامعة بسكرة، 15العلوم اإلنسانية، العدد 

 البحوث مجلة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"،أشرف محمد دوابة، " .9
 .1006القاهرة،  والتطوير، االستشارات والبحوث ، مركز04 العدد اإلدارية،

لوم اقتصادية والتسيير واإلدارة، عالمجلة اون االقتصادي العربي في الميدان الصناعي"، "التع الحاج حنيش، .11
 .1008الجزائر،  خدة،جامعة يوسف بن ، 18العدد 

مجلة "تعزيز تنافسية المؤسسات من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي"،  الطيب داودي، مراد محبوب، .11
 .1002جامعة بسكرة،  ،11العلوم اإلنسانية، العدد 

"، مجلة الجزائر حالة والمعوقات التنمية الواقع في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دورداودي، " الطيب .12
 .1011سطيف، ، جامعة 11التسيير، العددوعلوم العلوم االقتصادية 

، المركز 06مجلة االقتصاد المعاصر، العدد"األداء التنظيمي في ظل اإلدارة اإللكترونية"،  الهادي بوفلقول، .13
 . 1009الجامعي خميس مليانة، 
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المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق: أهميتها والمعوقات التي تواجهها عبد العالي، "مجد صباح أ .14
 .  1011، جامعة العراق، 11، مجلة االقتصادي الخليجي، العدد ومتطلبات تطويرها"

أثر تحليل كلف النوعية على أساس االنشطة في تحقيق الميزة جليلة عيدان حليحل، "انتصار أحمد عبيد،  .15
 .1002، جامعة بغداد، 42العدد  ،12، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد التنافسية"

، مجلة اقتصاديات شمال لمتوسطة في الجزائر أفاق وقيود"المؤسسات الصغيرة واأيت عيسى عيسى، " .61
 .1009، جامعة الشلف، 06العدد  إفريقيا،

 بغداد كلية "، مجلةالمنظمات ريادة تعزيز في االعمال حاضنات دورمحسن، " ،سعدون الهادي عبد ايثار .17
 .1011بغداد،  ، جامعة20الجامعة، العدد  االقتصادية للعلوم

الفلسطينية"،  التحويليةالصناعة  في االقتصادي واألداء العمودي ، "التكاملمكحول، نصر عطياني باسم .18
   .2004فلسطين، ، جامعة 01 العدد ،11المجلد اإلنسانية(، الدراسات )سلسلة اإلسالمية الجامعة مجلة

مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية بريبش السعيد، " .11
 . 1002، جامعة بسكرة، 18، مجلة العلوم اإلنسانية، العددواالجتماعية: حالة الجزائر"

"، مجلة االقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفكر االقتصادي المعاصربلمحمدي سيد علي، " .21
 . 1010، ـالمركز الجامعي خميس مليانة، 08المعاصر، العدد 

تنمية المستدامة في الدول النامية"، "دور العوامل الموقعية في تحقيق ال بلمقدم مصطفى، يوسفات علي، .21
 . 1009، جامعة أدرار، 12مجلة الحقيقة، العدد 

 للعلوم دمشق جامعة ، مجلةالجزائر" في المصغرة المؤسسة لالستثمار في التنموي الدورأحمد، " بوسهمين .22
 .   2010 ، جامعة دمشق،01 العدد ،26والقانونية، المجلد، االقتصادية

واإلنسانية،  للدراسات االجتماعية "، األكاديمية اليابانية التجربة نجاح أسرار حسان، " المهدي محمد تقية .23
 .2011، جامعة الشلف،05 العدد

مجلة العلوم اإلنسانية، العدد ، "متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،"تومي ميلود .24
 . 1009، جامعة بسكرة، 16

 الصغيرة في الصناعات وتطوير دعم استراتيجيةاالمعموري، " موسى علي محمدالعاني،  رشيد محمود ثائر .25
 مجلة علوم إدارية واقتصادية، جامعة بغداد.العراق"،  في القروض مبادرات فاعلية تقويم ضوء

عادة الجديدة "التنافسية الناصح، كامل أحمد ،العاني محمود رشيد ثائر .26 العراقية"،  العمل سوق هيكلة وا 
 .2010العراق، ، جامعة 81العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة

"، أثر ومتطلبات التجارة االلكترونية لنقل االقتصاد الوطني الى واحة المعلوماتية الحديثةحاجي العلجة، " .27
 .1010، 01مجلة االقتصاد الجديد، العدد 

مجلة االقتصادي ، واقع المشاريع الصغيرة في العراق ومتطلبات النهوض بها"حسين جواد كاظم، " .28
  .1008، جامعة العراق، 15الخليجي، العدد



 والمصادر راجعـــــــــــــمة المــــــــــــــــــــــــــائـــق

- 262 - 
 

"تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة في ظل اقتصاد حسين عبد المطلب األسرج،  .21
 ، دون سنة نشر.05، العدد 04في الدانمارك، المجلد مجلة االكاديمية العربية  العولمة"،

 مجلةللمؤسسة"،  التنافسية الميزة تحقيق في العالقات تسويق أبعاد استخدام أثرجروة، " بن حكيم .31
 .2012ورقلة، ، جامعة 11العدد الباحث،

"،  بينها تقسيم العمل الدولي وأثره في محاوالت التكامل فيما بإطارارتباط الدول العربية حمدية زهران، " .16
 .  1989، جامعة مصر،01مجلة علوم وفنون، العدد 

 الباحث، العدد مجلةالميداني"،  والعائق النظري الفكر بين العربي االقتصادي التقارب "الحاج،  حنيش .32
 .1011، جامعة ورقلة، 10

مجلة علوم االقتصاد "متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"،  دراجي كريمو، .33
 .1011، 02، جامعة الجزائر 12والتسيير والتجارة، العدد 

 لالقتصاد والصناعة التنافسية القدرة لبناء استراتيجية رؤيا نحورشيد، " محمود صالح، ثائر خلف ربيع .13
 بغداد، دون سنة نشر. "، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعةالعراق في

والتسيير والتجارة،  االقتصادمجلة علوم ، "التنافس والميزة المنافسة للموسسة "استراتيجية، رتيبة نحاس .13
 .1008 ،(2، جامعة الجزائر )12العدد  ،2المجلد 

 ،20 "، مجلة التواصل، العدد الراهنة األوضاع ظل في لتنافس"ا الزهراء شايب، نصيب، فاطمة رجم .36
  . 2007 جامعة عنابة،

المجلد  والتسيير والتجارة،مجلة علوم االقتصاد "اآلثار السلبية واإليجابية للعولمة االقتصادية"،   زوينة،لاير .37
 . 1011(، 2، جامعة الجزائر )12، العدد 1
، مجلة العناقيد الصناعية كاستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"زايري بلقاسم، " .38

 .1002، جامعة سطيف، 02العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد 
 لمواجهة االستراتيجية التحالفات دعم أشكال من كشكل المباشر األجنبي أحمد، "االستثمار زغدار .19

 .2004ورقلة،  ، جامعة03العدد الباحث، مجلة المنافسة"،
مجلة "، توسطةوالم غيرة"دور صناديق ضمان القروض في تمويل قطاع الم الص زويتة محمد الصالح، .41

 .1009، المركز الجامعي خميس مليانة، 6االقتصاد المعاصر، العدد 
 التنافسي: التفوق تحقيق في الزبون صوت سماع أثرالعامري، "  سعيد علي جثير، سارة حمود سعدون .41

، مجلة العلوم االقتصادية لالتصاالت" سيل وآسيا لالتصاالت زين النقال الهاتف شركات مقارنة في دراسة
 .2012، جامعة البصرة بغداد، 68العدد  واإلدارية،

 احتضان أهمية إبراز في العولمة ظاهرة "انعكاساتالزيدي،  جواد ناظم المساعد، الربيعاوي حمود سعدون .34
 .1002بغداد،  ، جامعة42 ، العدد12 واإلدارية، المجلد االقتصادية العلوم مجلة "،األعمال



 والمصادر راجعـــــــــــــمة المــــــــــــــــــــــــــائـــق

- 263 - 
 

، جامعة 08مجلة الباحث، العدد "دور االستثمارات البينية في التنمية الصناعية العربية"،  سليمان بلعور، .43
 .1010ورقلة، 

 ،"ميدا لبرنامج تقييمية دراسة الجزائر: في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل"، سليمة غدير أحمد .33
 . 1011، جامعة ورقلة، 09مجلة الباحث، العدد 

 للعلوم بغداد "، مجلةالنامية الدول في والنهوض التنمية ومتطلبات االقتصادية ، "العولمةخيري الدين سهام .33
 .1011بغداد، ، جامعة 19العدد  االقتصادية،

"سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج سهام عبد الكريم،  .46
PME II"،  ،1011، جامعة ورقلة، 09العدد مجلة الباحث . 

وتترك المنافسين خارج السوق االزرق: كيف تكتسح السوق  "استراتيجيةرينيه موبورن، شان كيم،  .34
، الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة، 04مجلة خالصات كتب المدير ورجل االعمال، العدد  اللعبة"،
1005. 

دورها ية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقتجربة الجزائرية في تطوير و ال، "شريف غياط، محمد بوقمقوم .48
 .1008، جامعة دمشق، 01، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد التنمية"في 

"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان مدخل عام: ، "المسؤولية المجتمعية للمقاوالتشكراني الحسين .41
 .1011، بيروت،  56ــ 55

، 11 اإلدارية، العدد للعلوم العراقية "، المجلةميالفقه اإلسالالتمكين بين الفكر التنظيمي و مهدي محمد، " صالح .51

 ، دون سنة نشر.جامعة العراق

مجلة كلية العلوم  في االقتصاد الجزائري"، الصغيرة والمتوسطةأساليب تنمية المشروعات صالحي صالح، " .51
  1002، جامعة سطيف، 02االقتصادية وعلوم التسيير، العدد

 االقتصاد في الصغيرة والمتوسطة المؤسسات مكانة لتعزيز كمدخل الصناعية العناقيد، "طرشي محمد .52
 .1015، جامعة الشلف، 12العدد  ،واالنسانية االجتماعية للدراسات األكاديميةالجزائري"، 

، 09مجلة االقتصاد المعاصر، العدد "، 7272الصين القوة االقتصادية األولى في عام "، طيب جمبلة .53
 .  1011المركز الجامعي خميس مليانة، 

"، مجلة  7222-7222دراسة تحليلية لوضعية الصادرات الصينية خالل عامي ، "عائشة بن عطا اهلل .54
 .1011، جامعة ورقلة، 11العدد  الباحث،

نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في دولة ، "بن عبد اهلل اهلل ناصر عادل خير .55
 .2004، جامعة مصر، 10مجلة مستقبل التربية العربية، العدد  "،الكويت

، جامعة ورقلة، 10"، مجلة الباحث، العدد واقع مناخ االستثمار في الدول العربيةعبد الحميد بوخاري، " .56
1011 . 

http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26299
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26299
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26299


 والمصادر راجعـــــــــــــمة المــــــــــــــــــــــــــائـــق

- 264 - 
 

 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلةالمستقبلية"،  العربية "العولمة والخيارات المنصور، العزيز عبد .57
 .2009دمشق، ، جامعة 15، المجلد 01 والقانونية، العدد

)دراسة مقارنة مع بعض دول المغرب تقييم تنافسية الصناعة التحويلية في الجزائر عبد العزيز عبدوس، " .58
 .1012، جامعة ورقلة، 12مجلة الباحث، العدد  العربي الكبير(،

تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في آداء  قياسعبد العظيم دريفش، جبار الزيادي، " .51
 . 1009 قار، بغداد،جامعة ذي  ،5، مجلة دراسات إدارية، العدد الشركات صغيرة الحجم"

، االقتصاديةمجلة العلوم  الصناعة"، قيمة سلسلة باعتماد التكاليف تخفيضعلي، " الرحيم عبد الكريم عبد .61
 .1008جامعة البصرة،  ،06 ، المجلد11 العدد

 مجلة جديد "، دولي اقتصادي نظام لبناء النامية للدول فاعلة مساهمة نحو" ،شنجار جابر الكريم عبد .16
 .1011، الجامعة العراقية، 12العدد السابع، لمجلدا االقتصادية، العلوم

مجلة العلوم  آثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسة االقتصادية"،عبد اللطيف بلغرسة، " .62
 .1001، جامعة قسنطينة، 01االقتصادية وعلوم التسيير، العدد 

، 06العدد  الباحث، مجلةالوطنية"،  للمؤسسات التنافسية القدرة تدعيم في الحكومة دور" ،علي اهلل عبد .63
 . 1008 جامعة ورقلة،

 الوحدة إطار االقتصادية في المؤسسات تنافسية دعم في العربية األعمال بيئة دور تحليلقلش، " اهلل عبد .64
 . 1011، جامعة ورقلة، 11مجلة الباحث، العدد ة"، العربي االقتصادية

، مجلة التنافسية" وتحديات مفهومية مقاربة – للمؤسسات االستراتيجي ، "التسييرعبد المليك مزهودة .65
 .1006جامعة ورقلة،  ،04العدد  ،الباحث

مجلة  "،في ظل المتغيرات العالمية العربي االقتصادي التعاون آفاقالنيل، " حمد الطيب محمد المنعم عبد .66
 .1002سطيف، ، جامعة 01االقتصادية والتسيير، العدد العلوم 

، 10مجلة العلوم االنسانية، العدد  "البلدان النامية والنظام االقتصادي العالمي الراهن"،عبد الوهاب شمام،  .67
 .1998جامعة قسنطينة، 

، 12، المجلد 01مجلة المنارة، العدد  ، "المقدرة التنافسية للصناعات الصغيرة األردنية"،عدنان أبو الهيجاء .68
 .  1002 جامعة بغداد،

تحديات عالم األعمال  "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنظمات االفتراضية وآخرون،عدوكة لخضر  .19
  .1011، المركز الجامعي خميس مليانة، 09مجلة االقتصاد المعاصر، العدد  اليوم"،

"، مجلة العلوم مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركيعظيمي دالل، " .71
 .  1010، جامعة فرحات عباس سطيف، 10وعلوم التسيير، العدد  االقتصادية

مجلة االقتصاد  ، "أهمية التحالف االستراتيجي في مجال المال واألعمال"،عالش أحمد، بن لكحل نوال .71
 .1009، المركز الجامعي خميس مليانة، 05المعاصر، العدد 



 والمصادر راجعـــــــــــــمة المــــــــــــــــــــــــــائـــق

- 265 - 
 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر في تقييم سياسات دعم وتأهيل عرابة الحاج، قرقب مبارك، " .72
 .1009، جامعة أدرار، 12"، مجلة الحقيقة، العدد إطار معالجة ظاهرة البطالة

مجلة الباحث  االستراتيجيات التنافسية وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية"،محمد باشراحيل، "عوض  .73
 .1005، ، جامعة اليمن8العدد  الجامعي،

مجلة العلوم حاضنات األعمال كآلية لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، " ،عيسى بن ناصر .74
 .1010جامعة بسكرة،  ،18اإلنسانية، العدد 

 .1005، جامعة ورقلة، 02مجلة الباحث، العدد  مالمح هيكلة المؤسسات الشبكية"،عيسى بهدي، " .75
 ،06اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد  لةمج"، ، "تحديات العولمة وأثارها على العالم العربيغربي محمد .76

 .1009جامعة الشلف، 
مجلة  اآلفاق التطويرية رؤية استراتيجية مقترحة"،الصغيرة المحددات و "الصناعات فائق مشعل قدوري،  .77

 .1006، جامعة تكريت، 1، المجلد 02تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، العدد 
 كةلالمم شرقي الجبيل الصناعية لمدينة الصناعية الخريطة مالمح بعض"، فلاير بنت محمد الهاجري .78

العربية، جامعة  والجزيرة الخليج دراسات مجلة ،"العشرين القرن من األخير خالل الربع السعودية العربية
 .1998الكويت ،

االقتصاد مجلة علوم "موقع شركات البلدان النامية من ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات"،  فريد بيالة، .71
 .1008، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، 18والتسيير والتجارة، العدد 

" مجلة العلوم  وقضية التنمية بالمجتمعات النامية ــ الجزائر نموذجاـــ التغيرات العالميةفكرون السعيد، " .81
 .1005، جامعة قسنطينة،12االنسانية، العدد 

"، لمتوسطة والصغيرة بالجزائر في ظل التحوالت الراهنةاشكالية تطوير المؤسسات افوزي عبد الرزاق، "  .16
 .  1006، جامعة قسنطينة، 16مجلة العلوم االنسانية، العدد 

مجلة  "متاجر سوق كوم االفتراضية كمؤشر لنجاح التجارة االلكترونية في دولة اإلمارات"،لجلط ابراهيم،  .82
 .1010، 01االقتصاد الجديد، العدد 

"، مجلة آفاق اقتصادية،  أهمية تكامل الصناعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرة" مجدي شرارة عبد اهلل، .83
 .1001، جامعة الكويت، 11، المجلد 85العدد 

، مكاتب رابطة العالم 425مجلة الرابطة، العدد  "العولمة وقيمنا األخالقية"،محمد السيد المليجي،  .84
 .2000االسالمي مكة المكرمة، 

، 11عدد ال مجلة العلوم اإلنسانية، المفهوم والدور المرتقب"، المؤسسة المصغرة:" ،محمد الهادي مباركي .85
 .1999 جامعة قسنطينة،

"المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها احدى اليات خفض الفقر في البلدان محمد عبد الشفيع عيسى،  .86
 .  1011بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،  ،50مجلة بحوث عربية اقتصادية، العدد  العربية"،
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لى االقتصاديات إآثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية مع إشارة خاصة محمود حميد خليل، " .87
 . 1010"، مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، جامعة العراق، العربية

لمنظمات االعمال في الدول النامية في مواجهة القدرة التنافسية المستدامة مصطفى عبد اهلل علي، " .88
 .1009، 08"، مجلة جامعة جوبا لآلداب والعلوم، العدد العولمة

 المحتمل"، المنافس ديدته أمام الدخول حواجز وضع استراتيجياتاألمين، " محمد عبيرات، حساب مقدم .81
 .2008، جامعة الشلف، 05 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة

مداخل صياغة الخيارات االستراتيجية التنافسية في المؤسسات الصغيرة عرايبي الحاج، "مداح  .11
  .1011، المركز الجامعي خميس مليانة، 09مجلة االقتصاد المعاصر، العدد  والمتوسطة"،

 المؤسسات مرافقة في الصناعية التقنية المراكز وأهمية دوردويس، " الطيب محمد بلغيث، بن مداني .11
 .1011، جامعة ورقلة، 10العدد الباحث، مجلة ،والمتوسطة الصغيرة

مجلة الباحث، الجزائر"،  في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات متميز تنافسي آداء نحومسغوني، " منى .29
 .  1011، جامعة ورقلة، 10العدد 

 مجلة"، العراق في الصغيرة المشاريع دعم "دور التمويل فيعبود،  نجم الحميد، عبد مصطفى مناهل .13
 . 2013بغداد،  جامعة ،19 ، المجلد20 العدد واإلدارية، االقتصادية العلوم

 ،ديةاالقتصا العلوم مجلةالعربية"،  االقتصادات على وأثره االقتصادي التكاملالبطاط، " سعد فاضل منتظر .14
 .1008 ، جامعة البصرة،05المجلد ،11العدد

مجلة نحو اقتصاد المعرفة"،  اقتصاديات الدول النامية، "قراءة حول أهمية وضرورة توجيه ناصر درارني .15
 .1008 جامعة البليدة، ،01األبحاث االقتصادية، العدد 

، 14العدد  ،، مجلة العلوم االقتصادية"االقتصاد الصيني بين االنغالق واالنفتاح"" ،نبيل جعفر عبد الرضا .91
 .1004 جامعة البصرة،

 اقتصادية، آفاق مجلة ،"العربي اإلبداع دعم في الصغيرة المشروعات حاضنات دور" شلبي، محمد نبيل .94
   .1004 ،  92 العدد ، 25 المجلد المتحدة، العربية اإلمارات والصناعة، التجارة .غرف اتحاد

مجلة ، "دراسة المرتكزات الفكرية للتجربة التنموية الصينية وسماتها المميزة"، نشأت مجيد حين الونداوي .18
 .   1008 تكريت، ، جامعة4، المجلد 11العدد  واالقتصادية،تكريت للعلوم االدارية 

 ، "مساهمة المقاولة من الباطن في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية"،نعيمة غالب وآخرون .11
 . 1011، جامعة بسكرة، 15مجلة العلوم االنسانية، العدد 

"، العمال وتطبيقاته في الحالة المصريةمفهوم حاضنات انيفين توفيق، " .611
 . 1012جامعة مصر،  ،14، المجلد 01مجلة النهضة، العدد 

مركز دراسات وبحوث الدول  اآلثار السياسية الداخلية للعولمة: قضايا التنمية"،هدى متيكيس، " .111
 .2002، القاهرة، 23النامية، العدد 
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 والندوات  الملتقيات، المؤتمرات -4                          

الملتقى  أهمية العناقيد الصناعية ودورها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،ابركان ياسين، " .6
الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم 

 .1012ماي  2و 6تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
 الرابع السنوي المؤتمروالعشرين"،  الحادي في القرن المنافسة واستراتيجيات مجاالتمصطفى، " سيد أحمد .2

العربية،  األعمال منشآت في التسويق وأساليب مفاهيم تطوير لإلدارة حول استراتيجيات العربية للجمعية
 .1000 القاهرة،

 "،لدعم الصادرات في ظل التطورات الراهنةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة " ،أمال بوسمينة .3
الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة: واقع وآفاق، جامعة أم 

 .نوفمبر 14-12البواقي، يومي
-استراتيجية رؤية- الجديد الرقمي النظام رهانات ظل في التنافسية المزايا تحقيق "آليات ،شرافبراهيمي  .4

 التنافسية المزايا تكوين في ومساهمتها الرقمي االقتصاد ظل في المعرفة حول الدولي العلمي الملتقى"، 
 .1002نوفمبر  18- 12، جامعة الشلف، يوميالعربية للبلدان

الدولي  الملتقى العربية"، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه التي التحدياتنعيمة، " برودي .5
 و 17 يومي جامعة الشلف،العربية،  الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل حول متطلبات

  2006 أفريل 18
التجمعات الصناعية كبديل استراتيجي لبرامج التنمية التقليدية في الدول بريبش السعيد، طبيب سارة، " .6

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العناقيد الصناعية في تنمية ملتقى الدولي حول دور التجمعات و ، الالناشئة"
 .1012ماي  2و 6وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 

 –إنشاء وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، "بن رجم محمد خميسي، بوفاس الشريف .7
إنشاء الدولي الثــاني حول المقاوالتية، آليـات دعـم ومساعـدة الملتقى  ،-تجربة والية سوق أهراس

 .1011ماي  02/04/05أيام  المؤسسـات في الجـزائـر: الفـرص والعـوائـق، جامعة بسكرة،
، كوسيلة لتحقيق تنميتها"متوسطة ال"استراتيجية العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة و  عادل،بوسمهين  .8

 ،االقتصادية في الجزائرالوطني الرابع حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية الملتقى 
 .1008أفريل  12/14جامعة سكيكدة،

 "أنظمة اإلنتاج المحلية ودورها في تحقيق تنافسية المؤسساتبوشنافة أحمد، عادل فاطمة الزهراء،  .1
الدولي الثــاني حول المقاوالتية: آليـات دعـم ومساعـدة إنشاء المؤسسـات في الملتقى  ،الصغيرة والمتوسطة"

 .1011ماي  02/04/05الفـرص والعـوائـق، أيام الجـزائـر: 
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حول'' المؤسسات  الملتقى الوطني الرابع "،المشروعات الصغيرة والمتوسطةـ حالة الجزائربوعشة مبارك، " .11
 . 1008 أفريل 14/ 12أيام  جامعة سكيكدةـ، الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية في الجزائر،

 ظل التحوالت في الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ،" متطلباتبلخباط جميلة جمال .11
 الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل الدولي حول متطلبات لملتقىالراهنة "، ا االقتصادية

 .2006 أفريل18 و 17 الشلف، يوميالعربية، جامعة 
في ظـل االنتـقال إلى اقتـصاد مستقـبل المؤسـسات الصغـيرة والمتوسـطة بالجزائـر جمال سالمي، " .12

حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية في الجزائر، الملتقى الوطني الرابع  المعرفـة"،
 .2008أفريل  14/  12جامعة  سكيكدة، أيام 

دولية األيام العلمية ال، نحو توليد التكنولوجيات المحلية عن طريق دعم الرواد"حساني رقية، خوني رابح، " .31
 .1010أفريل 08-06األولى  حول المقاوالتية: التكوين و فرص األعمال، جامعة بسكرة ،أيام 

الملتقى  "،-عرض تجارب-"الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  جدايني ميمي،، حضري دليلة .31
/ 12 جامعة سكيكدة،الوطني الرابع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرهان جديد للتنمية في الجزائر، 

 .2008أفريل  14
ة "، الدورة التدريبي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة،"رجم نصيب، فاطمة الزهراء شايب .15

 15المتوسطة ودورها في االقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، أيام حول تمويل المشروعات الصغيرة و 
 .1002ماي  18-
الملتقى  االقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجي: تشخيص واستراتيجيات"،"المؤسسة رحيم حسين،  .16

 .1001الدولي حول تنافسية المؤسسة االقتصادية وتحوالت المحيط، جامعة بسكرة ،
"، "دور العناقيد السياحية في تنمية االقاليم الريفية ــ حالة مناطق الهضاب العليا بالجزائرن، يرحيم حس .17

ل دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم الملتقى الدولي حو 
 .1012ماي  2و 6تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 

 الصغيرة المؤسسات وتأهيل دعم االقتصادية في للمعلومات وطني نظام إقامة أهمية" ،حسين رحيم .18
 الدول في المتوسطةو   الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى الجزائر"، والمتوسطة حالة

 .2006 أفريل 18 و 17 يومي العربية، جامعة الشلف،
، المقاولة من الباطن خيار استراتيجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"رقايقية فاطمة الزهراء، " .11

إنشاء المؤسسـات في الجـزائـر، أيام الدولي الثــاني حول المقاوالتية: آليـات دعـم ومساعـدة الملتقى 
 .1011ماي  02/04/05

"أهمية خدمات العناقيد في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة روابح عبد الباقي، العابد لزهر،  .21
العناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة ملتقى الدولي حول دور التجمعات و ، الوالمتوسطة "

 .1012ماي  2و 6ها، جامعة قالمة، يومي والمتوسطة وفي دعم تنافسيت
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"، الملتقى مساهمة المناطق الصناعية في دعم التنمية المحلية المستدامةزناد سهيلة، بوعكريف زوهير، " .21
الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم 

 . 1012ماي  2و 6جامعة  قالمة، يومي  تنافسيتها،
 والمتوسطة لمواجهة الصغيرة المؤسسات ألصحاب الشخصية المتطلباتالخناق، " الكريم عبد سناء .22

العربية، جامعة  الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل ، الملتقى الدولي حول متطلباتالمنافسة"
 .2006 أفريل 18و 17 يومي الشلف،

األعمال"،  فرص لخلق مقاوالتية كاستراتيجية األزرق المحيط استراتيجية، "رحال، دارين بوزيديسوالف  .23
   .2010 أفريل  08 -06األعمال،  وفرص التكوين :المقاوالتية :حول األول الدولي الملتقى

 والمتوسطة"،، "العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة شريف غياط، سهام بوفلفل .24
الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم والعناقيد الملتقى الدولي حول دور التجمعات 

 .1012ماي  2و 6تنافسيتها، جامعة قالمة، يومي 
الملتقى الدولي حول دور  محددات نجاح استراتيجية العناقيد الصناعية"،شوقي جباري، عبود زرقين، " .25

 الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة، والعناقيدالتجمعات 
 .1012ماي  2و 6يومي 

الملتقى الدولي  الشراكة في تفعيل المناولة الصناعية"،"دور بورصة المناولة و فكير سامية،  بالل،شيخي  .26
الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها،  حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات

 .1012ماي  2و 6جامعة قالمة، يومي 
 الوطني الملتقى والمتوسطة "، الصغيرة المؤسسات مجال في الدولية التجارب " ،ضو نصر علي العبسي .27

 الوادي، الجزائر، جامعة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق واقع :حول
 .1012ماي 05 -06يومي 

الملتقى الدولي ، "تقييم برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية"، سهام شيهاني، طارق حمول .28
 15/16 ول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة مسيلة،ح

 .   1011نوفمبر 

الملتقى الدولي األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات "، مناخ االستثمارعبد المجيد أونيس، " .21
 . 1002أفريل  11/12 المناخ االقتصادي الجديد، جامعة ورقلة،

الدورة التدريبية الدولية  "التسيير االستراتيجي وتنمية المؤسسات المتوسطة والمصغرة"،عبد المليك مزهودة،  .31
حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، أيام 

 .1002ماي 15-18
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الملتقى الدولي حول دور  ، "العناقيد الصناعية في اليابان"،عبد الوهاب بلمهدي، خديجة بلموهوب .31
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها، جامعة قالمة،  التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية

 .1012ماي  2و 6يومي 
الدولي  لملتقىا "،العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنافسية مدى" ارميص، سالم علي .32

 و 17 العربية، جامعة الشلف، يومي الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل حول متطلبات
 .2006 أفريل18

التسويق الصناعي كمدخل استراتيجي وتنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائرية مع عماري جمعي، " .33
واالستراتيجيات "، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة التطبيق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نوفمبر 09/10العربية، جامعة الشلف، التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول 
1010. 

، ورقة مقدمة الى المؤتمر واقع وآفاق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"عموري براهيتي، " .34
 .1011أفريل  16- 14العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تونس، 

، الملتقى ية في تحقيق تنمية جهوية متوازنة""دور العناقيد الصناعغرير فتحي، أوالد زاوي عبد الرحمن،  .35
توسطة وفي دعم الدولي حول دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والم

 .1012ماي  2و 6قالمة، يومي تنافسيتها، جامعة 
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