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   شكر                     

لكل من ساعدني في الوصول إلى شيء من االنجاز إلى جزء بسیط من اإلسھام المعرفي إلى 

قلیل من التطرق و التعمق النسبي في خضم تراكم معرفي نسعى إلى تحصلھ و توصیلھ من 

خالل معطیات اقرب أن تكون ثابة أو حاصلة على المستوى المنطقي. 

اخص بالذكر األستاذ الذي أعانني أعانھ هللا كثیرا  كان لي بمثابة المنھل أو النبراص الذي 

یوضح معالم و مخالص التجارب المعرفیة  الدكتور مرغاد لخضر أعطاه و أرضاه هللا عز 

وجل من خیره. 

صوفیة سوق أھراس-  الذي ساعدني – أیضا الشكر یخص السید مومو الناصر مدیر مؤسسة 

كثیرا وان كنت بحظ وافر وأخذت القلیل من حسھ المعرفي و إدراكھ الممیز للحقائق العلمیة . 

و كل أساتذة كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسیر. 

  

 

  

 



 
 

 :الملخص

الشدیدة إن أوضاع االقتصاد المعاصر تقود المؤسسات إلى القیام بأنشطتھا في وسط تسوده المنافسة   

و تدفعھا إلى ضرورة البحث و إیجاد و تعزیز قدرات تنافسیة تمیزھا عن غیرھا من المؤسسات سواء 

من ھنا تبرز أھمیة المقاولة  .من حیث نوعیة منتوجاتھا أو تخفیض تكالیفھا أو طرق و أسالیب تسیرھا

ل المستمرة بین الصناعیة كإستراتجیة إلحداث ھیكل التخصص و تفعیل شبكة من عالقات التباد

المشروعات الصناعیة الكبیرة و المغذیة ، حیث تتفرع المؤسسات الكبیرة إلى نشاطھا الرئیسي و 

تقوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بدور المكمل إذ أنھا تتحصل على نشاط ثانوي یتمثل في إنتاج 

  .و بأقل تكلفة ممكنة تقدمان في األجل القصیرتقطعة أو القیام بخدمة تدعمیة فان المؤسستین 

و المقاولة الصناعیة ھي كل عملیة تولي فیھا المؤسسة المعطیة لألوامر و تعتبر المقاولة مورد   

  .ابتكار و مورد وفرات و مرونة و عامل إنتاجیة 

إن المقاولة الصناعیة راقیة في الدول المتطورة و التي انشات عدة ھیئات و منظمات تسعى لتحقیق   

أھمھا بورصات المقاولة و التي تسعى إلى خلق و إنشاء عالقات خاصة بین المؤسسات و  ھذا الھدف

  .الصناعات الصغیرة و المتوسطة 

و قد برھنت المقاولة على قدرتھا في تخصیص الموارد و تخفیض تكالیف اإلنتاج من خالل   

یلھا إلى منتجات وسطیة و االقتصاد في بعض النفقات الموجھة القتناء المواد األولیة و عملیات تحو

االستثمارات في مجال التكنولوجیا و البنى التحتیة و أھمھا تشكیل و بناء ھیكل التخصص داخل 

  .المنشاة الصناعیة

Résumé :  

  Que les conditions de l'économie moderne qui conduisent les institutions 

 pour mener à bien ses activités dans le un milieu d’une forte concurrence l et 

de conduire à la nécessité de chercher et de trouver et de favoriser les 

capacités concurrentielles dont  les caractérisent des autres institutions, soit 

sur le plan de la qualité de leurs produits ou de réduire les coûts ou les 

méthodes et techniques de leurs gestion . 

  De là, s’apparait l'importance de sous-traitance industrielle comme stratégie 

pour rendre la structure de la spécialisation et l'activation d'un réseau de 

relations d'échange continus entre les grands projets industriels et 

d'alimentation, où les institutions fourchettes à leurs de métier principale , et 

les petites  institutions jouent un  rôle complémentaire  car ils est obtiennent  

une activité secondaire qui est représentée par la   production d’ une pièce ou 



 
 

l’exécution d’un service supplémentaire , les deux établissements proposant 

dans un court-terme et le plus bas coût possible. 

  Et la sous-traitance industrielle est le processus que l’entreprise donnant  les 

ordres peut offrir une parte de ses activité à une autre et est basé sur la 

division du travail et à l'exportation des dangers à l’entrepreneur par rapport 

a’ l’entreprise qui donne des ordres , la sous-traitance est représentée comme 

fournisseur de manipulation de l'innovation et des ressources, la flexibilité  et 

un agent de productivité . 

  Que la sous-traitance dans les pays développés et cèle qui a établi plusieurs 

organisations qui cherchent à atteindre cet objectif le plus important bourse 

de la sous-traitance et de chercher à créer et à établir une relation spéciale 

entre les institutions et les petites et moyennes industries
 

L'esprit d'entreprise et ont démontré leur capacité dans l'allocation des 

ressources et de réduire les coûts de production grâce à l'économie de 

certaines dépenses adressées à l'acquisition de matières premières et les 

opérations de transfert des produits intermédiaires et les investissements dans 

la technologie et l'infrastructure et la plus importante formation et le 

renforcement de la structure de la spécialisation au sein de l'installation 

industrielle. 
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  :تمھید
ناعة إن      اع الص ى قط ة عل ة والدولی ورات المحلی ھا التط ي تفرض رة الت ات الكبی دیات والمعوق التح

ة ائج المتوقع ا بالنت ق منھ ا یتعل ة م لع  خاص ر الس ول تحری ة ح ارة العالمی ة التج ات منظم لمفاوض

ذ ناعیة وتنفی ات ا الص ورة المعلوم ار ث ة وانفج ة الفكری ة بالملكی ا الخاص زو اتفاقیاتھ ة وغ لتكنولوجی

ى  ة عل دماج للھیمن العمالق الصیني لألسواق الدولیة وتسابق بعض الشركات العابرة للقارات نحو االن

ادیة ة االقتص رض  الحرك االت الع ي مج ا ف ادیة خصوص ة االقتص ور العولم ویقا و ظھ ا وتس إنتاج

ة  ب والمنافس رزت والطل رت الشركات بمأف دة، أجب دة ومعق ات جدی رات ومعطی ا مؤش ف أحجامھ ختل

ع المستجدات  ىوخصوصا الكبیرة منھا عل ف م ن أجل التكی ا م ة إستراتیجیتھا وأسالیب عملھ مراجع

 .ومتطلبات كسب رھان المنافسة

  :إشكالیة الموضوع

ل      ول تحلی ة ح كلة الدراس دد مش ار تتح ذا اإلط ي ھ ناعیة وف والت الص ة التح یاق جدلی ي س وف

لم  ع الحالي ألنجع وأس یم الواق ى تقی التطورات التي طرأت على األسلوب الصناعي بھدف التوصل إل

تم تدو" المقاولة الصناعیة " أسلوب تبنتھ الصناعة والذي یندرج اصطالحیا تحت مفھوم  ا ی ھ وھو م یل

طبعا ضمن نفس المفھوم، وقد جاءت المعالجة الشخصیة لھذا األخیر باتخاذه " المناولة الصناعیة " بـ 

منحنى العالقة السببیة والحتمیة لتشكیل أھم ھیاكل التخصص داخل المؤسسة على اعتبار قیام المقاولة 

ي تخصصھ " الصناعیة على الضرورة الداعیة  د ف ا" كل رائ دى التقنی تج وھي إح ي تن ة الت ت الحدیث

المنظور التصوري  ا المتواضع والمبسط ب ھ طرحن عنھا فعال السرعة في اإلنجاز والجودة العالیة، من

  ".ھل یمكن اعتبار المقاولة الصناعیة كخیار استراتیجي لتشكیل ھیكل التخصص ؟ : " الذي یسأل

رات     ع المتغی ل م یق والتعام ھ التنس ن خالل م م ذي ت ل ال ذا الھیك ات ھ ص المنتج ا یخ ة فیم بإیجابی

وین قصیرة  ب سالسل تم ي تتطل اھرة والت ة الم ا المتطورة والعمال واألنشطة التي تستخدم التكنولوجی

المعنى  دمج ب اه اقتصادي من ي ظل اتج اني ف اط األول بالث رز ارتب ا یف ذا م لیم سریعة وھ د تس ومواعی

  .التكاملي

  :فرعیة كاآلتيومن ھذا الطرح األساسي تستشف بعض األسئلة ال

  ماھیة اقتصادیات الصناعة و المقاولة الصناعیة؟ - 1

 ماھیة مراكز المقاولة الصناعیة؟ - 2

 ما ھو دور المقاولة الصناعیة في تشكیل ھیكل التخصص؟ - 3

  ؟"  Lasa" ما دور المقاولة الصناعیة في مؤسسة 4 -

  :أھمیة الموضوع

ر القطاعات ا   دول أكث ي اقتصادیات ال ذ إستراتیجیة یعد قطاع الصناعة ف ى تنفی درة عل القتصادیة ق

ھ  ز قدرت ذا القطاع و تعزی ا و لتطویر ھ ة مع تنمیة مبنیة على توسیع مجالي التأثیرات األمامیة والخلفی



 
 

ا  ذي یتمحور أساس م اقتصاد الصناعة و ال ا یعرف بعل ا م ان أھمھ ا ك دة دراسات ربم تم تناولھ في ع

ذه المنشآت حول العالقة بین ھیكل الصناعة وسلوك المن ى مستویات أداء ھ ك عل أثیر ذل شآت فیھا و ت

  .أو ما یسمى بمفھوم ھیكل سلوك، أداء 

ز      إن دور األبعاد تتمثل في درجة التركیز الصناعي و ظروف الدخول إلى الصناعیة ودرجة التمیی

ر أصبح  ذا األخی ین المنشآت الصناعیة و لعل ھ في المنتجات ویضاف إلیھا درجة التكامل الرأسي ب

ى اختصاص ز عل ل التركی ن أج وم و م ة الی ا المؤسس ي تنتھجھ تراتیجیات الت م اإلس ن أھ د م اتھا یع

اج إستراتیجی ا سوى انتھ د أمامھ م تج الیف منخفضة ل  ةالرئیسیة التي تتمیز فیھا بقدرات تنافسیة و تك

اھیم  دة مف كال و تحت ع دة أش ي ع ي ظھرت ف ن التكامل الرأسي و الت زء م ف كج التكامل نحو الخل

  ".   المقاولة الصناعیة " أھمھا ما یعرف الیوم ب

اج وتحسین " المقاولة " یجي نشاط وقد اكتسب ھذا الخیار اإلسترات ي تطویر نظام اإلنت أھمیة كبیرة ف

اون  ةالمردودی ات التع ین عالق دمج شبھ الكامل ب ة ال ن خالل نظری القصوى بالحسابات االقتصادیة م

اإلستراتیجي وبین المنشآت في المراحل األمامیة والمراحل الخلفیة، مؤكدین في             ھذا االتجاه 

اون اإلستراتیجي على أھمی ذا التع ة ھ ال لترجم ذة لألعم ھ المؤسسات اآلمرة والمنف ذي تلعب ة الدور ال

ن خالل الضغط " المقاولة الصناعیة " كما أن, ة م ي تحسین المردودی ة ف اون فعالی ر أسالیب التع أكث

 على التكالیف وتنمیة التخصص وتحقیق التنمیة الالمركزیة من خالل إقامة 

دة "ولة المقا" المؤسسات  ق سوق جدی ى خل ؤدي إل ا ی ال مم في مناطق عمل الشركات اآلمرة باألعم

  . للعمالة والمنتجات الوسیطة وقطع الغیار والخدمات الصناعیة في ھذه المناطق

لوب    ز أس ا یتمی ناعیة " كم ة الص اج " المقاول ات اإلنت تجابة الحتیاج ى االس درة عل ة والق بالمرون

ي خصوصا أنھا بدأت تتخذ شكل  ارات الت ال واالعتب ة األعم ع نوعی تالئم م ذي ی ومضمون التنظیم ال

  .تفرضھا تحوالت السوق

ا      تقرار وتوازن ر اس ل أكث اون وتكام ات تع ة عالق رورة إقام ادیة ض والت االقتص رض التح ع ف وم

ن  ده م ا تول لوب المنافسة وم ن أس ن الشركات ع د م ت العدی دیث والمنافسة، تخل ات التح لكسب رھان

ا تنافسیة مشتركة فضال تھدی د ومزای ن فوائ ھ م دات وتبنت أسلوب المقاولة الصناعیة وما ینطوي علی

دى المنشآت  ات التصمیمیة المتاحة ل ل للطاق ي االستغالل األمث عن األھمیة القصوى لھذا األسلوب ف

  .الصغیرة والمتوسطة

ة     دول المتقدم ي ال لو ,  و تعتبر المقاولة الصناعیة ذات أھمیة كبیرة ف ن تحت رة م ا  نسبة كبی إنتاجھ

ا  % 15الصناعي یزید عـن  ي، بأمریك دول اإلتحاد األوروب ى   %56و  %35ب ا عل ا أنھ ان كم بالیاب

ي  ص ف ى التخص ات الصناعیة عل ي وتشجع المؤسس یج الصناعي المحل دعم النس وطني  ت الصعید ال

ین المؤسسات ا ع العمل ب ي توزی وازن مجال التقنیات الحدیثة وتساھم ف ي ت م وف لصناعیة بشكل محك

زف  ن ن د م ب الح ى جان ي إل ة التطور العلم ي اإلنجاز ومواكب رعة ف اج والس ي اإلنت ة ف الجودة العالی



 
 

ة  ا بجودة عالی ا محلی ن إنتاجھ ن الخارج یمك ات م ي استجالب منتج ي تستخدم ف العمالت الصعبة الت

یص ة وتقل ة والوطنی ي تشغیل العمال ر مباشر ف دخل  وتساھم بشكل غی ع مستوى ال ة ورف نسبة البطال

  .ورفاھیة المواطن

ادیة أو    باب اقتص ا ألس ك إم ناعیین وذل اولین الص ى المق ؤن إل ناعیون یلج ول إن الص الي نق و بالت

ن  تطیع م تثمارات تس ى اس ول عل ا الحص ة ال یمكنھ ة المعزول ة، فالمؤسس ة باإلنتاجی روف خاص ظ

الي  ة وبالت داف المبرمج ق األھ ا تحقی بحت خاللھ ي أص ناعیة الت ة الص ة للمقاول رورة داعی اك ض فھن

د العناصر األساسی ل أح ة صناعیة والمكون األساسي للتطور  ةموجودة في كل شيء وتمث ألي تنمی

ا  ق برامجھ ي تحقی طة ف غیرة والمتوس ات الص ناد المؤسس ة وإس ادة اإلنتاجی الل زی ن خ ادي م االقتص

تو ع المس ى جمی ل عل دعوة للعم رة م ذه األخی رى وھ ات الكب ع المؤسس فل م ى األس ى إل ن األعل یات م

  .وكذلك فیما بینھا حسب االختصاص الذي تتقنھ كوحدة إنتاجیة للمقاولة الصناعیة أو كمورد مختص

رة      في ضوء تلك الحقائق والمتغیرات االقتصادیة أدركت الجھات العربیة المسئولة في العقود األخی

  ل عالقات التشابك والتكامل بین مختلف وحدات القطاع أھمیة المقاولة الصناعیة في تفعی

ة  ناعات األولی ى الص ز عل ا التركی ل أبرزھ رة لع اكل كثی ن مش اس م ي األس اني ف ذي یع ناعي ال الص

ین  ل ب رابط والتكام ات الت عف عالق ة وض اءة واإلنتاجی تویات الكف دني مس وجي وت ف التكنول والتخل

ذة  ك المنف ال وتل رة باألعم آت اآلم ا المنش ة " لھ ق "المقاول ا زال تطبی ث م ة حی ة العملی ن الناحی ، م

ق  ا یتعل ا م أسلوب المقاولة الصناعیة واالستفادة منھ في المنطقة العربیة، یواجھ بعض الصعوبات منھ

امي كل نظ ھ بش اطي مع ة التع رتبط بكیفی و م ا ھ ا م ة ومنھ ھ وآلی ھ وخصائص ى , بمفھوم افة إل باإلض

  .ي الدفع إلى غیر ذلكمشاكل األسعار والتأخیرات ف

ى      ى استقرار النسیج الصناعي عل را عل رت كثی أن ھذه الوضعیة التي تعیشھا المؤسسة المقاولة أث

الصعید المحلي ومع ذلك فقد بدأ من الواضح جدا أن ھناك درجة ذات أھمیة من عدم المعرفة، ونقص 

ة الصناعیة وبخاصة ات المقاول ات ومضامین عالق رات االقتصادیة  في اإللمام بحیث ي سیاق المتغی ف

ى نكران وجود  دفعنا  إل ك ال ی ان ذل وقد نفھم ذلك ضمن مقیاس فقر مكتبنا لمثل ھذه المواضیع وأن ك

  .بعض المحاوالت واإلسھامات المحدودة وفق مناظیر ومقاربات مختلفة

  :قةالدراسات الساب

ي سیاق     ود ف ذا المجھ أتي ھ ا ی د وإنم على اعتبار أن تناول الموضوع لیس في حد ذاتھ باألمر الجدی

  .السعي لتجاوز معارف الماضي وفق مفاھیم وأطروحات مختلفة

د " دور المقاولة في تعزیز التنافسیة الصناعیة " وتدخل ضمن ھذا الباب دراسة بعنوان      للسید محم

دیر اب م ادي بورك راكة  الھ ة والش ة المناول ة / بورص ى دراس وء عل ا الض ى فیھ ث یلق نطینة، حی قس

ة  ة المنتج ال والمؤسس رة باإلعم ین المؤسسة اآلم ة ب ار المقاول ي إط راكة ف ن منظور الش الصناعة م

ة  المتداولة وضرورة ترقیة المقاولة الصناعیة من خالل مراكز التنمیة والمجلس الوطني المكلف بترقی



 
 

صناعیة ومیثاق المقاولة الصناعیة وفي األخیر ركز على أھمیة المنافسة الصناعیة بواسطة المقاولة ال

  .المقاولة الصناعیة

ى      دو، المشرف عل ن ج رحمن ب د ال ومن المھم أن نشیر أیضا في نفس السیاق إلى دراسة السید عب

دو وا -إدارة الدراسات والتكامل الصناعي –قسم الصناعات الصغیرة والمتوسطة  ن ج ا ب لتي یعود فیھ

ة  ن بدای في دراستھ لرؤیتھ إلى واقع المقاولة الصناعیة في المنطقة العربیة من خالل عرض مفصل ع

ار دور  ة إضافة إظھ ذه التجرب ة لھ ات الترقی ھ وأیضا معوق ذي وصلت إلی م ال التجربة ومستوى الحج

ي نشر أسلوب المقا دین ف ة الصناعیة والتع ة للتنمی ر المنظمة العربی ي األخی ھ ف ة الصناعیة وتقویم ول

  .التجربة من خالل التوجھات المستقبلیة لھذه المقاولة

ز     ة والشراكة  -أیضا یمكن اإلشارة إلى ما أعده السید عزی ز المقاول دیر مرك ر / الوسط  –م الجزائ

  ، حیث تناول "دور التشریعات في تطویر وتنمیة المقاولة الصناعیة " في دراسة بعنوان 

ري كمحرك لتطویر فی ھا دور التشریعات في تطویر المقاولة الصناعیة وخاصة دور التشریع الجزائ

وترقیة المقاولة الصناعیة وذلك من أجل تأطیر ھذا النشاط الھام لالقتصاد الوطني والذي یسھل ویحدد 

  .العالقات بین المؤسسات اآلمرة ومؤسسات المقاولة

احثی     ؤوالء الب ات ھ ر أن كتاب ة غی ا العلمی رعیتھا وال قیمتھ ي ش ن ف ي ال طع اتھم والت ن ومقارب

ن  ي وم ق منطق ومنظور جزئ د أو وف ى مستوى أحادي البع ل عل ت بالدراسة والتحلی والفكریة، أكتف

ي  ي تفسیر الظواھر ف ة ف ببیة األحادی ى الس اد عل ن األحوال االعتم منطلق أنھ ال یمكن في أي حال م

  .إلى عدم الكفایة والشمول  –حتما  –لھا  العالقات االقتصادیة مما یضف

ة أیضا،      ة وحیوی ا بدیل وتأتي ھذه الدراسة كمحاولة متواضعة لتغطیة النقص من خالل اعتماد زوای

ات  ص ضمن آلی ة ھیكل التخص ى إقام فربط المقاولة الصناعیة بالتصور االقتصادي الذي ینطوي عل

تقرا ي إطار اس ل المؤسسة ف وة داخ ز ق ل تشكل مرك ي ھیك ل الحاصل ف ار التفاع ي االعتب ذ ف ئي یأخ

ز  غیل وتعزی ف والتش ات التوظی ي عملی ناعیة ف ة الص اظم للمقاول دور المتع ى ال افة إل ناعة، إض الص

دنا  ا اعتم دولي كم عالقات التعاون والتكامل بین مختلف المنشآت الصناعیة على الصعدین المحلي وال

ك یظل في ذلك المنھج التحلیلي في استبیان كیف ال وأن ذل یة االستفادة من الشراكة الصناعیة بشكل فع

ال  من المقاولة الصناعیة بشكل فعال وأن ذلك یظل مرھونا بمجموعة من العوامل منھا على سبیل المث

ة  ز المقاول ة كمراك ة المتخصص ل التنظیمی تحداث الھیاك ة واس ریعات الالزم ات والتش ود السیاس وج

  . والشراكة والجمعیات المھنیة

  :مبررات اختیار الموضوع

ة  - ات علمی ب إمكانی ي تتطل اكل الت ھ المش ى عقلن ات عل ذي یحمل المؤسس ي ال أن التطور التقن

        .ومالیة وتقنیة صعبة االكتساب شیئا فشیئا فاللجوء إلى المقاولة الصناعیة ھو الحل األسھل 



 
 

ي حتى ال یتخلف عن الركب بسرعة، فالجمیع لم یستمر في العمل كال - ص ف ل یتخص ماضي ب

 .قطاع معین والعملیات األخرى یتم اللجوء فیھا إلى المقاولة الصناعیة

ردك  - ة بمف از العملی ام بإنج ن القی ر م ن بكثی ادیا أحس ة اقتص ة الخارجی ى المقاول وء إل أن اللج

 .خاصة عندما ال تتوفر التجھیزات واإلفراد المؤھلین لصناعة خاضعة لمنافسة قویة جدا

 .ومن الفعالیة اقتصادیا تجنب البحث بعیدا عن الشئ الذي یمكن إنجازه قریبامن األفضل  -

 .  تعتبر المقاولة الصناعیة األداة المفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

ترقیة عملیات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا وطنیین أو أجانب من خالل المقاولة  -

 .الصناعیة

   .الشخصیة في وجود مثل ھذه المواضیع الرتباطھا بالتخصص المدروسالرغبة  -

  :فرضیات الموضوع

الفرعیة ھناك مجاال مرنا إللتقاء جملة الفرضیات التي تقیم مدى صحة  تواستجابة لھذه األطروحا    

  :من خطأ ما سلف طرحھ كالتالي

  .الكیانات التجاریة العربیةالمقاولة الصناعیة تساھم في تنمیة التعاون و التكامل و توحید  - 1

 .یمكن استبدال العالقات التنافسیة بعالقات التعاون لتحقیق التكامل - 2

ود  - 3 ي مجال عق ناعیة خاصة ف ین المشروعات الص د ب ل لسیاسات التعاق وفر نظام متكام إن ت

 .المقاولة الصناعیة یضمن الحفاظ على حقوق كافة أطراف العقد

  .لجزائر نموذجا للمقاولة الصناعیة في الجزائرفي ا"  Lasa" یمكن اعتبار مؤسسة  - 4

  :صعوبات الموضوع

دور فصولھ –ال شك أن محاولة البحث في ھذا الموضوع      ة النظام –الذي ت ي بنی حول التحوالت ف

الصناعي وعالقة التخصص فیھ من قبل طالب مبتدئ كباحث ال تخلو من صعوبة خاصة إذا عرفنا أن 

د  ث جدی ث موضوع البح تجدة بحی ة المس والت العالمی ة التح م حداث دا وبحك ة ج ھ قلیل ات حول والدراس

  :یمكن حصر أھم الصعوبات التي واجھتني فیما یلي

  .قلة المراجع التي تدور حول ھذا الموضوع: أوال

ة الفرنسیة : ثانیا ض المراجع باللغ ى بع ي دراستي عل دت ف د اعتم ة فق ب األجنبی صعوبات تتعلق بالكت

  .ات الترجمة قد ال تكون دقیقة فقد شكل ھذا أمامي عقبة في تحري الحقائقوباعتبار

ا : ثالثا ز البحوث أستعین بھ قلة األبحاث العلمیة االكادمیة و الدراسات المتخصصة الصادرة عن مراك

 .  باستثناء بعض المقاالت والبحوث التي قللت من موضوع الدراسة كثیرا

 

 

   



 
 

 :خطة البحث

ا الفصل  ة أم ت محل الدراسة النظری ا كان ة منھ لدراسة الموضوع قمنا بتقسیمھ إلى أربعة فصول ثالث

ت  د اعتن ة  و ق ن دراسة حال ارة ع الرابع فیمثل مناولة الموضوع من الناحیة الواقعیة و بالتالي فھو عب

  :الفصول السابقة بما یلي

ل األول ة : الفص ناعة و المقاول ادیات الص وان اقتص ي بعن ل ف یل الفص م تفاص ر أھ ناعیة و تظھ الص

ات  م تقنی رة و أھ ذه األخی ة ھ ة تنمی مناقشة مفاھیم حول االقتصاد الصناعي و المقاولة الصناعیة و كیفی

  .تمویلھا 

اني ن : الفصل الث ك م ة و ذل ل الصناعة العربی ي تفعی ا ف ة الصناعیة و دورھ ز المقاول ان حول مراك ك

ر التطرق خالل المفاھیم الخاصة بھذه ال نشاءھا و للتوضیح أكث ِ ة ال ة و الفنی مراكز ثم الخطوات العملی

ذه المراكز  ة الصناعیة"ألھم ھ ى " بورصة المقاول ذه اإلستراتجیة عل ع ھ ة واق ن معرف د م ان الب و ك

  .مستوى المنطقة العربیة

ل ال: الفصل الثالث ي تشكیل ھیك ص  جاء من اجل مناقشة الدور الذي تلعبھ المقاولة الصناعیة ف تخص

ة المفكر االقتصادي  ن " ادم سمیث"ذلك من خالل المفاھیم العامة للتخصص و رؤی وم و م ذا المفھ لھ

ة  ي الطاقوی م البن دى أھ كیل إح ي تش ناعیة ف ة الص ر دور المقاول ر أكث ھ یظھ ص"خالل ل التخص " ھیك

ة و  ض التجارب العالمی ى بع ا إل ى مستوى داخل المنشاة الصناعیة و إلثراء المفھوم تحولن ة عل العربی

  .  المقاولة الصناعیة

  .جاء فیھا مناقشة نتائج البحث و فرضیاتھ: الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  الفصل االول                  

  اقتصادیات الصناعة و المقاولة الصناعیة
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مفاھیم حول االقتصاد الصناعي: حث االولالمب

الصناعي عبر عدة مراحل دامت قرن تقریبا و مازالت لحد االن مع ظھور مفاھیم تطور االقتصاد     

  .جدیدة و طرق جدیدة ادت الى اثراء مصداقیة المنھج وقیمتھ العلمیة

  تطور االقتصاد الصناعي: المطلب االول
القرن ان االھتمام بسلوك واداء المنشاة الصناعیة یرجع الى بدایة الثورة الصناعیة منذ منتصف     

التاسع عشر اال ان ظھور فرع متخصص في االقتصاد تحت مسمى االقتصاد الصناعي لم یتجاوز 

  1.تاریخھ خمسون عاما

 و نظرا للتغیرات التي یشھدھا العالم اصبح االقتصاد الصناعي یعتبر كمنھج اساسي ال غنى عنھ     

فكم ھو صادیة التي یشھدھا العصر الحالي ، االقت فة نظریة و تطبیقیة لمعظم المشاكلیتطرق بص

االدوات  الطرق و  قلیدیین یبحثان الیوم كیفیة ادماجملفت لالنتباه رؤیة التحلیل الجزئي و الكلي الت

  .والوسائل المقترحة من طرف االقتصاد الصناعي

ل خاص حیث ظھر مصطلح االقتصاد الصناعي الول مرة عند االقتصادین الفرنسین و تطور بشك    

في الوالیات المتحدة االمریكیة وفق مسار متجانس وممیز باصلھ االمریكي لكي یظھر فیما بعد في 

لینطلق في النھایة في منتصف السبعینات في ھیئة اقتصاد صناعي فرنسا لكن بصورة غیر واضحة 

  .جدید كما ھو الیوم

  مفھوم االقتصاد الصناعي: المطلب الثاني
ثبات تعارض االقتصاد الصناعي الحدیث مع القدیم لكن في الحقیقة المدخل عادة ما نبحث عن ا    

العام لم یتغیر فھو یھدف دائما الى رفض نموذج المنافسة الصافیة و التامة والمنظمة فاالشكالیة التي 

  .تظھر ھي تلك المتعلقة بفعالیات المنظمات واالسواق مقارنة بالمنافسة

تعلیم ،بحث ،تعریف استراتجیة المؤسسة او ( فیصبح اذا من الممكن تطبیق االقتصاد الصناعي      

مختلفین تم وضعھا من طرف كتاب ، باستعمال و بدمج الطرق و االدوات التي )سیاسات المنافسة

  .دون توقف لحل االشكالیة غیر الواقعیة بین االقتصاد الصناعي القدیم و الحدیث

  2:فھ بالشكل التاليلذلك یمكن تعری

  

  

   
  )3(ص، م1997، مصر،  ، الدار الجامعیة االقتصاد الصناعي بین النظریة و التطبیق: القادر محمد عبد القادر عطیة  عبد1 

 ² Jean-Marie Chevalier,Encyclopedie Economique, p(10).                                                          
           



 
 

انطالقا من المنظمة الفردیة ومن تنظیمھا الداخلي و من اھدافھا فھو یمثل تشخیص كیف یمكن     

للمؤسسة التموقع بالنسبة لمجمل االسواق الممكنة ثم تشخیص المسار الوظیفي الدینامیكي لھذه 

  ناعة مابصورة اساسیة بدراسة الظروف الھیكلیة السائدة في اسواق ص یھتم  االسواق ، وھو

  .المناسبة ازاء ذلك) الحكومیة ( و انعكاسات ذلك على سلوك المنشات الصناعیة  

  اھمیة االقتصاد الصناعي: المطلب الثالث

  1:تظھر اھمیة االقتصاد الصناعي من خالل االجابة عن االسئلة التالیة     

  .كیف یمكن قیاس ابعاد ھیكل الصناعة وادائھ؟ -

  .متركزة؟ھل الصناعة المتركزة مختلفة في اداء مؤسساتھا عن الصناعة الغیر  -

  .ماھي المسببات الرئسیة لوجود تركز في بعض الصناعات؟ -

                   في السوق، سیاسات االنتاج ما ھي درجة عالقة و تاثر المنشاة بالصناعة من حیث درجة المنافسة  -

یاسات االعالن والتمیز في االسعار، و غیرھا من اوجھ سلوك المنشات التسعیر في المنشات، سو 

  بمستوى التركز في الصناعة وغیرھا من ابعاد ھیكل الصناعة؟

  ھل یؤثر مستوى اداء المنشات في صناعة ما بدوره على ابعاد ھیكل ھذه الصناعة؟ -

حول العالقة بین ھیكل  نستطیع القول بصورة عامة ان موضوع علم اقتصاد الصناعة یتمحور     

الصناعة وسلوك المنشات فیھا، و تاثیر ذلك على مستویات اداء ھذه المنشات او ما یسمى بمفھوم 

  .سلوك،اداءالھیكل،

تسیطر على الفكر االقتصادي الصناعي خاصة مع تراكم الدراسات النظریة ھذه العالقة  ال تزال     

  .مدلوالتھا للسیاسات الحكومیة تجاه المنشات في الصناعةو التطبیقیة حول طبیعة ومدى العالقة و 

واالقتصاد الصناعى كمدخل یمیز التحلیل االقتصادى یقترح ادوات التحلیل االقتصادي في اربعة     

  2 .خل الدولةدالمؤسسة ، المكانة االستراجیة ، الیة المنافسة ، ت:مراحل

اساسیة في تحلیل  و متخذي القررات احتلت مكانة حیث ان شكل العالقات للمالكین في راس المال    

المؤسسات وھیاكلھم واستراتجیاتھم و اداءھم و بصفة عامة فمشاكل الرقابة و مشاكل تنظیم السلطة 

  .لیا في نظریة تكالیف المعامالت  داخل المؤسسة مدروسة حا
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  نظریة تكالیف المعامالت: اوال

  1 :یمكن تعریفھا كالتالى      

اقتصادیین سواء كانوا افراد او جماعات فھى اذا تمثل استبعاد  عونینالسعر المتحمل من طرف 

  .المدفوعة للوصول الى عرض سلعة او خدمة لمستھلك معین  النفقات،،النقل اإلنتاجتكالیف 

فھي تشكل فعالیة لمراحل التخصیص االمثل للموارد المقترحة من طرف ھذه النظریة این یجب 

 .وھذا یواجھ ما یعرف بالتنظیم العمودي او التكامل العموديتخفیض تكالیف الدخول الى السوق 
 التكامل العمودي: ثانیا

او التخلص من تلك ) تكامل خلفى (بقیام الشركة بانتاج مخرجاتھا   ةتعتنى ھذه االستراتجی    

فشركة الصلب التى تحصل على خاماتھا من الحدید من شركة اخرى تملك ) تكامل امامى(لمخرجات 

منتاجاتھ من مناجم لخام الحدید تعد مثاال على التكامل الخلفي اما صانع السیارات الذي یقوم ببیع 

  2.التوزیع فان ذالك یعد مثاال على التكامل لالمامخالل امتالكھ لمنافذ 

  3:ویوجد ھناك اكثر من مقیاس للتكامل العمودى فیما یلى     

    ض ر      =   القیمة المضافة الكلیة          ═.ت ر   :نسبة القیمة المضافة الى المبیعات     
  ع ر                 قیمة المبیعات                   

  مجموع القیمة المظافة لمصانع المنشاة او المنشات الصناعیة              ═ض ر  :انحیث 
             مجموع قیم المبیعات ═ع ر  

 
وتمثل القیمة المضافة للصناعة او المنشاة الفرق بین قیمة المبیعات و االنفاق على المدخالت     

  .المشتراة من الغیر
و الشركة التي تقوم على مرحلة التجمیع فان التكامل في االتجاه الخلفي یعني التحرك في مرحلة     

تصنیع الوسیط و انتاج المواد االولیة اما التكامل في االتجاه االمامي فانھ یعني التحرك في مرحلة 

ن الشركة تتلقى التوزیع و في كل مرحلة من ھذه السلسلة یتم اضافة قیمة الى المنتج و یعني ذلك ا

بطریقة ما الى شىء اكثر قیمة بالنسبة للشركة في المنتج الذي تم انتاجھ في المرحلة السابقة و تحولھ 

  .المرحلة التالیة و في نھایة المطاف بالنسبة للمستھلك النھائي

  

 

 

  
Ibid, p(15).1  
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مركزھا  ي تقویة عادة ما نجد الشركة التى تتبنى التكامل الراسى حافزا یتمثل في رغبتھا ف    

استراتجیة  التنافسى فیما یختص بمجا ل عملھا االساسى وھناك اربعة اسباب رئسیة وراء انتھاج

التكامل الراسى حیث انھ یمنح للشركة القدرة على بناء عوائق في وجھ المنافسین الجدد یسھل 

انھ  باالضافة الى ة العالیة ویحمى كذالك جودة المنتجاالستثمار في االصول المتخصصة ذات الكفاء

   .یترتب علیھ التحسین في عملیة الجدولة 

I  /1 :انواع التكامل العمودي   

-I1 /التكامل الجزئي Taper integra  

تعتمد الشركات المتاكملة جزئیا في الحصول على جزء من احتیاجاتھا من خالل مصادر تورید      

داخلیا ولكنھا تشترى او تبیع خارجیة وتقوم ھذه الشركات با نتاج او توزیع نسبة من احتیاجاتھا 

الجزء المتبقي من خالل موردین متخصصین او موزعین او الى منافسین ال یحقیقون التكامل بشان 

المدخالت المطلوبة  وعلى الرغم من تحقیق التكامل الجزئى لمیزة االستغالل الكامل لطاقة الشركات 

 )المتقلبو الطلب  ترك المصادر الخارجیة تتحمل ظروف عدم التاكد (لمصنعة داخلیا بشان االجزاء ا

اال ان الشركات قد تدفع اسعارا اعلى نسبیا لالحتیاجات والخدمات الخارجیة و قد تحظى باولویة 

  .ومكانة اقل عند التعامل وذالك اعتمادا على قوتھا في التفاوض والمساومة 

2-I /شبھ التكامل Qusi-integration  
و لكنھا قد . 100%في ظل شبھ التكامل ال تمتك الشركات الوحدات االنتاجیة محل التكامل بنسبة     

تقوم فقط بتوزیع كل او بعض اوال شىء من مخراجات او مدخالت الوحدة المحققة لشبھ التكامل 

 المنتجة على الوحدات االنتاجیة وتتفاوت الطرق التى تتبعھا الشركات لتحقیق السیطرة والرقاب

، اختیار بدیل االمتیاز قالمشتركة، حالحتیاجاتھا ودون تحقیق الملكیة الكاملة لھا و منھا المشروعات 

شبھ التكامل، وتفید ھذه االستراتجیة حیث تكون المخاطر المترتبة على التكنولوجیا الحدیثة او 

ا الناتجة عن استكشاف ظروف االحتیاجات الراسمالیة مرتفعة للغایة كما انھا تساعد في تحقیق المزای

  .ئيق التكامل الجزالمنافسة  تمھیدا لتحقی
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II /1:عیوب التكامل العمودي  

II  -1 / بالتكالیفالعیوب المرتبطة:  

ان  من اجل ان تكتسب میزة التكلفة االنتاجیة المنخفضة اال تتبنى التكامل العمودي الشركاتان     

الشركة بشراء المدخالت من شركات  ذالك التكامل یؤدى احیانا الى رفع التكالیف اذا ما التزمت

  .تورید مملوكة للشركة االم مع وجود مصادر تورید خارجیة منخفضة التكلفة

II-2 / التغیرات التكنولوجیة  

یعرض الشركة الخطار  لتكنولوجیا نجد ان التكامل العموديعندما تطرا تغیرات سریعة على ا    

  .تقنیة ایلة للزوال

II-3/ الطلب غیر المؤكد  

عندما تتمیز مستویات الطلب بعدم االستقرار او الغموض فقد یكون من الصعب تحقیق التنسیق     

     مامن عیوب ظھر ھ التكامل العمودياالنشطة المتكاملة راسیا ونظرا لما ینطوى علیالدقیق بین 

  .ف ببدائل التكامل العموديیعر

III  /بدائل التكامل العمودي  

ة جنى ارباح وثمار التكامل تثیر سؤاال حول امكانی ا لعیوب المصاحبة للتكامل العمودي ان    

مزایا المرتبطة بالتكامل دون تحمل نفس المستوى من االتكالیف حیث ھل یمكن الفوز بال العمودي

  .؟نقل انشطة التورید للشركات االخرى من العمودي 

ویبدوا ان االجابة ھنا بنعم،اذ انھ في ظل ظروف معینة للشركات االخرى تستطیع الشركات      

االلتزام بتحمل التكالیف اذا ما دخلت في عالقة  دون المكاسب المرتبطة بالتكامل العموديتحقیق 

االعتماد على مورد خارجى او ما یعرف بالتعاقدات  لتجارین كاستراتیجیاتتعاونیة مع شركائھم ا

السنوات القلیلة الماضیة كان حیث انھ في والتى تعتبر من االنشطة المرتبطة بخلق القیمة .الصناعیة

لمنشات لالعتماد فى االنشطة غیر االساسیة على مصادرتورید تحركا واضحا بین كثیرا من ا كھنا

  2.خارجیة 

ویتم صیاغة و بناء العالقة بین الشركة و ھؤوالء الموردین على اساس انھا عالقة تعاقدیة بالرغم      

  .تنافسیةمن انھ في بعض الحاالت قد یكون من االفضل ادارة العالقات على اساس العطاءات ال
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احدى الشركات المھمة في العالم خالل السنوات القلیلة الماضیة    اتجھت على سبیل المثالو     

لالعتماد على استراتجیة التورید الخارجى ولقد قررت الشركة  "زیروكس"شركة  المعروفة باسم و

وفى محاولة لخفض تكلفة انشطة  مقدرتھا المتمیزة ترتبط بتصمیم وتصنیع نظم النسیج الفوتغرافيان 

الى تصدیر مسؤولیة الكثیر من االنشطة الى شركات  القیمة المرتبطة باالنشطة الثانویة اتجھت خلق

  .اخرى

  وھى اكبر صانع عالمى لالحذیة الریاضیة قد صدرت  "نا یك "وفى حالة اخرى نجد ان شركة      

كل عمالیاتھا التصنیعیة الى شركاء اسیاوین اال انھا احتفظت بنشاطھا االساسى في التصمیمات 

  .الخاصة بالمنتج فضال عن قدرتھا التسویقیة في الداخل

رت فیما و التي ظھاصبحت استراتجیة االعتماد على مصادر التورید الخارجي اكثر تطورا و انتشارا 

و التي  باستراتجیة المقاولة الصناعیةالیوم  وھوما یعرفبعد تحت مسمى جدید اشمل و اعمق 

  .سنتطرق الى اھم تفاصیلھا فیما یلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 
 

  مفاھیم حول المقاولة الصناعیة: المبحث الثاني

  .عنھا  یصعب على المؤسسة االستغناء تعتبر المقاولة الصناعیة الیوم من بین االستراتیجیات التي    

  تطور المقاولة الصناعیة في ظل اقتصادیات الصناعة : المطلب االول 

ان تطور المقاولة الصناعیة مرتبط اساسا بتاریخ الصناعة والذى سنرتقى الى تفاصیل دراستھ     

  .باھم مراحلھ موازاة مع تطور المقاولة الصناعیة

  تطور الصناعة: اوال 

I  /الصناعة التقلیدیة  

لقد ذكرنا ان تطور المقاولة الصناعیة مرتبط اساسا بتاریخ الصناعة وناخذ مثال على ذالك صناعة     

السیارات والتى ال تشمل كل الصناعة  ولكنھا تعطینا فكرة واضحة عن المقاولة الصناعیة من حیث 

  .1تطورھا بعدة مراحللصناعة في خاصیتھا وتداولھا على المستوى العالمى  وقد مرت ا

عند ابتكار السیارة كانت فى مراحل تطورھا االولى تصنع من طرف الصناعین بطریقة تقلیدیة     

بحیث كانت جمیع القطع المكونة لھا تنجز عن طریق الید او بواسطة االت بدائیة وقطع الغیار ال 

  .تستبدل بل ھى ثابة 

بالسریة، والتعاون بین المؤسسات لم یكن موجودا والحیطة وعدم وكانت تلك الفترة التارخیة تتمیز     

  من الزمنھو الذى كان یخیم على المناخ فى تلك الحقبة  ةالثقة بین مختلف المؤسسات الصناعی

  .وھذه الخاصیة لم تكن تتمیز بھا صناعة السیارات فقط بل كانت تشمل جمیع الصناعات    

II / الصناعات المكثفة  

ط قانون اقتصاد السوق و المتطلبات االقتصادیة العالیة عرفت الصناعة ثورة اولى مع تحت ضغ    

  الخاصة لتطویر المنشات القاعدیة ظھور الصناعة المكثفة التى كان ینبغى علیھا سد االحتیاجات

 السكة الحدیدیة الجسور السكن.....  وبعد ذالك االحتیاجات الكبیرة من العتاد لمواجھة الحرب  

قام الصناعى باول عملیة تصنیع مكثف و انجز اول  1914فعشیة  1918-1914العالمیة الثانیة 

وتم من خاللھا انجاز كمیة كبیرة من  }التایلوریة{سسلسة لتركیب السیارات و التى عرفت فیما بعد 

  .القطع في وقت قیاسى مع تخفیض سعر التكلفة

انھم یقومون بعملیة التصنیع جمیعھا بمفردھم وان مفخرة الصناعین خالل تلك الحقبة ھى      

الشركات الكبرى كانت تملك حتى المواد االولیة بمفردھا وال تحتاج لمصرف اخر لتزویدھا بالمواد 

  .التى تتطلبھا العملیة االنتاجیة

 

  
مؤتمر و المعرض ورقة عمل مقدمة عن ال  ، ، دور المقاولة في تعزیز التنافسیة الصناعیةمحمد الھادي بوركاب  1
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  ظھور و تطور المقاولة الصناعیة: ثانیا 

في ھذه المرحلة الصناعیون الكبار بدؤا في وضع مقایس داخلیة من اجل عقلنة احتیاجاتھم في     

منتوجاتھم على سبیل المثال في مجال اللوالب قطع الغیار و بعض المكونات االخرى التى تدخل في 

عدة ابتكارات تم تحقیقھا والتى ادت بدورھا الى صناعة المكونات كالمكابح واالضواء والعجالت 

  .التى تدخل في صناعة االلیات 

وشیئا فشیئا وبفعل متطلبات االنتاج و المنافسة راح الصناعیون یستثمرون في مجال التجھیزات     

في جمیع المجاالت و اعتمدوا في ذالك على اختصاصین اقترحوا صناعة مكونات ذات معیار الدقیقة 

  .واحد 

I /ظھور المقاولة الصناعیة:  

ان المعیاریة او النمطیة ترى النور في اى بلد صناعى ھو بدایة عملیة القیام بالتموین خارج     

االحتیاجات الصناعیة لمواجھة طلبات  عجلت زیادة 1939 -1945المؤسسة الحرب العالمیة الثانیة 

تدعیم احتیاجات الحرب الكبیرة من جھة واحتیاجات اعادة االعمار للبلدان المتضررة من جراء ذالك 

  .الصراع العالمى 

فى ھذا المناخ بدا یظھر دور المقاولة الصناعیة واخذ في التعمیم تدریجیا اوال لسد احتیاجات     

  اد الحربى كالنقل و الھیاكل القاعدیة وبعد ذالك اعادة التعمیر بعد الحرب المعارك الطاحنة من العت

وكذالك مجال تصلیح االلیات المعطوبة من جراء المعارك وھكذا تحول الحرفیون الصغار الى 

صناعین وقاموا بتجھیز انفسھم لمواجھة المرحلة وھكذا وابتداءا من انشاء المؤسسات الصغیرة 

  :یة التصنیع وتطورت خالل الخمسینات حسب النشاطات التالیةوالمتوسطة قامت عمل

  التصلیح والصیانة : المرحلة االولى 

  صناعة قطع الغیار و اللوازم االستھالكیة : المرحلة الثانیة 

  صناعة القطع المنفصلة للتركیب االولى : المرحلة الثالثة 

  صناعة قطع معدة للتجمیع : المرحلة الرابعة

  صناعة المنتوجات النھائیة : المرحلة الخامسة 

وشیئا فشیئا وجد الصناعیون انفسھم امام مواجھة الظروف التنافسیة التى اجبرتھم عن البحث عن      

  .االنتاجیة والجودة 

وفى ھذا الجو ظھر مجال المقاولة الصناعیة الذى یستطیع تلبیة احتیاجات الصناعین بسب المھارة     

  .المتوفرة وكذالك التخصص و سعر التكلفة و الجودة وربح الوقت و القدرة

II /تطور المقاولة الصناعیة:  

  فى سنوات الستینات الصناعیون الیابانیون قاموا بدراسة خصائص انتاج دول الشرق االوسط     



 
 

ة جدیدة و خاصة الوالیات المتحدة االمریكیة و قاموا بتحدید مساوىء االنتاج المكثف و ظھور طریق 

  .معتمدة على الجودة والتخصص و كذالك الوقت 

ھذه الطریقة سمحت لھم بتحقیق انتاجیة عالیة و اعتمدت فى ما بعد من طرف جمیع الصناعین فى     

العالم فى بدایة الثمانینات و ھذا بدوره سیجرنا الى وضع حیز التطبیق المواصفات العالمیة و تطویر 

  رة و المتوسطة المختصة فى المقاولة الصناعیة من حیث العدید من المؤسسلت الصغی

  .والصیانة ة، الخدمصالقدرة، التخص

فاصناعیون یلجؤون الى المقاولین الصناعین وذالك اما السباب اقتصادیة او ظروف خاصة      

اف باالنتاجیة فالمؤسسة المعزولة ال یمكنھا الحصول على استثمارات تستطیع من خاللھا تحقیق االھد

  .المبرمجة 

ان الظروف و الصعوبات التى تواجھ المؤسسات الكبرى تواجھ المؤسسات الصغرى والمتوسطة     

  .التى ال تستطیع توفیر التجھیزات و المھارات الضروریة لمواجھة ظروف السوق بمفردھا

ناعیة و ان المقاولة الصناعیة موجودة فى كل شىء وھى احد العناصر االساسیة الى تنمیة ص     

تعتبر المكون االساسى للتطور االقتصادى من خالل زیادة االنتاجیة و اسناد المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة فى تحقیق برامجھا و ھذه االخیرة مدعوة للعمل على جمیع المستویات من االعلى الى 

  انتاجیة االسفل مع المؤسسلت الكبرى و كذالك فیما بینھا حسب االختصاص الذى تتقنھ كوحدة 

  1.للمقاولة الصناعیة او كمورد مختص

  فى البلدان المتطورة والمصنعة یعتبر الوزن االقتصادى للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مھم جدا    

  من %30نسبة التشغیل و  %70من المنتوج الوطنى الخام و  %70الى  %50بحیث تمثل من  

الصادرات المباشرة و تساھم بصفتھا مجموعات كبرى فى االقتصاد الكلى ،فبفرنسا مثال یمثل قطاع  

  : المقاولة الصناعیة

  .فردا فاكثر 20مؤسسة مكونة من  3500 

  اجیر تقوم بتشغیلھم  300000                                

  عمال ملیار اورو كرقم ا 40                                

  ملیار اورو حجم االستثمارات 1.4                                
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  .المتعلقة بالمقاولة الصناعیة فى مجال البالستیك و الحدید 2002ھذه االرقام خاصة بسنة     

  فى أي عملیة تنمویة وخاصة تلك المتخصصةفالمقاولة الصناعیة اصبحت ال یمكن االستغناء عنھا 

  70%  من المقاولة الصناعیة  ھى جزء من المؤسسات التى تتضمن حسن التدبیر و ھناك بعض  

  .االرقام التى تضع المقاولة الصناعیة فى المقام االول لالقتصادیات المتطورة 

من الؤسسات الصغیرة  %70فمثال دراسة قامت بھا لجنة من االتحاد االوروبى اظھرت ان     

 .والمتوسطة مختصة فى مجال المقاولة الصناعیة 

  مفھوم المقاولة الصناعیة: المطلب الثاني 

  في محاولة لفھم اكثر تعمقا لطبیعة العالقة المتزایدة بین المؤسسات المقدمة لالعمال من نظام دمج    

  الرئسیة مع الشركات المقاولةمراحل التصنیع الى نظام التخصص والتركیز على الوظائف 

المتخصصة في تنفیذ مراحل التصنیع المكملة االخرى في سیاق التحوالت الصناعیة الراھنة من 

منطلق لما لھا من تاثیر كبیر في االستفادة منھا لبناء وتفعیل عالقات التعاون والتشابك بین الوحدات 

  1: الصناعیة ومنھ فقد استوجب توضیح ما یلى

  مقاولة الصناعیة لغةال: اوال

اطراف متعددة واصل اشتقاق الفعل المقاولة صیغة مبالغة على وزن مفاعلة ،تقتضى مشاركة من     

  .قال ،یقول،قوال،وقولة ومقاال،وقاولھ في امره وتقاوال اى تفاوضا

  .فالمقاولة معناھا المفاوضة والمجادلة

  المقاولة الصناعیة اصطالحا: ثانیا

من المصطلحات القانونیة الحدیثة ولذالك عرفھ علماء الشرع یعتبر مصطلح المقاولة الصناعیة      

لقاء اجرا یتعھد بھ  عقد یتعھد بمقتضاه احد المتعاقدین ان یصنع شیئا او یؤدى عمال«المعاصرون 

  »المتعاقد الحر

I /خصائص المقاول  

   ء معین او باداء عمل معینوالمقاول في عقد المقاولة ھو من یتعھد بصناعة شى    

و العاقد االخر ھو من یتعھد باالجل للمقاول مقابل تنفیذ التزامھ و تظھر خصائص المقاول و اھم 

  2:السلوكات في الجدول التالي
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  خصائص المقاول :1-1الجدول رقم 
  

  الخصائص
  

  اھم السلوكات المقاولتیة
  

  الثقة بالنفس
  .االعتماد على مھاراتھ

  .مستقل ومتفائل

  
  واضحةارادة 

  
  .عنید ومحافظ وحازم

  
  التركیز على اتمام المھام او الوصول الى النتائج

  .یھتم بالنجاح
  .ولدیھ طاقةمجدي ،حركي 

  .اخذ المبادرة
  

  القبول بالمخاطرة
  .االخذ بالمخاطرات المحسوبة

  .روح التحدي
  

  االبتكار
  .مبتكر،خالق، لین و مبتھج و ماھر

  .التفاءل السریع والسھل
  

  االھتمام بالمستقبل
  

  .متبصر،حالم،حدسي
  

SourceMohamed Bayad.yosra Boughattas et christophe schmitt p 3 
  

عن اھمیة المقاولة الصناعیة كمحرك لعالقات التعاون واالستخدام  ورغم دفاع بعض االقتصادین     

االمثل للطاقات االنتاجیة ورفع القدرة التنافسیة للمنشات لكنھم لم یتوصلوا الى اجماع حول تعریف 

التعاقد من  «باالسم لذا فقد اخذ بعضھم بالمفھوم اللغوى والمعروف  »المقاولة «موحد لعبارة 

وھو الذى یھمنا في ھذا  »المقاولة الصناعیة«عض المفھوم العام الذى یعرف باسم واید الب »الباطن

  .1الدلیل

 

 

  

  

 

  

      

  
الرباط  والتعدین ، عن المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیةالدلیل العربي في المقاولة الصناعیة : بن ظافر  طلعت1

  ).6(م ص 2000المغربیة ، دیسمبر المملكة 
  



 
 

  1 :ب ھذا المصطلح تعرف المقاولة الصناعیة على انھا سوح     

دماتیة المكونات واالكسسورات باالضافة الى بعض العمالیات الخونظام لتصنیع مستلزمات االنتاج 

صناعیة الخرى للتشغیل لحسابھا من خالل صیغة تعاقدیة قانونیة  ویطبق عن طریق تكلیف منشاة

  .و االسعارتنظم العالقة بینھما من حیث حجم وقیمة الطلبیة وفترة التسلیم و المواصفات المطلوبة 

  2:وبالتالي فھى    

 اسلوب لزیادة التشغیل االمثل لطاقات االنتاج المتوفرة لدى المصانع المنجة للمكونات

لغیار و الخدمات الوسیطیة من خالل ربطھا بالمصانع المستھلكة لتلك المدخالت مما یؤدى و قطع ا

الى زیادة التخریج وبالتالى التخصص و رفع الكفاءة وتحسین الجودة و الضغط على التكالیف 

في باالقتصاد في بعض النفاقات الموجھة القتناء المواد االولیة و اجور القوى العاملة و االستثمارات 

 »المنشاة االمرة باالعمال « التى تقوم بالتكلیف او طلب العمل مجال التكنولوجیا و تسمى المنشاة

  .»المنشاة المنفذة او المقاولة «والمنشاة التى تقوم باالعمال 

 Sous-traitant )          (  Donneur d' ordre )          (  

  3:كما تعرف المقاولة الصناعیة على انھا     

العملیة التى یتم من خاللھا توكیل مھمة التنفیذ ومن خالل دفتر شروط مسبق ،جزء من عقود االنتاج 

او الخدمات التى تضمن المسؤلیة االقتصادیة النھائیة كما تعرف على انھا المؤسسة المنفذة التى 

ھناك بعض تتحمل المسؤلیة التقنیة لمنتوج خاص والتى تتعبر كممول ولیس اكثر حتى وان كانت 

نموذج لعالقات فھى مثبتة من طرف المؤسسة االمرة والمخطط التالي یوضح االدءات او التناقضات 

  .المقاولة الصناعیة

   

 

 

 

 

  
 من خالل شاملة لدعم وتطویر المنشات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربيحول استراتجیة : شفیق االشقر 1

م ، 2006االول للمقاولة الصناعیة ، الجزائر  ورقة عمل مقدمة عن المؤتمر والمعرض العربي ، المقاولة الصناعیة
  ).4(ص 

ر العربي االول للمقاولة المؤتم ورقة عمل مقدمة عن  ، واقع و مستقبل المقاولة الصناعیة: عبد الرحمن بن جدو 2
  ).3(م ، ص 2006و المعرض المصاحب لھ ، الجزائر ،  الصناعیة

       3Pierre-medan.thierry warim manuel : economie industrielle une perspective        
europeemne.dunod,paris,2000,p(21)            
 

 



 
 

  شركة مقاولة                                                           

  االلع                                               
  
  
  

  شركة مقاولة                                                                                     شركة مقاولة
  
  
  

  شركة مقاولة
  
  
  
  
  
  
  
  
  شركة مقاولة                                  مقاولةشركة   ركة مقاولةش
  

  ج عالقات المقاولة الصناعیة نموذ: 1-1الشكل التوضیحي رقم          
  

  من خالل  المقاولة من الباطن عن المصطلح اللغوى  المقاولة الصناعیة ختلف ھذا المفھوم وی    

  1:الخصائص التى تمیز المفھوم العام

     تكون عناصر العقد في صیغة المقاولة الصناعیة من طرفین ھما المنشاة االمرة باالعمال ت 

 .لمنشاة المنفذةا

  :حیث على سبیل المثال 

لصناعة و تركیب اجھزة التلفزیون بصفتھا مقدمة لالعمال بصورة مباشرة مع  Aتتعاقد المنشاة     

باعتبارھا مؤسسات مقاولة او منفذة للالعمال لتوفیر المدخالت االزمة من  E……..C.Bالشركات 

بین في المواد االولیة و المنتجات االساسیة و الوسیطیة والخدمات الصناعیة بشروط منافسة كما ھو م

 .الشكل التوضیحى السابق 

 

   

  

  
  ).8(ص مرجع سابق ، : طلعت بن ظافر  1

 الصیانة                

   الشاشات السماعات
  منشاة لتصنیع التلفزیون          

        مقدمة او امرة باالعمال 

 المحوالت    

 المقاات و المكثفات علب التغلیف         اللوحات المطبوعة



 
 

  و بناء على ذالك فان عبارة التعاقد من الباطن لیست مرادفة بشكل دائم لمصطلح المقاولة      

اعة الصناعیة اال في بعض الحاالت المحدودة و بصورة خاصة في الصناعات الضخمة المعقدة كصن

 :حسب الشكل التوضیحيالسیارات 

            حیث ال یستطیع المقاولون او المجھزون المباشرون تلبیة كافة احتیاجات مصنعى السیارات من     

  .حیث المكونات و القطع االزمة لھذه الصناعة 

وھنا یلجا المقاولون والمجھزون من الدرجة االولى الى التعاقد من الباطن او الفرعى لمواجھة     

  :تیاجات المنشات المقدمة لالعمال حسب الشكل التوظیحى التالىاح

                                                    

 مقاولة صناعیة                                                                                                        

 

                     تعاقد من الباطن                                                                              .

-                                                                                          

  
  1مقاولة من الدرجة                                                                                               

  
  
  
  

  2مقاولة من الدرجة                                                                                                        
  
  
  

  3مقاولة من الدرجة                                                                                                         
  
  
  
  
  

  4مقاولة من الدرجة                                                                                                            
  
  
  التنظیم الھرمي للمقاولة الصناعیة في قطع الغیار: 2-1لشكل التوضیحي رقم ا
  
  
  
  

    

 شركة تركیب او تجمیع السیارات    

مجھزین او مقاولین من 
 الدرجة االولى

  مصنعي المحركات       مصنعى الھیاكل       

مجھزین او مقاولین من 
 الدرجة الثانیة

 مصنعي السباكة   مقاولینمجھزین 

  مصنعي النظم     
 االلكترونیة            

مجھزین او مقاولین من 
 الدرجة الثالثة

 مقاولینمجھزین 

 مصنعى النظم    

  مصنعى قطع الغیار     
 التخصصیة     



 
 

شركة تركیب او تجمیع  السیا  بین االمر باالعمال تسمى العالقات السابق فى الشكل التوضیحى     

و المقاولین من الدرجة االولى بالمقاولة الصناعیة او التعاقد الصناعى وبین ھؤوالء و  رات

في ھذه الحالة  اصبحوا  1بالتعاقد من الباطن حیث ان المقاولین من الدرجة  2المقاولین من الدرجة 

الذین بدورھم اصبحوا في  2من الدرجة   المجھزین  للمقاولین  فى موقع امرین باالعمال بالنسبة

  .وھكذا بالنسبة لباقى التسسلسل 3للمقاولین من الدرجة  موقع مقدم باالعمال بالنسبة

حیث انتھت االولى الى  »الشراكة الصناعیة «كما تطورت المقاولة الصناعیة الى ما یعرف باسم     

ھذه االخیرة بالتحول من عالقة تعاونیة تكاملیة الى اقامة روابط ھیكلیة من خالل تكوین مشروع 

او المجھزة لالعمال لصالح  ة التى تنازلت عنھا الشركة المنفذةمشترك للقیام باالنشطة االنتاجی

  .المشروع المشترك 

 ناعى كلھا انتھت او تنتھى الى والمناولة الصناعیة و التعاقد الصاما كل من المقاولة الصناعیة     

  .مفھوم واحد وھو نفسھ ما سبق طرحھ

  صیغ المقاولة الصناعیة: لب الثالثالمط

حسب یتمیز اسلوب المقاولة الصناعیة بالمرونة والقدرة على التاقلم مع متطلبات السوق المتجددة     

المنشات المعنیة الى تحقیقھا وھناك صیغ كثیرة في ھذا المجال یمكن مستوى ونوع المھام التى تسعى 

االخذ باحداھا حسب االستراتیجیات التى تتبناھا المنشات الصناعیة في ھذا الحقل و سنعرض ادناه 

 1:ملخصا الھم ھذه الصیغ 

  مقاولة طاقة االنتاج :اوال  

  على البنى التحتیة بابرام عقد مقاولة مع  یقصد بھا قیام المنشات المقدمة لالعمال رغم توفرھا    

  منشات اخرى متخصصة لمواجھة ارتفاع مؤقت فى الطلب علیھا او عطل فنى اصاب اجھزتھا 

او ابرام عقود طویلة المدى بھدف االحتفاظ بطاقة انتاجیة مرتفعة في صناعة معینة  »تعاقد ظرفى «

  . »التعاقد البنیوى «باستغالل طاقات انتاجیة متوفرة في محیطھا الخارجى 

  مقاولة االختصاص:ثانیا 

  ات فى بعض الحاالت ال تتوفر المنشات االمرة باالعمال على البنى االساسیة االزمة او التقنی    

  التخصصات المطلوبة لصناعة منتوج معین ولمواجھة الطلب علیھا في السوق نلجا فى ھذه الحالة و
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على التجھیزات و التكنولوجیا الالزمة لصناعة  تتوفر مقاولةمتخصصة الى التعاقد مع مؤسسات 

  .المنتوج المطلوب حسب شروط المنافسة 

و تظھر مناولة التخصص عندما عندما یستعمل معطى االوامر الكفاءات والتجھیزات لمؤسسة     

متخصصة وتتعلق مناولة التخصص اكثر من ذالك بقرار استراتیجى ناتج عن حسابات اقتصادیة 

القطاعات این تمثل نسبة فى معظم  االساسیةطویلة المدى وتصنف على انھا بنیویة وھى الغالبة 

  .النسبة االجمالیةمن  70%

  المقاولة الوطنیة :ثالثا 

فى ھذه الصیغة تتمتع المنشات المقدمة و المنفذة لالعمال المتعاقدة بنفس الجنسیة و تمارس     

  .نشاطھا داخل حدود وطنھا

  لمقاولة الدولیة  ا:رابعا 

في ھذه الصیغة تختلف جنسیة المنشات المقدمة و المنفذة لالعمال المتعاقدة دون اعتبار للمكان     

  .الذى تمارس فیھ عملھا 

  ضرورة و اھمیة المقاولة الصناعیة: المطلب الرابع

 ضرورة المقاولة الصناعیة: اوال 

  سواء كانت صغیرةان ممارسة المقاولة الصناعیة لیست حكرا على شركة معینة دون غیرھا     

توقف على فرع دون غیره من فروع الصناعات االخرى فنتائج التحلیل والمقارنة بین او كبیرة وال ت 

كلفة صناعة المنتوج داخال الشركة فى اطار استراتجیة دمج عملیات االنتاج و السعر المعروض من 

قائمة على التخصص وتقسیم العمل  فى اطار استراتجیةطرف الشركة المقاولة لصناعة نفس المنتوج 

  ھى فى النھایة التى تقرر مدى الحاجة لتطبیق اسلوب المقاولة او التخلى عنھ من طرف ھذه 

  1:الشركة او تلك و تلخص النقاط التالیة اھم ما یدعوا لضرورة المقاولة الصناعیة 

  .تطبیق استراتجیة التخصص وتقسیم العمل  -

  .موینالبحث عن المرونة فى الت -

  .تخفیض كلفة االنتاج والتسویق  -

  .الحصول على مھارات متطورة  -

  .الحد من نشوب االزمات االجتماعیة  -
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  .توسیع قاعدة النسیج الصناعى  -

  .تعزیز التشابك والتكامل الصناعى  -

  .االنتاجیة وتشجیع التنمیة الجھویةتحقیق االستخدام االمثل للطاقات  -

ال یقتصر الموضوع على تحدید اسباب المقاولة الصناعیة بل ال بد كذالك من معرفة الشروط     

  .زم توفرھا في الشركات المرشحة للممارسة مھنة المقاولةالال

والتى من اھمھا الجودة ،الطاقة االنتاجیة ووجود تكنولوجیا متطورة كذالك وجود لغة مشتركة     

  .لتسھیل التعامل ایضا االعتماد من طرف شركة امرة باالعمال المشھورة كمجھز لھا

  1:  كما تعد المقاولة الیوم ضرورة    

فى التقریر السنوى  "Grossman" , " Helpman"  اذا ما استندت في المثال المقدم من طرف  

این یظھر اھمیة المقاولة من خالل المثال المقدم عن صناعة  1998لعام   » Unido «لالمم المتحدة 

فقط من قیمة االنتاج لسیارة امریكیة منتجة  %37السیارات في الوالیات المتحدة االمریكیة حیث انھ 

  .من القیمة المتبقیة نتاج المقاولة الصناعیة  %63داخل ھذا البلد اى ما یعادل 

  ایضا تبرر اھمیة المقاولة في صناعة الطائرات الكبیرة والمتوسطة الحجم فعلى سبیل المثال فان     

  قطعة من مختلف الموردین لتجمع  34000تمون انتاج ھذه الصناعة بحوالى  »بوینغ  «شركة 

  .7470وتشكل طائرات لنقل المسافرین من نوع  فیما بعد

في  2001ملیار دوالر سنة  300اضف الى ذالك فقد بلغت نشاطات المقاولة الصناعیة حوالى     

ملیون شركة قامت بمقاولة اجزاء من انشطتھا  1.6المتحدة االمریكیة منتجة من طرف الوالیات 

مؤسسة مسجلة كمقاوالت مناولة و كموردین  146000االنتاجیة زیادة على ذالك فھناك حوالى 

من انشطتھا  %50من كبریات الشركات االمریكیة تمون  %30صناعین وفى نفس االطار ما یقارب 

  2.االنتاجیة عن طریق طلبیات لدى مؤسسات مقاولة 

الفترة  فى یجب االشارة انھ لم یكن للمقاولة في الوالیات المتحدة االمریكیة الرواج الذى تتمتع بھ    

  .خیارا استرتاتجیا منذ بدایة نھضتھاالمعاصرة عكس الشركات الیابانیة التى شكلت المقاولة 

على سبیل المثال فى نھایة الثمانینات من القرن الماضى كانت الشركات الیابانیة تطبق المقاولة     

  سیارة للعامل  70تقریبا  »تویوتا  «بدرجة اكبر مقارنة بماثیالتھا االمریكیة حیث كانت تنتج شركة 

  

  
 

1claude altersohn : De la sous-traitance partenariat industriel, edition      
l’harmattan ,France 1992 p(55) . 
2Gerard bauderie et paul bauvier diriges par michel hollard : le geni industriel, les yeux 
economiques,edition puf 1994 p(65)  

  



 
 

  سیارات للعامل الواحد السبب االساسي لالختالف  10ال یتعدى  »جنرال موتورز «بینما مردود      

لتجمیع مقاولة تقریبا كل المكونات المسجل بین الشركتین راجع الى ان الشركات الیابانیة تقوم ب

سیاراتھا ،اذن یظھر لنا جلیا ان تفوق الشركات الیابانیة على نظیرتھا االمریكیة نتاج عملیة المقاولة 

اصبحت خیارا استراتجیا ھاما الى مؤسسة تھدف الى الصناعیة من ھنا یمكن القول ان المقاولة 

  .حدیثةتطویر قدراتھا االنتاجیة ،اقتحام اسواق جدیدة و اكتساب خبرات و مھارات 

  :اھمیة المقاولة الصناعیة :ثانیا 

افرزت ظاھرة العولمة االقتصادیة خصوصا فى مجاالت العرض و الطلب والمنافسة مؤشرات     

  ومعطیات جدیدة ومعقدة اجبرت الشركات بمخناف احجامھا و خصوصا الكبیرة منھا على مراجعة 

  استراتیجیاتھا واسالیب عملھا من اجل التكیف مع المستجدات و متطلبات كسب رھان المنافسة 

  1 :فلم تجد امامھا سوى

 تنافسیة و تكلیف مؤسسات متخصصة  التركیز على اختصاصاتھا الرئسیة التى تتمیز فیھا بقدرات    

من كلفة االنتاج الداخلى وقد النجاز االنشطة الثانویة لحسابھا بسعر اقل  »مقاولة «وھذا الخیار 

اكسب ھذا الخیار االستراتیجى نشاط المقاولة اھمیة كبیرة عبرعنھا عدد من الباحثین و االقتصادین 

الذین دافعوا عن دور المقاولة في تطوبر نظام االنتاج و تحسین المردودیة القصوى بالحسابات 

ة حیث دافع عدد من الخبراء عن ھذا الراى من خالل نظریة الدمج شبھ الكامل بین عالقات االقتصادی

التعاون االستراتیجى بین المنشات فى المراحل االمامیة والمراحل الخلفیة مؤكدین فى ھذا االتجاه 

  .راتیجى على اھمیة الدور الذى تلعبھ المؤسسات االمرة والمنفذة لالعمال لترجمة ھذا التعاون االست

وفى السیاق نفسھ علق عدد اخر من الخبراء على اھمیة المقاولة بوصفھا اكثر اسالیب التعاون     

فعالیة فى تحسین المردودیة من خالل الظغط على التكالیف وتنمیة التخصص منوھین باھمیة دور 

  ولة فى مناطق عملمن خالل اقامة المؤسسات المقاالمقاولة الصناعیة في تحقیق التنمیة االمركزیة 

الشركات االمرة باالعمال مما یؤدى الى خلق سوق جدیدة للعمالة و المنتجات الوسطیة و قطع الغیار  

  .والخدمات الصناعیة فى ھذه المناطق

من  لما لھ من اھمیة كبیرة في تحقیق التنمیة الصناعیة من ذالك نقول ان نظام المقاولة الصناعیة     

و قطاع ولجیا الحدیثة و توفیر الظروف التى تھىء تحقبق میزة تنافسیة لالنتاج خالل استخدام التكن

الصناعات الصغیرة والمتوسطة و المغذیة وبما ان الصناعة تعتبر اساس اى تقدم اقتصادى وتحدیثھا 

   .ضرورة لمواجھة المنافسة الدولیة فمن المھم اعطاء دفعة قویة لبرنامج تحدیث الصناعة
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  .الممیزات التنافسیة لكل من المؤسسة االمرة و المقاولة: 3- 1رقم الشكل البیاني 
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Source: Jean-Louis Morcos, 2004 ,p (20)..  
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 تنمیة المقاولة الصناعیة: المبحث الثالث 

 عملیة المقاولة الصناعیة ھى في االساس عملیة تعاقدیة عادلة و سلیمة تتم بین طرفین ھما    

  .المنفذة لالعمال)او الشركات(المؤسسة و الشركة 

  تنظیم المقاولة الصناعیة:المطلب االول 

بصورة عامة تدخل عقود المقاولة ضمن المفھوم العام لعقود المنشأة التجاریة و الصناعیة  و    

بشروطھا و التزاماتھا على اساس عادل و سلیم و ال یوجد فى الوقت الراھن تشریع فى البلدان 

ائم ففي البلدان المتقدمة فعملیة التشریعات او اللوائح العربیة لتنظیم نشاط المقاولة على غرار ما ھو ق

المنظمة لعالقات التبادل و التعاون بین المؤسسات االمرة بالعمال و المنشات المنفذة معقدة و تتطلب 

قبل كل شيء معرفة دقیقة السلوب و خصائص المقاولة الصناعیة و قد تكون عقود المقاولة محددة 

ن مربوطة بمدة محددة و تتضمن كل الشروط الفنیة المتفق علیھا و انطالقا بفترة معینة و قد ال تكو

من ھذه االعتبارات سوف یتضمن مایلى فكرة مختصرة حول التزامات و حقوق طرفى عقود المقاولة 

فى ضوء االستجابة لشروط العطاءات او من خالل االتصاالت المباشرة التى تتم بین المعنین و بناء 

  1:لشان و ذالك على النحو التالىفاوضات التى تم التوصل الیھا بھذا اعلى نتائج الم

  عقود المقاولة الصناعیة: اوال 

فى اطار المبدا االول یقتصر التعاقد بین المنشاة االمرة باالعمال و الشركة المقاولة على صناعة      

لیة التعاقد المبرمة بین و طبعا للمبدا الثانى تشمل عم  وب دون مھام فنیة اخرى،المنتوج المطل

المؤسسة االمرة باالعمال و المنشاة المنفذة دراسة وتصمیم وصناعة المنتوج المطلوب و فى كلتا 

  :الحالتین ینبغى ان تمر عقود المقاولة بعدد من المراحل من بینھا

I / و اعداد العقود )المساومة  (مرحلة التفاوض:  

بالغة االھمیة بالنسبة لمصیر العملیة و ھو ما یستدعى عدم تعتبر مرحلة التفاوض اساسیة و     

التعجل و دراسة كاملة للجوانب الفنیة والقانونیة و االقتصادیة للعقود على اساس مبدا حسن النیة حیث 

تنص القوانین المطبقة فى مختلف البلدان على ان التعویض فى حال توقف او انقطاع التفاوض یترتب 

  .حقیقي و مادى بعد االتفاق وابرام العقودفقط عند حدوث ضرر 

II / -كتابة العقود:  

تعتبر مسالة كتابة و توثیق العقود من االجرءات الشكلیة الضروریة لمواجھة المشاكل التى قد     

  .تحدث بین طرفى العقد من حین الخر
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III /صیاغة دفتر الشروط التقنیة:  

یعبردفتر الشروط التقنیة عن ارادة المنشاة المقدمة لالعمال حول موضوع العقد و یجسد تطلعاتھا     

الصناعیة المنشودة و یشكل ھذا التوجھ القاعدة االساسیة التى یتم فى اطارھا تحدید التزامات الشركة 

  :اھمھاالمقاولة و یتضمن دفتر الشروط التقنیة عدد من االلتزامات و الواجبات 

III-1 /االھداف  

  .وتشمل الجودة و الخصائص الفنیة المطلوب التقید بھا و مواعید التسلیم   

III-2 /الحیثیات  

  .و تشمل المرجع القیاسى    

  . الخصائص االحصائیة كالمساحة و التناسق و الشكل الھندسى 

  .الخصائص الدینامكیة مثل وظیفة وعمل المنتج 

III-3 /االثر المحتمل  

  .طبیعة الرقابة المقررة   

  الوسائل البشریة والمادیة الالزمة  

  حقوق وواجبات طرفى التعاقد: ثانیا 

من الناحیة المبدئیة تقوم عقود المقاولة على مجموعة من العناصر االساسیة كالجودة و مواعید    

  .التسلیم و االسعار

I /االسعار  

على اساس مبدا التراضى او بمقارنة العروض وھناك  یتم تحدید عناصر االسعار فى العقود اما    

فى ھذه الحالة اتجاھین اولھما ان تاخذ بھ المنشاة المنفذة لالعمال التى تنظر الى السعر باعتباره عامل 

متحرك و تابع لعناصر الكلفة وعوامل السوق و ثانیھما فتمثلھ المؤسسة المقدمة باالعمال و یمیل الى 

و   وھناك ایضا مجموعة من العوامل االخرى مثل طریقة الحساب وعملیة الدفعتحدید السعر مسبقا 

رقابة االسعار وتكالیف الدراسة ونفقات التسلیم و االبتكار والتعبئة و التغلیف و مساھمة الشركة 

  .االمرة باالعمال فى استثمارات المنشاة المقاولة وتغیرات االسعار

II /ات المصنعةجودة المنش  

جودة المنتوج الصناعى على مدى دقة دفتر االلتزامات الفنیة المعتمد من طرف الشركة  تتوقف   

  .االمرة باالعمال و صرامة التنفیذ من جانب الشركة المقاولة

III /مدة العقد  

  :یثیر ھذا الموضوع عددا من االسئلة خاصة بالنسبة للشركة المقاولة مثل    

  اللغاء من طرف واحد ؟كم ھى مدة العقد و من یملك صالحیة ا



 
 

و ھل یترتب على ذلك حق تعویض الضرر وما ھو الموقف لو استمر طرفى العقد فى مواصلة 

  التعاون بعد نھایة فترة العقد المحدد بینھما؟ 

  .طبیعة القوانین المعمولة بھا فى البلدان المختلفة على سبیل المثال

یندرج ضمن فئة عقد المنشاة لفترة محددة فى ھذه ووفق القانون الفرنسى اذا كان عقد المقاولة      

الحالة یستطیع االمر باالعمال الغاء العقد حتى فى حالة بدا تشغیل المشروع لكنھ فى المقابل یتحمل 

  .مسؤولیة تعویض الضرر للشركة المقاولة خاصة النفقات المدفوعة والفروقات المستحقة

IV.  / التسلیمشروط  

یحدد شروط التسلیم مثل المواعید والمكان والنقل ومخاطره و الجھة التى ینبغى على العقد ان     

  .تتحملھا اضافة الى المشاكل المتعلقة بالتعبئة والتخزین و موضوع الرقابة

  1:ق المقاولة الصناعیة كالتالى من كل ما تم ذكره وكا خالصة نستنتج میثا    

  میثاق المقاولة الصناعیة: ثالثا 

I / مشتركةالتزامات  
بھدف التنمیة الحقیقیة لعالقة المقاولة بین صاحب االمر و المقاول ینبغى ان تكون المؤسسة على     

اھداف و مصالح مشتركة وفى اطار ثقة متبادلة و فائدة متقاسمة فى المعرفة و الحقوق و الواجبات 

  :اوضات حول العقدلكل من الطرفین لذلك على كل منھما العمل بالتوصیات التالیة اثناء المف

  .تحدید االطار العام لعالقة المقاولة الصناعیة على قواعد واضحة ومدققة -

تحدید الشروط التعاقدیة المھمة واالساسیة حیث انھ خالل تنفیذ العقد یتم تطویر عالقة الثقة بین  -

  .مختلف الشركاء و تطویر عالقات االستقاللیة واالمن

II /التزامات صاحب االمر:  

  .واجب االنتقاء الدقیق -

  .واجب االعالم -

  .واجب االستقرار واالمن -

  .واجب الرقابة -
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  .واجب السریة -

  .واجب الدفع فى االجال المحددة -

  .مشاركة صاحب االمر فى التطویر و االستثمار -

III /التزامات المقاول  

  .اخذ القرار بدقة واجب -

  .التنفیذ المطابق للعقد -

  .واجب السریة التامة -

  .واجب االرشاد و المساعدة التقنیة -

  .واجب تنمیة سیاسة صناعیة لمؤسسة مستقلة -

  المقاولة الصناعیةدور التشریع الصناعى فى تنمیة : المطلب الثاني 

  1:الصناعیة من خالل ما یليیظھر دور التشریع الصناعي في تاسیس المقاولة     

  رغم الدور الھام الذى تلعبھ المقاولة فى تحسین وتطویر القدرات االنتاجیة للمؤسسة االقتصادیة

و مساھمتھا الفعالة فى تكثیف النسیج الصناعى وكذا رفع مستوى الرفاھیة االجتماعیة من خالل  

تنمیة اقتصادیة تسمح باالندماج شیئا  تخفیض نسبة البطالة و زیادة فرص التشغیل و بالتالى تحقیق

فشیئا فى االقتصاد العالمى اال ان الواقع العملى اظھر ان قطاع المقاولة مازال یعانى من بعض 

المشاكل یمكن اجمالھا فى تدنى العالقة بین االمرین باالعمال و المقاولین باالظافة الى مشاكل 

  .االسعار و التاخیرت فى الدفع الى غیر ذالك 

  التشریع الصناعي العالمي: اوال 

ان ھذه الوضعیة التى تعیشھا المؤسسة المقاولة اثرت كثیرا على استقرار النسیج الصناعى على     

  الصعید المحلى و تراجع فى المبادالت االقتصادیة على الصعید الدولى مما حتم على المشروع

انونیة للمقاولین وھذا عن طریق سن و على مستوى الصعیدین التدخل من اجل ضمان حمایة ق    

  .قوانین تعتنى بتنظیم المقاولة و ترقیتھا

لقد تعدى االھتمام بالمقاولة فى المجال المحلى للدول لیشمل ھیئات دولیة ناشطة فى مجال تعزیز     

  .التنمیة بالبلدان النامیة 
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فالدول المتقدمة رات فى المقاولة وسیلة فعالة لتكثیف النسیج الصناعى من خالل بروز      

االقتصاد ففى الیابان مثال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و التى لھا مساھمة كبیرة فى تقویة ھیكل 

  مالیین مؤسسة صغیرة ومتوسطة وفى فرنسا ھناك ملیونین وستمائة الف مؤسسة حسب توجد ستتة 

من ھذه  80%و  70%و نفس ھذه االحصائیات تشیر الى ما بین  2003احصائیات اواخر سنة 

  نظیمى كان لھ المؤسسات ھى عبارة عن مؤسسات مقاولة و االكید ان تھیئة مناخ اقتصادى و ت

  .ضل فى تحقیق النتائج المتوصل الیھا الف

فى فرنسا مثال  نجد ان ھذا البلد قد وفر الیات ادت الى تطویر قطاع المقاولة وھذا من خالل سن     

و المتعلق  1975دیسمبر  31المؤرخ فى ) 1334- 75( قوانین تنظیمیة و من بینھا قانون رقم

) 1168-2001(عدة تعدیالت اخرھا التعدیل الواقع بموجب قانونبالمقاولة الفرعیة و الذى عرف 

الى جانب انشاء بورصات المقاولة التى ساھمت كثیرا فى اتنشار  2001دیسمبر  12المؤرخ فى 

ثقافة المقاولة و احصاء المؤسسات العاملة فى مجال المقاولة الصناعیة و توفیر كافة المعلومات 

  .التقنیة الضروریة

ى الصعید الدولى فقد رات منظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة فى المقاولة اسلوب فعال اما عل    

  .فى دفع عجلة التنمیة االقتصادیة من خالل نجاعتھا فى تنظیم االنتاج الصناعى

ومن ثمة قامت بوضع برنامج انشاء مراكز المقاولة بمختلف الدول النامیة و تلك التى یمر     

لة انتقالیة تھدف الى بناء نظام للمعلومات التقنیة یسھل االتصال بین مختلف اقتصادھا بمرح

المؤسسات االقتصادیة و قد استفادت العدید من الدول العربیة من ھذا البرنامج و من بینھا الجزائر 

م و التى من بین مھامھا احصاء  1991حیث تم انشاء البورصة الجزائریة للمقاولة والشراكة فى سنة 

طاقة الحقیقیة للمؤسسات الجزائریة للمقاولة وتشجبع االستعمال االمثل للقدرات االنتاجیة التى تمتاز ال

المعلومات بھا الصناعات الموجودة الى جانب مساعدة المؤسسات عن طریق تقدیم النصائح و 

  1.مع تنظیم وتنشیط اللقاءت و المؤتمرات حول موضوع المقاولةالالزمة 

ت المقاولة عالقة تعاقدیة بین المؤسسات االمرة باالعمال و المؤسسة المقاولة تخضع حتى وان كان    

فى تنظیمھا عموما للقواعد العامة التى تحكم العقود التجاریة و الصناعیة اال اننا نجد ان منظمة االمم 

  المتحدة للتنمیة الصناعیة حاولت وضع اطار عام للعقود المقاولة الصناعیة و ذالك 
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  :بتحدید جملة من النقاط الواجب معالجتھا 

  التعریف بطبیعة وشروط انتاج السلع والخدمات  -

  خصائص المنوج -

  النوعیة الواجب احترامھا -

  كمیة المنتوج -

  اجال التسلیم -

  الخ.....السعر وشروط الدفع -

 الصناعي الجزائريالتشریع  :ثانیا 
باھتمام السلطات العمومیة ) 1988- 1963( المقاولة فى الجزائر فى الفترة الممتدة بینلم تحض    

نظرا لطبیعة النظام السیاسى السائد اناذاك و الذى لم یسمح ببروز مؤسسات صغیرة ومتوسطة 

للمقاولة غیر تلك التابعة للقطاع العام و بصورة جد محدودة ھذا رغم اشارة التقریر التمھیدى للمخطط 

الى الدور الذى تلعبھ المقاولة باعتبارھا اسلوب ھام فى تحقیق االنسجام فى ) 1977-1974( الرباعى

  عملیة تصنیع السلع التجھیزیة و السلع التحویلیة كما تناول القانون المدنى الصادر

المقاولة الصناعیة بشكل عام بمناسبة تطرقھ للعقود الواردة على العمل حیث ) 1975-09- 26( فى

رر حق المقاول فى اقامة دعوة مباشرة ضد رب العمل عند امتناع المقاول االصلى عن دفع ق

  . مستحقات العمال المنجزة

یتضح مما سبق انھ لم تكن ھناك سیاسة واضحة للمقاولة فمن الناحیة االقتصادیة نالحظ غیاب لكل     

ولة اما من الناحیة التشریعیة فال انواع التنسیق بین الوحدات الداخلیة للمؤسسة و المؤسسات المقا

  .وجود لنصوص قانونیة تتناول المقاولة بالدراسة من كل جوانبھا

شرعت الجزائر فى اعادة ھیكلة المؤسسات الوطنیة والقیام باصالحات  1988لكن مع بدایة سنة    

  االقتصادى اقتصادیة، حیث اعادت االعتبار لالستثمارات الخاصة و تقلیص دور الدولة فى النشاط 

و المتعلق باالستثمار والذى كان ) 1988- 07-19( المؤرخ فى) 25- 88( من خالل صدور قانون رقم

لھ دور كبیر فى اعطاء دفع قوى فى انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما فیھا المؤسسات 

  .المقاولة و السماح لھا باالستثمار فى مجاالت متعددة

صالحات االقتصادیة قامت الجزائر بتقیم وخوصصة المؤسسات و استمرارا فى سیاسة اال   

  .العمومیة مما ادى الى ظھور العدید من المؤسسات المقاولة كفروع للشركات الكبرى 

المعدل والمتمم ) 1991-11-09( و مع بدایة التسعینات جاء قانون الصفقات العمومیة الصادر فى    

والذى خصص قسم منھ للمقاولة ) 2003- 09-11( الصادر فى) 301-03رقم ( بموجب المرسوم

الفرعیة باعتبارھا وسیلة من وسائل تنفیذ المشاریع الكبرى تم انشاء البورصة الجزائریة للمقاولة 

وفقا لتوصیات برنامج االمم المتحدة للتنمیة و منظمة االمم المتحدة ) 1991- 12-11(والشراكة فى 



 
 

ناعة واعادة الھیكلة والتى اعطت دفعا قویا فى مجال اقامة للتنمیة الصناعیة وبمساعدة وزارة الص

  .عالقات مقاولة 

وفى الواقع لم یكن ھناك نص قانونى صریح یترجم اھتمام الدولة بقطاع المقاولة ضمن الخیارات     

االستراتیجیة للنھوض بالقطاع الصناعى في الجزائر و قد سد ھذا الفراغ نسبیا بصدور القانون 

  لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حیث ركز على ضرورة االھتمام بالمقاولةالتوجیھى 

 بإعتبارھا احسن وسیلة لتكییف نسیج المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و اكثر النشاطات جلبا 

  .لالستثمار

  فى تنمیة المقاولة الصناعیة  دور المؤسسات العالمیة: المطلب الثالث 

  1في التنمیة المؤسسات العالمیةاستراتجیة : اوال 

فى الواقع تلعب المؤسسات الكبیرة فى جمیع بلدان العالم دورا ھیكلیا فى تحقبق التنمیة الصناعیة     

  .مقاولة الصناعیة على وجھ الخصوص على وجھ العموم وفى تنمیة ال

لقدرة التنافسیة ادى فالبحث المستمر من اجل خفض تكالیف االنتاج و تحسین المردودیة وتعزیز ا    

نقل مصانع او انشطة بالكامل الى منشات  بالشركات الكبیرة الى اتباع اسلوب التنازل او التخریج 

عن جمیع انشطتھا الفرعیة و التركیز على خصائصھا الرئسیة و تطبیق معظم الشركات  متخصصة 

  .سلوب الكبیرة فى مختلف القطاعات الصناعیة خاصة قطاع السیارات ھذا اال

I /Ford motor 

استثماراتھا على مرحلتین التجمیع والتسویق وتمنح الشركات المتعاقدة معھا  ھذه الشركةتركز     

  .لعالمیةجوائز االمتیاز ا

II /Word excellence words 

على اساس معایر الجودة و الكلفة و احترام مواعید التسلیم و ھذا ھو االسلوب  تعمل ھذه الشركة     

شركات  اجل الوحید الذى یمكن المنشات الصناعیة من تعزیز قدراتھا التنافسیة و تحت شعار من 

من الشركات المتخصصة للقیام بالعملیة تقوم بعض المؤسسات بالتعاقد مع غیرھا  بال مصانع 

  .لكامل و تحتفظ لنفسھا بمرحلة التسویقاالنتاجیة با
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III /Nike 

تقوم على سبیل المثال ھذه الشركة  بتكلیف غیرھا من المنشات المتخصصة فى اسیا لصناعة      

  المجال تتنازل شركةاحتیاجاتھا من التجھیزات الریاضیة التى تتولى تسویقھا ومن االمثلة فى ھذا 

 » Nortel «  مصانع لصالح  7عن  2000الكندیة عام» Selectron «  العاملة في مجال المقاولة

  .الصناعیة

ھذا الوضع یحتم على الشركات العربیة الكبرى التعامل بشكل ایجابى مع ھذا الخیار االستراتیجى     

االسواق الداخلیة والخارجیة على حد سواء اذا فى لزیادة فرص تطورھا فى المستقبل وتعزیز مكانتھا 

 .كانت البیئة الصناعیة تساعد على تحقیق مثل ھذا التوجھ

  1في التنمیة استراتجیة كبرى المؤسسات العربیة: ثانیا 

فدوافع التنمیة الصناعیة یؤكد على ان افضل اسلوب لمواجھة تحدیات المنافسة ھو تكوین شبكة      

المتخصصة فى مختلف المجاالت نحو بناء تكامل قوى بین حلقات االنتاج الرئسیة و قد من المنشات 

  .ادركت بعض الشركات العربیة الكبرى ھذه الحقبقة و عملت فى ھذا السیاق و حققت نتائج رائدة

I /مجموعة المكتب الشریف للفوسفات  

فقد قامت المجموعة  »للفسفات مجموعة المكتب الشریف  «وسنتوقف عند نموذج بارز منھا وھو      

العتبارات داخلیة وخارجیة و ادراكا منھا لمسؤولیاتھا اتجاه المشاركة فى خلق بیئة  1996منذ 

شاملة و مندمجة قائمة على اقتصادیة متقدمة وتحقبق تنمیة صناعیة مغربیة بوضع استراتجیة 

بموجبھا عن الوظائف والمھام الثانویة التخصص ركزت من خاللھا على وظائفھا االساسیة و تنازلت 

او الفرعیة وتعاقدت فیھا مع منشات صغیرة و متوسطة مغربیة بما یعزز موقعھا التنافسى من جھة 

ویحقق االسھام الفعال فى تنمیة وتاھیل قطاع المقاولة الصناعیة فى البالد و تضمنت ھذه االستراتجیة 

  :المحاور التالیة

لمغربیة من اجل تطویر فرص المقاولة بشرائح مختلفة تتناسب مع حجم دمج متواصل للھندسة ا -

  .المؤسسات و الصنعات الصغیرة والمتوسطة المغربیة

تنمیة وتطویر االنتاج المحلى من خالل تسجیلھ فى قائمة مشتریاتھا من المواد وفق التصنیف المحدد  -

  .من طرف المجموعة 
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المساھمة فى تنمیة قطاع الخدمات عن طریق اعتماد اسالیب التعاقد و االتفاقیات طویلة المدى مع  -

  مؤسسات وطنیة النجاز اشغال الصیانة 

  ال مركزیة الشراء و التعاقد الیجاد بیئة اقتصادیة فى محیط مناطق االنتاج و ذالك من خالل تشجیع  -

  .حیط عمل المجموعة المبادرات الخاصة و تكلیف مؤسسات فى م

دعم المبادرات الریادیة فى اقامة المشروعات الصغیرة فى اطار المساھمات فى توسیع القاعدة  -

  :سة استطاعت المجموعة من تحقیقالصناعیة وبفضل ھذه السیا

زیادة نسبة المشاركة للمنشات الصغیرة والمتوسطة المغربیة فى تنفیذ المشاریع االستثماریة من  -

  . 2001عام  %70الى اكثر من  1987م عا 30%

فرصة عمل كمعدل شھرى كما بلغ عدد االنشطة التى تنازلت عنھا المجموعة  1350خلق حوالى  -

  .فرصة عمل 545نشاط توفر حوالى  17، 2001حتى نھایة عام 

فى  » Ccis «و » Ofppt «كذالك ساھمت المجموعة مع عدد من المنشات الوطنیة االخرى مثل 

تابعة لجامعة القاضى عیاض و قلعة الراغنة بمدیتة منشاة صغیرة ومتوسطة  49انشاء حوالى 

یتضمن التنازل عن  ) 2006- 2003 (مراكش ،كما وضعت المجموعة برنامج مستقبلى للفترة من

  :بعض االنشطة الفرعیة التالیة 

  .ترتیب عملیة الصیانة من خالل اعادة الھیكلة والتنظیم  -

ر المقاولة الصناعیة الوطنیة من خالل اتفاقیات الشراكة فى انشطة الصیانة التى تتنازل عنھا تطوی -

  .المجموعة 

حسب  2006-2003نشاط فرعى لصالح منشات متخصصة خالل الفترة من  112التنازل عن  -

 وتوفر ھذه االنشطة 13،خدمات 28،ھندسة مدنیة 26،كھرباء 45میكانیك : االختصاصات التالیة 

  .فرصة عمل  1878بصفة اجمالیة حوالى 

دعم وتنمیة انشاء المشروعات الصغیرة والمتوسطة فى مناطق عمل المجموعة من خالل التوسع  -

  .فى الالمركزیة الشراء والتعاقد وتشجیع المبادرات الریادیة فى انشاء المشروعات الصغیرة 

المكملة لھذا البرنامج بھدف تطویر اسلوب المقاولة كذالك تقوم المجموعة بتنفیذ العدید من االنشطة 

  :الصناعیة الوطنیة واالقلیمیة منھا على سبیل المثال

  المشاركة فى معارض المقاولة الصناعیة و تقدیم الرعایة الدائمة لمعرض المقاولة المغربى 

 » Sestep «  التكنولوجى و المعرض» Mainlch2002 «  و معرض مبادرة 23و   الى جانب

ایام المقاولة الصناعیة للتعریف باھداف المجموعة من المقاولة وغیرھا من االنشطة الھادفة  تنظیم

باستمرار بما یخدم تطلعاتھا الى ترقیة المقاولة المحلیة و كما تقوم المجموعة بتقیم ھذا االسلوب 

  .المستقبلیة

  



 
 

II /الشركة الموریتانیة للصناعة و المناجم        

وھناك بعض الشركات العربیة االخرى التى تعمل على تشجیع ودعم المقاولة الوطنیة ونشیر ھنا     

التى ساعدت فى تاسیس  »Snim «على سبیل المثال الى الشركة الموریتانیة للصناعة والمناجم 

  :العدید من الشركات المقاولتیة مثل 

- » Comeca «  لصناعة قطع الغیار و المیكانیك بصفة عامة.  

- » Samia « للجبس.  

- » Gmm «  لالحجار الكریمة.  

  نتائج المقاولة الصناعیة على ھذه المؤسسات: ثالثا 

  :ان كال من المؤسسات المقاولة ستجنى فوائد عدیدة نلخصھا فى ما یلى ومن المؤكد     

I/ الصناعات الكبیرة  

  .لمكونات ومدخالت منتجاتھا  توفیر مصدر محلى -

  .توفیر موجوداتھا من العملة الصعبة  -

توفیر كبیر من احتیاجاتھا للتخزین وتجمید اموالھا فى شراء كمیات كبیرة من القطع و المكونات من  -

  .اسواق خارجیة 

  .ارجى خفض كلفة انتاجھا و تحسین النوعیة لزیادة قدراتھا التننافسیة فى السوقین المحلى والخ -

  .زیادة الطاقة االنتاجیة و رفع الكفاءة االنتاجیة  -

  .على تنویع منتوجاتھا المرونة فى قدرتھا  -

  .خفض احتیاجاتھا لراس مال العامل  -

II / الصناعات الصغیرة  

  .تطویر خبرتھا باالستفادة من الخبرات الفنیة و التقنیة و الخدمات للمؤسسة الكبیرة  -

  .تمویل من غیر المؤسسات المالیة توفیر مصدر  -

  .تامین تسویق منتوجاتھا بسھولة ویسر  -

  .تحسین ادائھا  -

  .تشجیع المبدعین واصحاب الكفاءات على اقامة مشاریع جدیدة تساھم فى ھذا النوع من النشاط -

  1: »بوینج  «لشركة  استراتجیة التصنیع :ثالثا 

  من اكبر الشركات العالمیة لتصنیع الطائرات التجاریة النفاثة و تستحوذ  »بوینج  «نعنبر شركة     
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من حجم السوق العالمى وبالرغم من  %20تقدر من اكبر الشركات العالمیة للتصنیع  على حصة 

نفسھا تواجھ منافسة  »بوینج  «حصتھا السوقیة الكبیرة اال انھ فى السنوات الحدیثة وجدت شركة 

  : الشركة لذالك سنقوم بتحلیل ما یليشرسة وعنیفة و لقد تضاعفت مشكالت 

I /المنافسة بین شركة ایرباص االوروبیة و شركة بوینج  

وقد مكنت تلك  » ایرباص االوروبیة «منافسا شارسا جدا وھو شركة  » بوینج «واجھت شركة      

الحرب الردیئة بین الشركتین على الحصص السوقیة شركات الطیران الرئیسیة من ضرب الشركتین 

 .احداھما باالخرى فى محاولة لخفض اسعار الطائرات التجاریة النفاثة 

فان شركات الطیران الرئسیة مرت بعدة سنوات عجاف  وكان ذالك لم یكن سیئا بدرجة كافیة     

حیث تعرضت الكثیر من شركات الطیران لخسائر مالیة فادحة ونتیجة لذالك فالعدید من الشركات 

اقتصدت من المواد المالیة الالزمة لشراء طائرات جدیدة وبدال من ذالك فقد واصلو االعتماد على 

مما كان علیھ الحال من قبل وھكذا و بینما كان متوسط فترة طائرتھم المستعملة لفترة اطول بكثیر 

یقدر بحوالى خمسة عشرعاما فان معظم شركات الطیران جعلتھا تخدم  » 727بوینغ «خدمة طائرة 

و قد ادى ھذا الى تخفیض الطلبات على الطائرات الجدیدة وفى الواقع فان كل من عاما  25لمدة 

و الذى  1989وذالك اقل من عام  1994طلب فقط عام  150تلقت  »ایرباص  «و »بوینج  «شركة 

طلب في قمة اخر رواج على ھذا النوع من الطائرات و  700بلغت فیھ طلبات الشراء حوالى 

ان الطریقة الوحیدة القناع شركات خطوط الطیران  »بوینج « بمواجھة تلك الحقیقة استنتجت شركة 

ھى ان تغامر النقدیة باستبدال طائراتھا المستعملة بطائرات جدیدة والتى تعانى من عدم وجود السیولة 

  .فیما یتعلق باالسعار

یجب علیھا مواجھة بان قدرتھا على رفع االسعار الطائرات  كان »بوینج  «وھكذا فان شركة     

  .التجاریة والتى كانت قویة فیما مضى قد اصبحت االن محدودة جدا 

II / 1الصناعیةاعتماد بوینج المقاولة  

وفى الحقبقة ان انخفاض االسعار ربما یكون ھو القاعدة االن ولو استمر الضغط المتواصل على      

لتستمر في تحققیق ارباحھا ھو العمل على  »بوینج  «االسعار فان الطریقة الوحیدة امام شركة 

  في  »بوینج  «بدات شركة  1994تخفیض ھیكل تكلفتھا ومع وضع ذالك فى االعتبار فانھ فى عام 

لقراراتھا المتعلقة بالصنع ام الشراء وكان الھدف ھو محاولة تحدید على مستوى الشركة  ةمراجع

  تورید خارجى من مقاولین فرعین سواء فى االنشطة التى من الممكن ان یعھد فیھا الى مصدر 
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الوالیات المتحدة االمریكیة او خارجھا وذالك بھدف تخفیض تكالیف االنتاج وعندما اتخذ ھذا القرار 

  1:بتطبیق عددا من المعایر » بوینج «قامت شركة 

 وضعت الشركة عینھا على االساس االقتصادى لقرار االعتماد على المصادر الخارجیة للتورید  -

وكانت القضیة المحوریة تتمثل فیما اذا كان ھذا النشاط سیتم انجازه بشكل اكثر فعالیة فیما یتعلق     

  .»بوینج  «بالتكلفة بواسطة المصنع الخارجى ام بواسطة شركة 

فى االعتبار الخطر االستراتیجى المصاحب لالعتماد على مصدر  » بوینج «اخذت شركة     

  عدم االعتماد على مصدر خارجى بالنسبة الى  » بوینج« خارجى فى اى نشاط و قد قررت شركة 

نشاط یمكن ان یعتبر من میزتھا التنافسیة على المدى الطویل وعلى سبیل المثال فقد قررت الشركة 

مصدر الخارجى في انتاج االجنحة بسسب انھا تعتقد ان ذالك یقدم بعض عدم االعتماد على ال

  .القیمة للمنافسین المحتملین التكنولوجیا 

مخاطر التشغیل المتصلة باالعتماد على مصادر خارجیة في اداء النشاط  » بوینج «راعت شركة     

سوف ال تعتمد اعنمادا كلیا على مورد  »بوینج  «وكان الھدف االساسي ھو التاكد من ان شركة 

ھى ان تحمى نفسھا من  »بوینج  «خارجى واحد للمكونات الھامة والحیویة وكانت فلسفة شركة 

  .مخاطر التشغیل و ذالك من خالل الشراء من اثنین من الموردین او اكثر

فى اعتبارھا انھ من المعقول ان نتعتمد على المصدر  »بوینج  «فقد وضعت شركة  واخیرا    

الخارجى لبعض االنشطة من خالل احد الموردین فى دولة بذاتھا فى سبیل تامین الحصول على 

 .رات تجاریة نفاثة من تلك الدولةطلبات لطائ

 امر شائع لیس فقط فى ھذه »Offsetting «ھذه الممارسة العملیة و المعروفة باسم العوض    

ان تعتمد  »بوینج  «الصناعة و لكن فى العدید من الصناعات و على سبیل المثال فقد قررت شركة 

على المصدر الخارجى فى انتاج مكونات معینة فى الصین و لقد تاثر ھذا القرار بالتوقعات االخیرة 

  ھا اكثروالتى تشیر الى ان الصین ستقوم بشراء عدد من الطائرات التجاریة النفاثة تبلغ قیمت

 .ملیون دوالر خالل العشرین العام القادمة  100من  

  

     

 

 

  
عرض نموذج لمؤسسة  « المقاولة كاحد االستراتیجیات العالئقیة لتحقیق میزة تنافسیة للمؤسسات :الطیب داودي  1

Toyota  الملتقى الدولي حول المقاولة كخیار استراتیجي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة  »لصناعة السیارات ،
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تامل فى دفع بعض اعمال العقود الفرعیة الى الصین سوف یساعدھا فى  »بوینج  «كانت شركة     

  .فى ذالك السوق »ایرباص  «الحصول على حصة اكبر من منافستھا العالمیة شركة 

واخذ القرارات االولى لالعالن عن ھذه العملیة ھو االعتماد على مصدر خارجى فى انتاج بطانات 

  .موردین فى المكسیك من) 757،727(عازلة النواع الطائرات 

وھذه البطانات العازلة یلف بھا جسم الطائرة من الداخل لالحتفاظ بحرراتھا الداخلیة عند      

االرتفاعات الشاھقة وكانت الشركة عادة تقوم بصنع ھذه البطانات محلیا ولكنھا وجدت ان تصنیعھا 

 .ملیون دوالر سنویا 50بواسطة مصدر خارجى فى المكسیك سیوفر 

  تطور استراتجیة التصنیع لمؤسسة تویوتا: بعا را

م  1947فى عام  ) Sa-Model (بطرح اول طرازلھا من السیارات الصغیرة  »تویوتا  «قامت      

بمصنع صغیر بالبرازیل ثم بعد ذالك  م 1959كما ان انتاج السیارات خارج الیابان قد بدا فى عام 

بضرورة فھم  »تویوتا  «تطورت شبكتھا باقامة العدید من المصانع فى مختلف انحاء العالم و تؤمن 

  .طبیعة العمالء و تقدیم المنتجات التى یرغبون فیھا

الى ان ھذه الفلسفة قد ساعدت فى اقامة عالقة مصالح مشتركة طویلة مع الموردین باالضافة     

التصنیع تمتلك ھذه المؤسسة شبكة عالمیة لتسھیالت التصمیم و االبحاث والتطویر لتلبیة احتیاجات 

  .اكبر ثالثة اسواق عالمیة ھى امریكا الشمالیة اوروبا واسیا

الیابانیة لتصنیع السیارات فى السیطرة على حصص كبیرة من  » تویوتا «استمر نجاح مؤسسة     

السوق  فى »دایملر كرایسلو «ث بینت االحصاءات ان المؤسسة تجاوزت االسواق العالمیة حی

  اذا بلغت مبیعات  »فورد  «و  »جنرال موتورز  «االمریكیة و احتلت المرتبة الثالثة بعد 

   2005مقارنة بسنة  % 12.9ملیون سیارة بزیادة قدرھا  2.5حوالى  2006لسنة  »تویوتا  «

فى السوق االمریكیة بصعوبة بعدما من الحفاظ على المركز التنافسى الثانى  »فورد  «وتمكنت 

  و قد بلغت حصتھا من السوق 2006مرتین فى المبیعات الشھریة لسنة  »تویوتا  «تجاوزتھا 

بسبب تراجع  2006ملیون سیارة لعلم  2.9من تسویق اكثر من  »فورد  «و لم تتمكن  % 16.4 

  فترة اما  قبل }توروس  {وسیاراتھا الریاضیة ووقفھا النتاج طراز  مبیعات شاحناتھا الخفیفة

فقد ظلت الشركة المصنعة للسیارات الرائدة فى الوالیات المتحدة االمریكیة مقابل  »جنرال موتورز «

لصالح من السوق  % 20فقدت ھذه المؤسسات مجتمعة ما یقارب  1996فمنذ  2006سنة  % 57

تسعة مالیین و نصف ملیون  »تویوتا  «مصنعین اروبین وخاصة اسیاوین فقد تجاوزانتاج مؤسسة 

  لتصبح اكبر منتج للسیارات فى العالم حیث تم اختیار سیارة  % 10سیارة بزیادة 

الحجم على باقى  سیارة العالم و تفوقت السیارات الریاضیة للمؤسسة متوسط »تویوتا كامري  «

  القامة »تویوتا  «من قبل المؤسسات المنافسة لنفس الفئة كما تخطط مؤسسة ت المنتجة السیارا

  .لالستجابة للطلب المتزاید على سیاراتھا  2010ستة مصانع جدیدة حتى عام 



 
 

I /1یوتا استراتجیة المقاولة الصناعیةاعتماد تو  

على ابتكار النماذج و تجمیع السیارات و انتاج بعض القطع المھمة مثل  »تویوتا  «تركز     

المحركات والباقى یتم تركھ للمؤسسات المنفذة لالمر وذالك لالستفادة من الشروط المالئمة مثل 

ساعة فى السنة  2800اولة،ساعات العمل طویلة تصل الى مقاالجور المنخفظة عند المؤسسات ال

فى المؤسسات الصغیرة باالظافة الى عدم وجود نقابات  »تویوتا  «فى ساعة  2300مقابل 

كذالك یمكن لھا التكیف  »تویوتا  «والمتوسطة مما یؤدى فى االخیر الى تخفیض االسعار لمنتجات 

مع اختالفات الطلب بفضل المقاولین حیث تشكل ھرم المقاولین فتكون باتصال مباشر مع المقاولین 

  .یتصلون بمن ھم اعلى درجة منھماالساسین واالخرین 

I-1 /استراتجیة الھیكل الشبكي للمقاولین  

 مفھومو یعود سبب اعتماد المؤسسة للھیكل الشبكى لمقاولیھا و موردیھا تاریخیا الى     

 Keiretsu[. او المجموعة الصناعیة التى بدا تنظیمھا قبل الحرب من اجل ضمان تورید القطع

بموردیھا الى ان ھذه االخیرة تعتیر  »تویوتا  «والمعدات بالجودة المطلوبة،و یرجع نجاح عالقة 

وعلیھ فان عالقة المؤسسة  }المؤسسة المتعاونة او المشاركة{المقاولین بمثابة احد فروعھا تحت اسم 

  اولیھا تتمیز بالثبات واالستقرارو لذالك فان المقاولین یساھمون فى البحث والتطویر عن طریق بمق

تطویر قطع جدیدة لطراز جدید او تحسین جودة القطع الموجودة و بالتالى یحصل المقاولون على 

  .عقود جدیدة للقطع المطورة
I-2 /استراتجیة تویوتا تجاه مقاولیھا في تسیر الطلبات  

طلبیة لنفس القطعة لموردبن او ثالث فى نفس الوقت لكن فى حال وجود مورد  »تویوتا  «تقدم      

واحد تحول المؤسسة انتاج ھذه القطعة بنفسھا من اجل مراقبة التكنولوجیا و االسعار ان ھذا الطلب 

قد یظھر المزدوج یھدف الى تفادى اختالالت التموین فى القطع الناتجة عن الحادث المفاجىء الذى 

لدى المورد الوحید كذالك من اجل حث ھؤوالء الموردین على التنافس فیما یتعلق بالجودة و التطور 

  .التكنولوجى كما یھدف الى تفادى الضغط الذى یمارسھ المورد المحتكر

او عن طریق التورید متبعة ]  Kanban [باعدلد الطلبیة الیومیة اما بطریقة  »تویوتا  «تقوم      

مر التجمیع النھائى للسیارات و لتكیف مناولیھا مع التغیرات التى یمكن ان تحدث تقوم المؤسسة اوا

  باعداد مخطط للثالث االشھر القادمة وتتعامل المؤسسة مع صنفین من المقاولین حسب امكانیاتھم 
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  التكنولوجیة و یتمیز الصنف االول بقدرتھ على اعداد مخططات المنتجات الموردة و الصنف الثانى 

ال یملك ھذه القدرة لذالك تقوم المؤسسة بامداده بمخطط للقطع التى یجب علیھ انتاجھا مما یرفع من 

  .»تویوتا  «درجة ارتباطھ بمجموعة 

II / تویوتاالمقاولة الصناعیة من طرف نتائج اعتماد  

على الرغم من الممیزات التى تمنحھا استراتجیة المقاولة بالنسبة للمؤسسات اال انھ یجب االخذ     

والتى اعتمدت بدرجة قویة ولفترة من  »تویوتا  «بعین االعتبار االنتقادات التى وجھت لمؤسسة 

  :الزمن على تعزیز قدرتھا التنافسیة من خالل ھذا الخیار حیث یمكن حصر ذالك فى مایلى 

II-1 /سلبیا  

  تنشا تكلفة اجتماعیة تتمثل فى وجود العمال الدائمینبسبب العالقة القویة بین المؤسسة والمقاولین     

او عمال مدى الحیاة والتى اضحت سمة ممیزة لسوق العمل فى الیابان والتى ال تمثل اال جزء صغیر  

  .من العمالة

و من اجل تحسین التكیف مع متطلبات السوق لسالسل تجمیع السیارات نجد الكثیر من العمال ال     

مقارنة بالعمال ذوى دنیة یمتلكون غیر عقود سنویة او عمال یومیین و ال یستفدون اال من اجور مت

  .العقود غیر محدودة الفترة

التبعیة المطلقة لشبكات التخزین اذ ان غیاب المخزون او عدم وجوده یفرض التسلیم الیومى للمواد     

  .الضروریة لالنتاج الیومى

  .ازدحام كبیر لشبكات النقل فى ظل النشاط االقتصادى للیابان المتطور   

لعقاریة الذى اجبر المؤسسات على تحویل نشاطھا الى خارج بلدانھا بعیدا عن تضخم التكالیف ا    

 .موردیھا الرئیسین

II-2 /ایجابیا  

على الرغم من االنتقادات التى وجھت للمقاولة و التى تعد محدودة اذا ما نظرت المؤسسة الى     

و تغیر لقواعد تحقیق لمراكزھا  القدرة التنافسیة للمؤسسات التى انتھجت ھذه االستراتجیة العالئقیة و

اللعبة التنافسیة و السیطرة على اسواق الصناعة و التبادل المشترك لالرباح و الخبرات التكنولوجیة و 

حتى البشریة و العمل ضمن شبكة من العالقات این تتفاعل كل المتغیرات لتدعم بعضھا بعض بفضل 

الواقع ان تطور المقاولة فى شكل الشراكة الصناعیة ترسیخ مبدا التعاون بدال من المنافسة،كما اظھر 

و التى تعنى وجود عالقات تكاملیة دائمة تمكن مؤسستین او اكثر من اقامة روابط ھیكلیة تھدف الى 

  .تعظیم االستفادة المشتركة من العوامل االقتصادیة و التكنولوجیة 

التشریعیة و االجتماعیة للتحكم فى متغیرات بیئیة معینة سیكون التوجھ الوحید االكثر مالئمة  و    

  .للمؤسسات من حیث تعظیم المنافع الجماعیة و تقاسم المخاطر بین المؤسسة وباقى شركائھا

  



 
 

  ؤسسةتقنیات تمویل المقاولة الصناعیة و دعمھا الھم االنظمة المستحدثة داخل الم: المبحث الرابع

  تقنیات تمویل المقاولة الصناعیة: المطلب االول 

لذالك البد من ان تقنیات تمویل المقاولة الصناعیة ھي نفسھا تقنیات تمویل المؤسسة المقاولة     

  .التعرف اوال على المؤسسة المقاولة ثم اھم تقنیات التمویل لدیھا

  1المؤسسة المقاولة: اوال

I /مفھوم المؤسسة المقاولة  

تختلف من دولة الخرى و تشمل اما قیمة راس مال  1 بعدة تعریفاتعرف مؤسسات المقاولة ت     

المنشاة مثل ما تفعل باكستان او عدد العمال بالمنشاة مثل المانیا و انجلترا او باالثنین معا اى راس 

ولیة فالبنك الدولى المال وعدد العاملین مثل السعودیة اضافة الى ان ھناك تعاریف خاصة باالجھزة الد

بتلك التى تشغل اقل من خمسین عامال  یعرفھا حسب الدول ان كانت متقدمة او نامیة فیعرفھا  مثال 

بتلك لتى یتم تداول  تعرفھا بعض الدولبالدول النامیة واقل من خمسمائة عامال بالدول المتقدمة ھذا و

   )دورة التشغیل القصیرة  منتجاتھا بسرعة فائقة فى االسواق او ذات 

II /دور المؤسسة المقاولة في القطاع الصناعي  

II-1 /دولیا  

تظھر اھمیة المؤسسة المقاولة من خالل مساھمتھا الفعالة على مستوى القطاع الصناعي الدولي     

  :ليلة و ذلك كما یوضحھ الجدول التامن خالل العدید من التجارب الدولیة في مشروعات المقاو

  قطاع مشروعات المقاولة الصناعیة في تجارب دولیة: 2- 1قم جدول ر

  
  الدولة             

من  نصیب مشروعات المقاولة
  عدد المنشات

من نصیب مشروعات المقاولة 
  العمالة

  63                   97                 ھونج كونج          
  78                   99                 كوریا            
   68                   96                 تایوان            

   74                   98                 تایالندا            
  79                   99                 الیابان            

  66                   99                 المانیا            
  57                   99                 فرنسا            
  91                   99                 الیونان            

  53                   99                 الوالیات المتحدة االمریكیة 
  
م عن الموقع االلكتروني 2008دیسمبر  19مقاال منشور بتاریخ  الصناعات الصغیرة والمتوسطة: توفیق منصور1

http://www.deanlee.cn  
 



 
 

 
  تجارب دولیة في قطاع مشروعات المقاولة الصناعیة: 4-1الشكل التوضیحي رقم 

II-2 /1ي قطاع مشروعات المقاولة الصناعيتجارب عربیة ف  

  .فى قطاع الخدمات 44%: الجزائر* 

  .فى قطاع البناء و االشغال العمومیة %33            

  .وغیرھا...فى قطاع الصناعة الغذائیة ،النسیج،الجلود،الكیماویات %23            

  .فى قطاع الخدمات 70%:   تونس* 

  .)المنسوجات،الجلود،و الصناعات الغذائیة فى قطاع الصناعات  %22            

  .التشید فى قطاع البناء و  %6.5            

  .فى قطاع الزراعة و الصید %1.5            

  .تقریبا فى قطاع الخدمات 70.5%:  السعودیة* 

  . تقریبا فى قطاع البناء واالشغال العمومیة  %26.5                 

 .تقریبا فى قطاع الصناعة و القطاعات االخرى %3                 
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  .تقریبا فى قطاع الصناعة 90%: الیمن* 

  .تقریبا فى قطاع الخدمات %8.7           

  .تقریبا فى قطاع التعدین %1.3           

  .من المؤسسات الخاصة العاملة 90%یشكل القطاع ما یقارب :    الكویت* 

  .المؤسسات من اجمالى  95%یشكل القطاع العام ما ال یقل عن  :لبنان* 

 60%من المشاریع االقتصادیة و یوفر  94%یشكل القطاع ما ال یقل عن : االمارات العربیة المتحدة* 

  .من الناتج المحلى العام للدولة 75%من القوى العاملة و یساھم بحوالى 

  1 ترقیة المؤسسة المقاولة: ثانیا

و ذلك من  احدى الدعائم الرئسیة المحققة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة یمثل قطاع المقاولة     

باالضافة الى قدرتھ على استیعاب شریحة عریضة من الید ما یوفره القطاع من دخل وطنى  :خالل

العاملة مھما تباینت مؤھالتھا العلمیة والفنیة بجانب دوره فى تنشیط الروابط االمامیة والخلفیة 

  .وتوفیر مختلف السلع والخدماتللصناعة 

مرونتھا و قدرتھا على تلبیة متطلبات ومواصفات العمالء یمیز مؤسسات المقاولة ھذا و ان ما     

اھمیة مؤسسات المقاولة باالضافة الى تشتتھا الجغرافى فى ھذا السیاق تشیر العدید من الدراسات الى 

او التشغیل او االبتكارات التكنولوجیة حیث دلت فى االقتصاد العالمى سواء تعلق االمر باالنتاج 

تساھم بما یتجاوز ى ان مؤسسات المقاولة ال )  WIPO احصائیات المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة

بتكارفى فروع من االنتاج العالمى من السلع والخدمات و تمثل القوى المحركة لالبداع واال %70

من قوى العمل فى دول االتحاد  66%ت التحویلیة حوالى ویشغل فى الصناعا االنتاج المختلفة 

فى الیابان و فى الھند  36%فى تركیا و  61%فى الوالیات المتحدة االمریكیة و  43%االروبى و 

من العمالة الصناعیة الھندیة كما تساھم الصناعات  80%یشكلون ملیون عامل حیث  20عمل ی

من الصادرات العالمیة للمواد المصنعة حیث تبلغ   35%الى  25الصغیرة و المتوسطة حوالى بنحو 

فى حین تصل فى الصین وتایوان  40%الى  35%اما فى الھند فتتراوح من  30%فى الیابان نحو 

  .على التوالى  65%و 60%الى نحو 

 

  

  

  
   اھمیة االستثمار االجنبي المباشر في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: محمد قویدري  1

ورقة عمل مقدمة عن الملتقى الدولي حول متطلبات تاھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة جامعة 
 ).2- 1(م ، ص ص 2006افریل ) 18-17(االغواط ، 

  



 
 

باھمیة مشاریع المقاولة اثر تت )  OCDEاالقتصادیة وحسب مصادر منظمة التعاون والتنمیة      

من مجموع صادرات المنتجات  30%و % 25فھي تمثل نسبة تتراوح بینبالغة فى االقتصاد الوطنى 

من بلدان  6%الى  4%المصنعة وتبلغ مساھمة ھذه الصادرات فى الناتج المحلى االجمالى ما یقارب 

ة على ذلك فان بالنسبة لالقتصادیات االسیاویة عالو 12%منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ونحو 

عالمیة بالفعل فھى تقوم بانشطة متعددة الجنسیات و عبر القارات و من مشروعات المقاولة  1%نسبة 

وتبلغ المشروعات التى تنتمى الى ھذه الفئة نحو تملك القدرة على التوطن فى البیئات االكثر مالئمة 

االقتصادیة اضافة الى ما  مشروع صناعى فى بلدان منظمة التعاون والتنمیة 40000الى  30000

و المقاولة جموع من م 10%الى  5%سبق تقدر نسبة المشروعات التى تبلغ المستوى الدولى حوالى 

  .شركة ضمن ھذه الفئة فى بلدان ھذه المنظمة 300000و  150000یقع عدد یتراوح ما بین 

الى ان المشروعات  ) ESCWA (ھذا وتشیر بیانات اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب اسیا     

من مجموع  11%عامال استوعبت فى مصر ما یقارب  50عمال و اقل من  09التى تضم اكثر من 

اما فى االردن فقد استوعبت المشروعات التى  )1993- 1992 (الوظائف فى ھذه الفئة خالل الفترة

صناعة التحویلیة عام من مجموع الید العاملة فى قطاع ال 40%عامال اكثر من  49و 05تضم بین 

من  78%نحو  1994عامال فى لبنان عام  50فى حین استوعبت المشروعات التى تقل عن  1995

   .)اى صناعات تحویلیة(مجموع الید العاملة فى نفس القطاع السابق 

بلغ ازید من عدد مؤسسات المقاولة تكشف بان  2004اما في الجزائر فان احصائیات سنة     

 2434عامل تساھم في الناتج الداخلي الخام بازید من  900000مؤسسة تشغل ما یربو عن  312000

 89000عامل و  838000خارج قطاع المحروقات كما توظف ازید من  75%دج أي بنسبة ملیار 

  .حرفي 

النمو االقتصادي  باالضافة الي ما سبق فقد حضي القطاع بعنایة ضمن البرنامج التكمیلي لدعم     

  .ملیاردج 4و ذلك بمبلغ  2009-2005خالل الفترة 

  :قصد التكفل بالنشاطات التالیة

  انجاز مشاتل للمؤسسات المقاولة -

  .ویر مؤسسات المقاولةانجاز و تجھیز الوكالة الوطنیة لتط -

  .دراسة و انجاز دور الصناعة التقلیدیة  -

  .الحرفیة التقلیدیة دراسة و انجاز متاحف انتاج الصناعة  -

یعتبر التمویل من اھم الوسائل الالزمة لتوفیر السیولة لدفع عجلة التنمیة نحو االمام و تحقیق      

التطور االقتصادي و الرفاھیة االجتماعیة اذا بواسطتھ یتم انتقال الفوائض من الوحدات االقتصادیة 

فراد و تخصیص ذات الفائض الي تلك الوحدات التي لھا عجز مالي فیعمل اذا علي تعبئة مدخرات اال



 
 

المالیة القابلة  لالستثمار و بالتالي تحقیق زیادة في ادوات الدفع التي تعتبر ضرورة اقتصادیة و من 

  1:تقنیات تمویل المقاولة مایلي

  تقنیات تمویل المؤسسة المقاولة: ثالثا

I /التمویل الداخلي الذاتي  

النتیجة المالیة الصافیة ھي نتاج طرح االلتزامات اتجاه الضرائب و الممولین من النتیجة السنویة     

تظم الى  )في ظل السیاسات التوزیعیة المنتھجة من طرف المؤسسة (االجمالیة و ما تبقى منھا 

لذاتي االھتالكات و المؤونات غیر المحققة بعد تصفیتھا مكونة بذلك ما یسمى بقدرة التمویل ا

  .للمؤسسة

II/االھتالكات  

تخصیص قیمة االھتالكات من الناحیة النظریة للتكوین التدریجي  CAPIEZ»«وفقا لراي     

  لالصول و المحافظة على القوة االیرادیة للشركة و من الناحیة العملیة تستخدم ھذه االموال بصفة

خاصة في الشركات النامیة لتمویل االستثمارات التوسیعیة بجانب االستثمارات االحاللیة و یعرف  

  .الكتذلك باالثر التراكمي لالھ
III /االرباح المحتجزة  
االرباح المحتجزة عبارة عن جزء من الفائض القابل للتوزیع الذي حققتھ الشركة من ممارسة     

السنوات السابقة و لم یدفع في شكل توزیعات و تعتبر ھذه االرباح احد نشاطھا في السنة الجاریة او 

  مصادر

االموال من التكوین الذاتي للشركة فبدال من توزیع كل الفائض المتحقق على المساھمین قد تقوم      

  .الشركة بتجنب جزء من الفائض في عدة حسابات مستقلة یطلق علیھا اسم االحتیاطات

IV / الطابع االحتیاطيالمؤونات ذات  

عدد من  االعتبار مبدا الحیطة والحذر یقود فى اغلب االحیان مدیرى المؤسسات لالخذ بعین     

التكالیف التى تعد متوقعة والمؤونة فى ھذا المنطلق ھى المالحظة الحسابیة لتدنئة قیمة عنصر 

ابعد تقدیر في المدى على  او الزیادة في الخصوم المطلوبة) مؤونة نقص قیمة االصول(االصول 

  .الطویل

  

  

  

  
، ورقة عمل مقدمة عن الندوة الدولیة حول المقاولة واالبداع في الدول النامیة  المقاولة والتمویل: قاسم شاوش سعیدة 1

  ).283-280(، المركز الجامعي یحى فارس ، المدیة ، ص ص 
  



 
 

V /التمویل الخارجي  

لتغطیة المتطلبات بالرغم مما یوفره التمویل الذاتى من استقاللیة مالیة للمؤسسة اال انھ ال یكفى      

المالیة للشركة مما یجدر بھا اللجوء الى مصادر خارجیة ھذه االخیرة التى تتضمن كافة االموال التى 

اض او معا او یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة و ذلك بزیادة راس المال االسھم او االقر

ادراج ھذا المصدر التمویلى فى اطار الزمن یقتضى تقسیمھ الى تمویل طویل و متوسط و قصیر 

  .االجل
  دعم المقاولة الصناعیة االنظمة المستحدثة داخل المؤسسة :المطلب الثاني

  كالعولمة لقد اصبح لزاما على كل مؤسسة فى ظل التحوالت التى یشھدھا محیطھا الخارجى     

  اشتداد المنافسة ،ان تتبنى انماط جدیدة فى التسیر للحفاظ على بقاءھا فى السوق و التخلص من و

المشاكل التى تواجھھا دائما من جراء اتباعھا لالنظمة التقلیدیة و من بین الوسائل التى لجات الیھا  

   Just a Temps [: 1 المحددالمؤسسات نظام االنتاج في الوقت 

  المستحدثة في المؤسسةاالنظمة : اوال 

I / نظام االنتاج في الوقت المحدد)JAT(  

الیابانیة ان ھذا النظام یعد ابداع تنظیمي و یمكن  » Toyota «و الذى ظھر الول مرة في شركة     

المؤسسات من التحسین فى ادائھا العام خاصة من ناحیة تخفیض التكالیف المرتبطة بالتموین لكنھ فى 

المقابل تحكمھ مجموعة من الضوابط یتوقف علیھا نجاحھ من عدمھ خاصة تلك المرتبطة بعملیات 

الوقت المحدد یفترض وجود تكالیف نقل قلیلة و ھیاكل قاعدیة االمدادیة فتسیر نظام االنتاج فى 

  .االمثل لمواقع االنتاج والتخزین و االستجابة لطلبات الزبائنضخمة ،الوصول 

I-1 / مفھوم و مبادئ نظام)JAT(  

تحقیق منتجات متطابقة حدد انھ النظام الذي یمكن من خاللھ نظام اإلنتاج في الوقت الم یعرف    

 :  و من اھم مبادئھ االساسیةتماما مع میوالت الزبائن ، وفي نفس الوقت نتحمل تكالیف قلیلة جدا 

  .القضاء على كل انواع التبذیر

  تسیر الجودة الذي یشجع التحسین المستمر 

  االنتاج بدفعات صغیرة و خفض وقت االعداد 

  االنتاج حسب نظام السحب من المستفید

  

  
، ورقة عمل مقدمة عن )JAT(دور المقاولة الصناعیة في نجاح نظام االنتاج في الوقت المحدد : بومدین بروال1

الملتقى الدولي حول المقاولة كاخیار استراتیجي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة، باجي 
  .)6(م،ص2007مختار،عنابة،

  



 
 

I-2 / دواعي تطبیق نظام)JAT(  

في  » Toyota «الول مرة في شركة  ]  Just a Temps نظام النتاج فى الوقت المحددظھر     

مھندس ھذا النظام و قد كان یعمل نائبا لرئیس قسم االنتاج  ) Taichi-Ohno (یعد الخمسینات ،و 

بالشركة و حتى نتمكن من فھم ھذا النظام البد من الرجوع الى الماضى فالحرب العالمیة الثانیة 

  حطمت كل امالك الیابان و ھذا البلد ال یملك اصال موارد طبیعیة وھذا ما جعل الیابانیین یبحثون 

عن اعادة بناء بلدھم فى اسرع وقت ممكن و باقل التكالیف كما ان الظروف التى كانت تعیشھا الیابان 

  كانت مصحوبة بتطور محیط المؤسسة االقتصادیة ،فتزاید عدد المنتجین و ظھور المراكز التجاریة 

لیة باقل ادى الى بحث المستھلك عن منتجات متنوعة و اصبح كذلك یبحث عن منتجات ذات جودة عا

وفى اجال قصیرة مما فرض على المؤسسات البحث قدر االمكان عن انظمة اكثر تطورا االسعار 

لتقلیص التكالیف الن البیع باسعارا مرتفعة اضحى امر جد صعب و یعد نظام االنتاج فى الوقت 

  .احد االنظمة المستحدثة التى تعمل فى ھذا المجال JAT)(المحدد 

I-3 / ابعاد نظام)JAT(  

ذا النظام شھد تطورا كبیرا في العشریتین األخیرتین، فقد تبنتھ كبرى الشركات العالمیة و أصبح ھ    

  .یخص كل األبعاد

البعد الخاص بدورة حیاة المنتج ألن سلسلة اإلمداد ال تنطلق فقط عند دخول القطع إلى ورشات     

یھتم بكل السلسلة ، أي منذ إنتاج القطع لدى اإلنتاج ، و ال تنتھي عند الخروج منھا ، فھذا النظام 

  ).خدمات ما بعد البیع( الموردین والمناولین إلى غایة المتابعة التي تأتي بعد البیع 

البعد الخاص بالشمولیة ألن التبذیر ال یقتصر فقط على عملیة اإلنتاج ، بكل العملیات التي تقوم بھا     

  ...المؤسسة من شراء ، تسویق ، فوترة 

البعد الخاص بتشكیلة المنتجات فھو نظام یعمل على الرفع من قدرة المؤسسة على تطویر منتجاتھا     

  .أكثر حتى تكون مطابقة لمتطلبات السوق

بذلك یكون نظام اإلنتاج في الوقت المحدد نظام یعمل على التحسین في أداء المؤسسة والتحسین من    

  . ة تجاه تقلبات المحیطقدرتھا التنافسیة، وجعلھا أكثر مرون

II /نظام االمدادیة   

II-1 /مفھوم نظام االمدادیة  

یعرف مجلس ادارة االعمال االمدادیة بالولیات المتحدة االمریكیة نشاط االمدادیة بانھا تلك العملیة     

  الخاصة بتخطیط و تنفیذ ورقابة التدفق والتخزین الكفء والفعال للمواد الخام والسلع النھائیة 

و المعلومات التى لھا عالقة بھا و ذالك من مكان االنتاج الى مكان االستھالك بغرض تحقیق 

  : نشاط االمدادیة یعرف    [ Aslogسب المتطلبات و ارضاء لعمالء و ح



 
 

بانھ مجموعة االنشطة التى تعتنى بتقدیم و باقل تكلفة كمیة المنتجات في المكان و الوقت  «   

logisticiens  بفرنسا كما عرفتھ جمعیة االمدادیین الذي یكون فیھ الطلب علیھا و ھي متعلقة بكل

  الشحن ،العملیات المحددة لحركة المنتجات كمواقع المصانع، المستودعات، التموین، التخزین

  .»...اعداد الطلبات النقل ،و التفریغ 

II-2 /سلسلة االمداد 

II-2-1 /مفھوم سلسلة االمداد  

العملیة الشاملة إلشباع الزبائن عن طریق  انھا االمداد  سلسلة   A. Courtois et alعرف      

إنشاء سلسلة القیمة التي تدمج وبصفة مثلى مجموع المتعاملین المساھمین في انجاز منتوج ما أو 

  .عائلة من المنتجات

 موردي الموردین نتحسین تسییر التدفقات التي تأتي م:" بأنھ Wikipéiaموسوعة كما عرفتھ     

  ".زبائن الزبائنإلى غایة 

موردي " من خالل التعریفین نستنتج بأن سلسلة االمداد ینتج عنھا إنشاء سلسلة قیمة تبدأ من     

وتنتھي عند زبائن الزبائن، وتتمثل األھداف الرئیسیة لمجموع المؤسسات المشكلة للسلسلة " الموردین

مع من أجل تحسین جودة التدفق اإلجمالي الموجھ للزبون في إیجاد الوسائل الضروریة للعمل 

  ".النھائي

II-2-2 /متطلبات سلسلة االمداد   

حتى تتمكن المؤسسات الموجودة ضمن حلقات سلسلة االمداد من تحسین تسییر العالقات فیما       

من بینھا ، وحتى تتمكن من الزیادة في المبیعات المربحة على طول السلسلة ھناك مجموعة 

                                                                  :الجوانب یجب أن تلتزم بھا كل مؤسسة أھمھا

بعض أنشطة المؤسسة ، و ھذا األمر یكون إما من طرف المورد  Délocaliser)(إعادة نشر   _ 

یقوم بإنشاء منشات  الذي یقوم بإنشاء مستودعات قریبة من زبائنھ، أو من طرف العمیل الذي

  .امدادیة تمكنھ من تجمیع العدید من الموردین في منطقة واحدة

تطویر نظام المعلومات لتسھیل االتصال ،واالستغناء عن بعض المعالجات ، فتسییر التدفقات      -

المادیة، ھو في نفس الوقت تسییر للمعلومات المتدفقة ، ولھذا فسلسلة االمداد یرتكز نجاحھا كذلك 

المعدة خصیصا للمساھمة في ) logicielles(على التكنولوجیات المادیة وعلى أنظمة التشغیل 

  :السیر الحسن للسلسلة و تتمثل أھم األنظمة المتبعة في ھذا الشأن ما یلي

   نظام تخطیط االحتیاجات المادیةMRP  الذي یمكن من حساب االحتیاجات من المواد التي

نھائیة والوسیطة، و قد ظھر ھذا النظام في السبعینات وطور خالل تدخل في صنع المنتجات ال



 
 

ھذا النظام یأخذ  MRP II :الثمانینات، و أصبح یسمى تخطیط الموارد الصناعیة والمعروف بـ

  . بعین االعتبار الموارد الصناعیة كقیود لقدرة المؤسسة عكس النظام األول

   ظھورCode a Barre  التدفقات المادیة بشكل مباشر، وھذا  حسن وبشكل كبیر متابعة

الذي أحدث تطورا كبیرا فیما یخص   EDIباالستعانة كذلك بنظام تبادل المعلومات الرقمیة 

قیادة التدفقات المادیة من طرف المستفید حیث حسن كثیرا االتصال بین الموردین والزبائن ، 

  .وقد ظھر ھذا النظام في سنوات الثمانینات

   ظھرت حدیثا ، نذكر من بینھا نظام تخطیط توزیع الموارد  ة أنظم  وھناك DRP  ونظام

و كالھما یعمالن على التحسین  ERPتخطیط موارد المؤسسة ونظام تخطیط موارد المؤسسة 

  .في سیر عمل سلسلة االمداد

-sous   تسییري جدید و ھو المناولة وحتى تكون حلقات سلسلة االمداد مرنة أكثر ظھر نمط      -

traitance   والتي تقوم فیھ المؤسسة المسماة بالمؤسسة اآلمرة باألعمال بتحویل ممارسة بعض

، و ذلك حسب  sous-traitanteاألنشطة إلى مؤسسة أخرى تسمى المؤسسة المناولة أو المنفذة 

مط التوجیھات والخصائص التي تحددھا المؤسسة األولى ضمن دفتر الشروط المحدد مسبقا، ھذا الن

التسییري الجدید بإمكانھ المساھمة في التحسین من سیر عمل حلقات سلسلة االمداد ،خاصة بالنسبة 

للمؤسسات الصناعیة، بإعطائھا مرونة أكثر والتخفیض من التكالیف التي تتحملھا من جراء تحویل 

تحتفظ بل ممارسة بعض األنشطة التي كانت تمارسھا ، فھي تتخلى عن ممارسة ھذه األنشطة لكنھا 

  1.وترفع من ھامش الربح المرتبط بھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).8(ص: المرجع السابق1



 
 

    و االمدادیة داخل المؤسسة) JAT(دعم المقاولة الصناعیة لنظام : ثانیا 

ان المداد فأول ما تجب االشارة الیھ عندما نتحدث عن المقاولة الصناعیة التي تختص في نشاط ا   

ھذه المؤسسات ستشكل حلقات جدیدة ضمن سلسلة االمداد و ھذا النوع من الشراكة یمكن ان یكون 

مؤسسات صناعیة ،تجاریة،اداریة  االمرة باالعمال العادیة بین المقاولین و بین المؤسسات 

مختص في النقل البري مع :او بین المؤسسات المقاولة فیما بینھا ،على سبیل المثال ...عمومیة

مختص في النقل عن طریق السكك الحدیدیة و في بعض االحیان ھناك مؤسسات غیر مختصة في 

نشاط االمدادیة لكنھا تقرر العمل مع بعضھا البعض لسد االحتیاجات المشتركة و ھذا بتقسیم االنشطة 

  .ة فیما بینھااالمدادی

ان سیر عمل سلسلة االمداد بشكل عادي یكلف المؤسسة المشكلة للسلسلة تكالیف كبیرة،و یمثل     

  من التكالیف االجمالیة  40%للسیر الفعال لھذه السلسلة فتشیر الدراسات الى ان الركیزة االساسیة 

  .لالمدادیة ھي مصاریف مرتبطة بعملیات النقل

لتي تلجأ الیھا المؤسسة للتحكم اكثر في تكالیف النقل المرتبطة بسلسلة االمداد ھي ان احد الوسائل ا    

االستعانة بمقاولین مختصین في نشاط النقل،ھذا االجراء یمكن للمؤسسات الموجودة ضمن الحلقات 

  :سلسلة االمداد من االستفادة من مزایا المقاولة الصناعیة تتمثل في

  .]التحكم في فروع التوزیعصین تركیز التدفقات على عاتق مخت

  .استبدال االماكن المخصصة لالمدادیة الى انشطة لالانتاج

  .تحویل تكالیف االمدادیة الكلیة

  .یرةتحویل بعض التكالیف الثابتة الى تكالیف متغ

  .المستودعات ،ادوات النقلالتخفیض من االستثمارات 

و لقد لجأت مختلف المؤسسات الى اسناد انشطتھا االمدادیة التقلیدیة الى المؤسسات المقاولة     

مؤسسة عدد عمال كل  600على نحو  1998سنة المتخصصة ،فتشیر احد الدراسات التي اجریت 

من ھذه المؤسسات قامت باسناد انشطتھا االمدادیة و لو بشكل  80%على االقل ان  100واحدة منھا 

  :ي حیث تمثلت نسبة االنشطة االمدادیة التي تم اسنادھا الى المؤسسات المقاولة فیمایليجزئ

  التعبئة 11%الشحن و التفریغ 13%اعداد الطلبیات   33%ع و التخزیناالیدا 79%النقل

  . 03%االنتاج 09%فو التغلی 

مثل باقي االنشطة لھ  لكن یجب التنبیھ بان اسناد انشطة االمداد الى المؤسسات المقاولة مثلھ    

      ھذه العیوب  ...فقدان الرقابة على االنشطة،خطر ارتفاع التكالیف،التعبئةمجموعة من المخاطر

اضف الیھا تحول ھذه العالقة الى مستوى شراكة تفرض على المؤسسات االمرة في المستقبل ان    

  .في نشاط االمدادیةتعمل على تسییر ھذه الشراكة بالشكل الذى یحقق لھا اھدافھا 



 
 

و المقاولة الصناعیة ھو ان االستناد الى ھذه االخیرة سیساھم بشكل  JATان ما یمكن القول ان     

شھد ویشھد دائما  JATنظام كبیر في تحقیق مجموعة من االیجابیات ھي في النھایة تعتبر من اھداف 

مقاولة الصناعیة احد االنماط عن تحسنات مع مرور الوقت،لذلك یمكن القول و بكل بساطة ان ال

التسییریة الجدیدة التى یمكنھا ان تساھم و بشكل كبیر في نجاح ووصول ھذا النظام نحو تحقیق 

  1.االھداف المرجوة منھ
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  الفصل الثاني                        

                   مراكز المقاولة الصناعیة و دورھا في تفعیل 

  الصناعة العربیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  مفاھیم حول مراكز المقاولة الصناعیة: المبحث األول

تشكل مراكز المقاولة إحدى األجھزة المتخصصة في تنفیذ برامج المقاولة و الترویج لھا في     

 تفي قطاع الصناعة بدور ھذه األجھزة لعدة اعتبارا ةالجھات المسؤولیاألوساط المعنیة و قد اھتمت 

  :منھا

الحاجة للتعرف أكثر على إستراتیجیة المقاولة الصناعیة و استخداماتھا في تحقیق االستغالل األمثل -

للطاقات المتاحة و تعزیز روابط التشابك بین المنشات المقدمة و المنفذة لألعمال و تحسین قدراتھا 

  .لتنافسیةا

  .ضعف انتشار ھذا األسلوب في المنطقة العربیة رغم أھمیتھ  -

  .غیاب األجھزة المتخصصة القادرة على إحداث االھتمام المطلوب حول ھذا األسلوب-

  ماھیة مراكز المقاولة الصناعیة: المطلب األول

بھا  ا المھام التي تقومتتضح ماھیة مراكز المقاولة الصناعیة من خالل المفھوم و األھداف و أیض    

  1: ھذه المراكز كالتالي

  المقاولة الصناعیة مفھوم مراكز: أوال

ھي أجھزة فنیة إداریة ومعلوماتیة لھا خبراتھا  ":یمكن تعریف مراكز المقاولة الصناعیة كالتالي    

وعالقاتھا و كیانھا اإلداري و القانوني و المالي المستقل، تؤدى بواسطة عدد قلیل من الموظفین 

المختصین مجموعة من المھام األساسیة بھدف بناء وتفعیل عالقات التشابك الصناعي و الترویج 

  ".األوساط المعنیةالمتواصل ألسلوب المقاولة الصناعیة في 

  أھداف مراكز المقاولة الصناعیة: ثانیا

نشر الوعي بأھمیة المقاولة الصناعیة و إبراز أھمیتھا و دورھا في تحقیق االستخدام األمثل لعوامل  -

  .اإلنتاج 

الكشف عن فرص العرض والطلب المتاحة في مجاالت المقاولة وتشجیع إقامة عقود مقاولة في ھذا  -

  .یؤدى إلى زیادة اإلنتاج والتوظیف  المجال بما

  تنمیة عالقات التعاون و التكامل بین مختلف مكونات النسیج الصناعي من منشات مقدمة -

  .و منفذة لألعمال 

 نقل و توطین التجارب والتقنیات المتطورة في مجال المقاولة الصناعیة و متابعة تطورھا باستمرار -
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  مھام مراكز المقاولة الصناعیة: ثالثا

تقوم مراكز المقاولة الصناعیة بتقدیم حزمة من الخدمات المتكاملة یتم اختیارھا بأقصى كفاءة     

  للتناسب مع حاجیات التعاون والتكامل بین المنشات الصناعیة على الصعیدین المحلى و اإلقلیمي

  :ومن أبرزھا 

جمع وتحلیل وخزن ونشر المعلومات الصناعیة من خالل الزیارات للمساحات القطاعیة و  عملیة -

  .ھي من أھم الخدمات الالزمة للتنمیة الصناعیة خاصة ما یتعلق منھا بالقطاعات الصغیرة والمتوسطة

القیام بتشخیص و حصر فرص المقاولة المتاحة في السوق التي تعرضھا المؤسسات اآلمرة  -

  .ل وتعمیمھا على الصناعات المقاولةباألعما

  .تنظیم المعارض المتخصصة و العكسیة الصناعیة في مجاالت المقاولة -

تقدیم الدعم الفني للمنشات المقاولة على سبیل المثال في مجال تصمیم المنتوج والتجھیز والتكنولوجیا -

  .واالبتكار

  .ودة والموصفات القیاسیة الدولیةالمساعدة في الحصول على شھادات المطابقة وتطبیق الج -

  .تقدیم المساعدات و االستشارات في دراسة السوق حسب نوع كل منتوج -

تنظیم دورات تدریبیة متخصصة في المقاولة الصناعیة لصالح اطر المؤسسات المنفذة لألعمال  -

لخدمات وغیرھا بالتعاون مع الھیئات المحلیة والعربیة والدولیة بوجھ عام حیث یمكن تقدیم ھذه ا

بشكل مباشر في صیغة دراسات و استشارات و دورات و ورشات عمل تعریفیة وتنظیم المعارض 

  .الصناعیة

  الجوانب العامة لعمل مراكز المقاولة الصناعیة: المطلب الثاني

  1:ھناك بعض المبادئ واألسس العامة تعنى بعمل وسیر جمیع مراكز المقاولة   

  تمویل و اإلدارةالموقع وأسلوب ال: أوال

I /الموقع  

في الواقع یتبین من التجارب السابقة أن عملیة إلحاق مراكز المقاولة إداریا ومالیا بدوائر وزارات     

الصناعة أو غیرھا من الھیئات الحكومیة العربیة یعرضھا لقیود كبیرة و یعزلھا عن محیطھا 

  .االستفادة منھ في دفع عجلة التنمیة الصناعیةالصناعي و یقلل من فعالیتھا في نشر ھذا األسلوب و 
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فالسلطات الحكومیة ال یمكن أن تتولى بنفسھا مسؤولیة تقدیم خدمات المقاولة خاصة في ھذا      

موجة متواصلة من إعادة الھیكلة والتخصیص وما یترتب  ةالظرف الذي تواجھ فیھ منشاتھا الرئیسی

على ذالك من صعوبات مالیة وإداریة واجتماعیة بدورھا مراكز المقاولة ال یمكن أن تكون وحدات 

  .حكومیة تحدد طریقة إدارتھا و ترسم سیاستھا وتنظم عالقاتھا بقرار حكومي

و إطار مالئم الحتضان أعمال مراكز و على ھذا األساس یطرح القطاع الخاص نفسھ كبدیل     

المقاولة بالتعاون مع السلطات العامة و في ھذه الحالة یقتصر دور القطاع العام على المشاركة في 

 ةالمجلسین الوطني و اإلداري للمقاولة وإصدار التشریعات الالزمة لتنمیة و حمایة نشاط التدریبی

عام یدعوا إلى استقالل مراكز المقاولة من الناحیة وغیرھا من أسالیب الدعم لذلك فان االتجاه ال

اإلداریة والمالیة مع وجود إشراف مشترك بین القطاعین العام والخاص إذ یرى المختصون أن ھذه 

الصیغة تتیح لمراكز المقاولة الصناعیة درجة كافیة من حریة التحرك والمبادرة للقیام بدور فعال في 

  .المنشات الصناعیة إلى األمام  عملیة دفع عالقات التشابك بین

II/أسلوب التمویل واإلدارة  

إن وجود أجھزة مؤھلة تأھیال كافیا إلدارة برنامج المقاولة الصناعیة سوف یؤدى إلى تعزیز حالة     

التشابك والتكامل بین المنشات المقدمة والمنفذة لألعمال في القطاع الصناعي و إحداث االنعكاسات 

جتماعیة المنشودة و التمویل لھ تأثیره الكبیر على سیر العمل والخدمات التي تقدمھا االقتصادیة واال

  :مراكز المقاولة لعمالئھا و تعتمد ھذه األجھزة في تدبیر مواردھا على عدد من المصادر أھمھا 

  .مساھمة الجھات الحكومیة بمختلف أشكالھا من نقدیة و عینیة و فنیة وغیرھا -

  .المنظمات المھنیة بمختلف أشكالھا من نقدیة ومباني وتجھیزات ومعدات وغیرھا مساھمات -

  .رسوم انتساب لقاء عضویة المنشات الصناعیة في مراكز المقاولة الصناعیة -

اإلرادات المحصلة من بیع الخدمات للجھات المستفیدة مثل خدمات الترویج إلقامة عقود مقاولة  -

  .نجاز دراسات الجدوى وغیر ذالك من النشطة الفنیةصناعیة، تنظیم المعارض و ا

  العاملون و المستلزمات المادیة:ثانیا

I /العاملون  

  یعتمد عدد العاملون ونوع االختصاصات و الكفاءات المطلوبة على مجموعة من االعتبارات      

  .حجم ونوع القطاع الصناعي -

  .والمدن الصناعیةالتوزیع الجغرافي للقطاع الصناعي في المناطق  -

  ة،صناعة میكانیكیتبترو كیماویا (نوع االختصاصات السائدة في القطاع الصناعي  -

  .)...و ھندسیة،صناعات معدنیة 

  .عدد المكاتب الفرعیة في المناطق الداخلیة -



 
 

و یتم االكتتاب طبقا لتوصیف مفصل وواضح للوظائف المحددة في خریطة التنظیم وبعد تعین     

ن الالزمین ألي وظیفة مصنعة فإنھم یحتاجون بصفة عامة إلى تدریب خاص على األسالیب العاملی

المتطورة في اإلدارة والمقاولة و احتیاجات قطاع الصناعة منھا وتأھیلھم لالنتقال من اختصاص إلى 

  .أخر في المركز و تنمیة قدراتھم لمواجھة حاجیات الترویج للمقاولة في األوساط الصناعیة

II /المستلزمات المادیة  

تحتاج مراكز التعاقد للقیام بعملھا إلى توفیر مجموعة من الوسائل من بینھا،مباني مناسبة و مؤثثة     

ومجھزة بأحدث الوسائل و توفیر المستلزمات المكتبیة و الحواسیب واالنترنت و البرید االلكتروني و 

  .لى وسائل النقل الالزمة آالت تصویر ووسائل التصال من ھواتف وفاكسات إضافة إ

  المدة و القطاعات المستھدفة: ثالثا

I /المدة  

  تشكل مراكز المقاولة الصناعیة إحدى اآللیات المتقدمة لضمان التطور وكغیرھا من األجھزة    

یعمر فترة طویلة وعدد منھا یزول بعد سنوات محدودة  و المنشات فإنھا تستحدث وتختفي،فبعضھا 

  .من إنشائھا حسب قدرة كل مركز على التأقلم مع المستجدات والعوامل البیئیة المحیطة بھ

II/القطاعات المستھدفة  

القائمة التي تتوفر على  ةفي العادة تبدأ مراكز المقاولة نشاطھا في القطاعات الصناعیة الرئیسی    

حقیقیة إلقامة عالقات أمامیة وخلفیة ،مقاولة وشراكة بین المنشات المقدمة والمنفذة لألعمال إمكانیات 

على أساس التخصص وتقسیم العمل بما یؤدى إلى تعظیم الفائدة المشتركة للمنشات المتعاقدة،وبشكل 

لتركیز حول عام فان حجم وطبیعة النشاط الصناعي یكون لھ األثر الكبیر في توجھات مراكز التعاقد ل

  .فرع معین دون غیره من الفروع الصناعیة األخرى

فقد بدا مركز المقاولة الصناعیة في كل من المغرب وتونس نشاطھ في : وعلى سبیل المثال     

  قطاعات المیكانیك والتعدین والكھرباء واإللكترونیك والبالستیك والمطاط و النسیج والجلود 

 ابلدان عربیة أخرى كدول الخلیج العربیة و العراق و الجزائر ولیبیقد ال یكون ھذا التوجھ مناسب ل

 .التي یھیمن على نشاطاتھا االقتصادیة قطاعات النفط والغاز

  مؤشرات النجاح و أسلوب العمل: رابعا

I /مؤشرات النجاح  

ھناك مجموعة من المؤشرات النموذجیة تشكل أساس لقیاس درجة نجاح مراكز المقاولة بعد فترة    

  :من بدء تشغیلھا وھى كالتالي )سنوات  4او3 (معینة 

  .عدد الشركات الصناعیة التي تم تسجیلھا -

  .عدد حاالت المقاولة التي تمت معالجاتھا -

  .الصعید القطري و العربي والدوليعدد عقود المقاولة التي تم انجازھا على  -



 
 

  .عدد المعارض المتخصصة في المقاولة الصناعیة والتكنولوجیا التي یتم تنظیمھا -

II/أسلوب العمل  

كما سبق ذكره تعرف مراكز المقاولة الصناعیة بأنھا عبارة عن أجھزة خدمات تقوم بواسطة     

المقاولة المتوفرة لدى المؤسسات المقدمة وسائلھا وأدواتھا الخاصة بعملیات تشخیص وتحدید فرص 

لألعمال وعرضھا على شركات المقاولة و المتخصصة إلحداث عالقات تعاقد بینھا وال یخلوا عمل 

أجھزة المقاولة من الصعوبات الرتباطھ بخدمات اختیاریة تعتمد بشكل أساسي على حاجیات 

سلوب المقاولة كأحد الخیارات اإلستراتیجیة الشركات المقدمة لألعمال لھذه الخدمات ودرجة تعلقھا بأ

األساسیة ضمن خطة عملھا و في مثل ھذه الحاالت یتحتم وضع خطة عمل مفصلة ومرنة لمواجھة 

مشكالت التطبیق الخاصة التي تظھر بین أطراف العالقة من وقت ألخر مع ما یتطلبھ ذلك من كفاءة 

ناعیة في البلدان العربیة ال تعرف إال القلیل عن ومھارة الخبراء لضمان دقة التنفیذ،فالمنشات الص

فرص المقاولة المتوفرة سواء في محیطھا المحلى أو العربي أو األجنبي بل یصعب علیھا الحصول 

على المعلومات المتاحة في ھذا المجال،لذلك تعتبر أجھزة المقاولة بحكم طبیعة عملھا ووسائلھا من 

محیط عملھا،فھي تقوم بجمع وتحلیل وتنظیم و خزن وتحدیث  أھم المصادر للمعطیات المتوفرة في

  .المعلومات الالزمة وتعمیمھا على الجھات المعنیة 

و تكلف العملیة استثمارات كبیرة نظرا الستخدام وسائل وتقنیات متطورة وخبراء قادرین     

عیق التفاھم والثقة بین بمھارتھم على جمع المعلومات المطلوبة دون إثارة مشاكل معینة من شانھا أن ت

المؤسسات المقدمة لألعمال و المنشات المتخصصة العارضة للخدمات ومن المھم في ھذا المجال 

االستعانة بقائمة التسمیات الصناعیة المسجلة في برنامج قواعد المعلومات والتأكد كذلك من سالمة 

لوبة للكشف عن فرص المقاولة اإلجراءات و الوسائل المستخدمة قبل مباشرة عملیات المسح المط

الصناعیة،عالوة على ما سبق ھناك عدد من اإلجراءات اإلضافیة التي تساعد على تنویر الجھات 

الصناعیة،بعض ھذه اإلجراءات  الصناعیة العربیة وتركیز اھتماماتھا على أھمیة أسلوب المقاولة

نتائجھا قبل نشرھا وتعمیمھا أما تتعلق بإجراء المساحات القطاعیة لتشخیص فرص التعاون وتدقیق 

البعض األخر فانھ ینصرف إلى التوسع في عملیة عقد اللقاءات المتخصصة بین المؤسسات اآلمرة 

  .باألعمال والمنفذة بما یؤدى إلى تحقیق الربط بین العرض والطلب في السوق

اطھا بمرحلة ما بعد إنشاء و بوجھ عام فان الحدیث عن ھذه الجوانب یعتبر سابقا ألوانھ نظرا الرتب    

مراكز المقاولة و التي تتوقف على نتائج دراسات الجدوى المنفذة في ھذا المجال وما توصلت إلیھ من 

 .مبررات

 

 

  



 
 

  الخطوات العملیة و الفنیة إلنشاء مراكز المقاولة الصناعیة: المبحث الثاني

 1:تظھر ھذه الخطوات فیما یلي    

  دراسة الجدوى الخاصة بمراكز المقاولة الصناعیة: األول المطلب

تھدف الدراسة إلى تقدیم المبررات المقنعة الفنیة و االقتصادیة للوصول إلى قرار بإقامة مراكز     

المقاولة المطلوبة وبیان أسلوب عملھ وإبراز دوره في اإلسھام في سد الفجوة القائمة بین حلقات 

شاملة تعتمد على مبدأ التخصص و التكامل بین المنشات المقدمة والمنفذة  اإلنتاج ضمن إستراتجیة

  .لألعمال بما یعزز قدراتھا التنافسیة

في العادة یتم انجاز الدراسة على مراحل متفاعلة و مترابطة بما یحقق التناسق بین أجزائھا المختلفة    

مفاھیم األساسیة ومختلف التكالیف و تحقیق األھداف المنشودة من خالل دراسة جمیع العناصر وال

  : وفق الخطوات التالیة

  الحملة التعریفیة و تكوین فرق العمل: أوال

I /تكوین فریق العمل  

یشكل فریق العمل العمود الفقري لدراسة الجدوى بوجھ عام،و یتحدد عدده واختصاصاتھ حسب    

الھتمام الالزم بالمشروع و دراسة المھام المطلوبة في تغطیة جوانب التوعیة و التعریف إلیجاد ا

الجوانب الفنیة و االقتصادیة واالجتماعیة ضمن خصوصیاتھا الصناعیة المحلیة واإلقلیمیة إلى جانب 

  .المخطط التنظیمي و أسلوب تسیره

II /الحملة التعریفیة  

تتمثل ھذه الخطوة في القیام بحملة تعریفیة واسعة النطاق تشمل كافة المستویات المھنیة والرسمیة    

المعنیة مع التركیز فیھا على شرح مضامین المقاولة الصناعیة و أشكالھا وأسبابھا و أھدافھا 

  .ومجاالت تطبیقھا 
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جمیع وسائل التعریف المختلفة من ندوات وورش عمل ولقاءات و تستخدم لھذا الغرض     

متخصصة و كتیبات و برامج إعالمیة، و تعتبر ھذه الخطوة من أھم خطوات إنشاء مراكز المقاولة 

الصناعیة في البلدان العربیة الن نجاحھا یؤدى بال شك إلى خلق االھتمام الكافي حول برنامج المقاولة 

  .ھ بصورة ایجابیةالصناعیة و التفاعل مع

  جمع المعلومات و تحلیلھا: ثانیا

I /جمع المعلومات  

من النشاطات المھمة األخرى التي یقوم بھا فریق العمل عند مباشرة عملھ ھي عملیة إجراء     

المنتوجات القطاعیة المیدانیة و االتصاالت المباشرة بالجھات المعنیة في الدولة و االطالع على 

الصناعیة القائمة و الوثائق والدراسات السابقة المتوفرة حول واقع القطاعات الصناعیة خطط التنمیة 

اآلمرة باألعمال و المتسلمة لھا من اجل الحصول على المعلومات الكافیة النجاز الدراسة المطلوبة و 

ھ من تدقیقھا وتدوینھا بشكل متسلسل،واضح و مرتب،و ھنا البد لفریق العمل أن یكون یقظا و لدی

الخبرة و المھارة ما یساعده في الوصول إلى المعلومات الدقیقة الالزمة مع تجنب اإلحراج وسوء 

  .الفھم الن العملیة لیست سھلة كما یبدوا ألول وھلة

II /تحلیل المعلومات  

قبل  تو تعتبر ھذه الخطوة مكملة للخطوة السابقة و تتمثل في التأكد من المعطیات و االفتراضا    

خدامھا في التحلیل واالستنتاجات مما یساعد في تحدید البدائل الممكنة وانتقاء أكثرھا مالئمة است

  .لتحقیق األھداف المرجوة

  إعداد وكتابة الدراسة الفنیة: المطلب الثاني

و اآلراء من خالل حملة المنتوجات  بعد انجاز الخطوات السابقة و جمع البیانات و المعلومات    

التصاالت المباشرة وتدقیقھا وتحلیلھا و التأكد من صحتھا و یتم الشروع في عملیة إعداد القطاعیة و ا

 :و كتابة دراسة الجدوى و فق الخطوات التالیة

  المالمح العامة للقطاع الصناعي و مبررات المشروع :أوال

I /المالمح العامة للقطاع الصناعي  

  :والتحلیل للمحاور التالیةتناول الدراسة في ھذا المجال بالعرض     

الواقع الصناعي في الدولة خاصة الصناعات التحویلیة من منطلق التحلیل الكلى للتعریف على حجم  -

و نسبة مساھمتھا في الناتج المحلى اإلجمالي و في القیمة المضافة و التشغیل و خلق فرص العمل و 

  .دورھا في تحقیق أھداف خطط التنمیة الشاملة

تطور فروع القطاع الصناعي مع التأكید على الصناعات الصغیرة و المتوسطة من خالل  واقع و -

التحلیل الجزئي بغیة تشخیص حالة التشابك الصناعي القائمة و المتوقعة بمعنى أخر التعرف على 

القطاعات والصناعات المقدمة لألعمال و حجم احتیاجاتھا من المقاولة إلى جانب إمكانیات المنشات 



 
 

صناعیة المنفذة لألعمال و حجم احتیاجاتھا من المقاولة إلى جانب إمكانیات المنشات الصناعیة ال

المنفذة لألعمال من المقاولة و طرق تطویرھا حیث تشكل مخرجات إنتاج صناعات ما مدخالت إنتاج 

  .صناعات أخرى

ز و معوقات التنمیة البد كذلك أن تأخذ الدراسة بنظر االعتبار خطط و سیاسات و برامج و حواف -

  .الصناعیة في الدول المعنیة

II /مبررات المشروع  
تزاید االھتمام بأسالیب التعاون المختلفة من مقاولة وتحالف وشراكة و اندماج للحد من المخاطر و     

زیادة المكاسب و بناء القدرة التنافسیة و انتشار ظاھرة الفجوات في حلقات اإلنتاج و بین وحدات 

  .الصناعي العربي القطاع

و انطالقا من ھذه العوامل و غیرھا یجب أن تأكد الدراسة أھمیة وفاعلیة تطبیق أسلوب المقاولة     

في عملیة النھوض بقطاع الصناعة في الدولة بما یحقق االستخدام األمثل للموارد االقتصادیة وتكامل 

ى أخر یجب إن تتوصل الدراسة إلى تأكید المشروع مع برامج و سیاسات التنمیة القائمة في البلد،بمعن

  .الفرضیات المستخدمة في التحلیل وتأیید الحلول المقترحة

  أھم جوانب المشروع: ثانیا

یشكل موضوع الجدوى الخطوة الحاسمة لما یترتب على نتائجھا من قرارات للمضي في إنشاء     

إداریة وفنیة أخرى بدیلة، لذلك سوف المركز المطلوب أو العدول عن تلك الفكرة واألخذ بصیغة 

  :تركز الدراسة بصورة أساسیة على الجوانب التالیة

I /الجوانب العملیة واإلستراتجیة  
على الدراسة أن تؤكد على أھمیة الجوانب العملیة واإلستراتیجیة للمشروع لحشد الدعم والمساندة    

و إقامة جھاز فعال لتحقیق األھداف  الالزمین لھ من طرف الجھات الرسمیة و المھنیة المعنیة

  .المرجوة في إطار إستراتیجیة واضحة المعالم

II/الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة  
تتناول الدراسة في ھذا المجال المعاییر االقتصادیة و االجتماعیة و الشروط الالزم توفرھا لضمان     

عیة عالیة،حیث یتم في ھذا الصدد التركیز انطالقة جیدة للمشروع وتحقیق مردودیة اقتصادیة واجتما

  :على مجموعة من الجوانب مثل

  .تعمیم نشاط المركز على جمیع مناطق البلد التي تتوفر فیھا فرص المقاولة -

  .مشاركة فعالة للمنظمات و الھیئات المستفیدة -

إنتاجیة المنشات والمؤسسات التي تأخذ بأسلوب المقاولة في حجم ونوع اإلنتاج وفى خلق  تحسین -

 .فرص العمل

  



 
 

III /الجوانب الفنیة  
على الدراسة في ضوء التجارب السابقة في ھذا المجال أن تؤكد على النواحي الفنیة المتعلقة    

  ..آالت،معدات،تجھیزات والمادیة ...تعیین،تأھیل،تدریب المرشحین للعمل بالوسائل البشریة 

و البرنامج الزمني إلقامة وتسییر المركز إلى جانب موضوع طاقة المشروع وأعمال االستقصاءات 

  .الالزمة

IV /المتوقع للمركز األثر  

تنصرف ھذه المرحلة إلى دراسة وتقییم النتائج المنتظرة في ضوء قیام المركز و بصورة خاصة     

نتاجیة و المالیة و تحدید تأثیره المباشر وغیر المباشر في اقتصاد الدولة و في مستوى في المجاالت اإل

  .الوعي ألھمیة التكامل و تحقیق تطلعات الجھات المستھدفة من طرف المشروع

 V/ الجانب المؤسسي  

یمكنھا یركز ھذا الجزء من الدراسة على تحدید الوضع التنظیمي والقانوني لمراكز المقاولة الذي     

  : بكفاءة وفعالیة من خالل اإلجابة على السؤال التالي امن انجاز عملھ

ھل من األصلح أن یتولى القطاع العام عملیة اإلشراف على مراكز المقاولة أو القطاع الخاص    

باعتباره المستفید المباشر من خدماتھا أو إشراف مشترك بین القطاعین لتوحید وتنسیق جھود جمیع 

  .المعنیة؟الجھات 

VI /تقدیر تكالیف المشروع  

على الدراسة في ھذا الجزء و ضع تقدیرات مدروسة و دقیقة لتكالیف مراحل المشروع الثالثة    

  :على النحو التالي المیزانیة السنویة  -مستلزمات إقامة المركز -دراسة الجدوى  ةالرئیسی

VI-1 /تقدیر تكالیف إقامة و تشغیل المركز  
على الخصوص نفقات تعین وتكوین العاملین و الجوالت العلمیة ومبنى المقر و المعدات و  وتشمل    

  .التجھیزات و األثاث،وسائل االتصاالت ووسائل النقل و المستلزمات المكتبیة و غیرھا

VI-2 /میزانیة التسیر السنویة  

میزانیة التسیر  ینبغي على الدراسة أن تتضمن تصور شامل و مفصل لبنود ونفقات وموارد    

السنویة للمركز وفروعھ إن وجدت بما یضمن استمرار وفاعلیة دوره ویركز ھذا البند على شرح 

  وتقدیر مجموعة من البیانات في مجال النفقات و اإلیرادات التي تتكون منھا الموازنة السنویة

  بورصة المقاولة الصناعیة : المبحث الثالث

و ھذا في إطار مجموعة مصالح  "بكیتان "م1960بفرنسا في سنة منشأ ھذه الفكرة كانت     

  اقتصادیة تجمع حوالي عشرة مؤسسات مختصة في تحویل الحدید بحیث كانوا متجاورین



 
 

و یملكون تجھیزات غیر مستعملة و یفتقرون آلالت اإلنتاج و مما لوحظ علیھم أنھم ال یعرفون  

كان من مصلحتھم أن یضعوا إمكانیاتھم لالستفادة بعضھم البعض و یقومون بتبذیر إمكانیاتھم و

  .الجماعیة فیما بینھم

  .اآلخرین في البالد كانوا مھتمین بفكرة تأسیس جمعیات مھنیة و حرفیة نبعض الصناعیی    

  1:و یمكن التعرف علیھا أكثر من خالل ما یلي

  مفاھیم حول بورصة المقاولة الصناعیة: المطلب األول

  ة المقاولة الصناعیةماھیة بورص: أوال

م في لوران بفرنسا بحیث قامت السلطات العمومیة بتأیید 1961من  اتجسدت فكرة البورصة ابتدء    

بورصة للمقاولة الصناعیة،بعد ذلك عدة بلدان  20انطالق المبادرة و قاموا حینھا بتأسیس حوالي 

  اسبانیا،ایطالیا،وبعد ذلكبدأت تھتم بالفكرة و تكونت عدة بورصات تم إنشاؤھا في ألمانیا،

و بفضل المساعدة التي قدمتھا منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ظھرت بورصات المقاولة في  

الدول النامیة منھا الھند،مالیزیا،الفلبین،تركیا،تونس،المغرب،الجزائر،المملكة العربیة 

  .الخ....السعودیة،لبنان

بورصة على مستوى العالم تعمل بالمشاركة مع منظمة األمم المتحدة للتنمیة  40توجد حوالي  الیوم    

  و بدعم السلطات العمومیة نمن اجل الصناعیی نالصناعیة على شكل جمعیات الصناعیی

  و التنظیمات المھنیة ،و تمویلھا یرتكز على المساھمة الثالثیة،السلطات العمومیة،المنظمات   

  .المھنیة و المؤسسات المنخرطة و الھیئات

I /مفھوم بورصة المقاولة الصناعیة  

و تعرف بورصة المقاولة الصناعیة على انھا عبارة عن مركز معلومات تقنیة للترقیة و ربط     

العالقات حول القدرات واألسالیب و االختصاصات اإلنتاجیة أو الخدمات الصناعیة على شكل ھیكل 

  .ل التقارب بین العرض والطلب في أشغال المقاولة الصناعیةمستقل،الھدف منھ تسھی

II/ دور بورصة المقاولة الصناعیة  
الفكرة األساسیة تتوجھ نحو االستعمال األمثل و األحسن لإلمكانیات و القدرات اإلنتاجیة     

  ال یعرفون بعضھم البعض و ال یملكون  نمنطقة معینة بحیث لوحظ أن الصناعیی نلصناعیی
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اآلخرین الذین یمكن االستعانة بقدراتھم  نإمكانیات لالطالع بدقة على اإلمكانیات التقنیة للصناعیی

 نالنجاز جزء من عملیاتھ اإلنتاجیة،االستثمار،إمكانیاتھم الشخصیة لتمكنھم من معرفة صناعیی

  .آخرین

  .لصناعیة ال یكون آلیا بل یعتمد على الطلب المقدم من طرف المنخرطینتدخل بورصة المقاولة ا    

ما بین  » خدمة «كما نستطیع التأكید على أن بورصة المقاولة الصناعیة ھي قبل كل شيء     

  .المؤسسات،تعتمد على العقالنیة و االقتصادیة

ونظرا لتنظیمھا الجید  حتى تمكنھم من خدماتھا نو لھذا ینبغي التعریف بنفسھا لدى الصناعیی    

وھي توفر  فبورصة المقاولة الصناعیة تمتلك معرفة مدققة للنسیج الصناعي الجھوي أو الدولي

    :للصناعین مایلي

  .المعرفة الفوریة و الدقیقة لنشطات و إمكانیات المؤسسات األخرى المتواجدة على مستوى ناحیتھم -

  .ھم و قدراتھم و اختصاصاتھم لدى غیرھمالتعریف بإمكانیات -

    .إیجاد الحلول بسھولة وخاصة العقالنیة لجمیع مشاكلھم المتعلقة بالمقاولة الصناعیة -

III/أھداف بورصة المقاولة الصناعیة   
 1:بورصة المقاولة الصناعیة ینبغي أن تتدخل حسب ثالث محاور

III-1 /التحسیس  

  باألھداف و االمتیازات من وجود بورصة المقاولة الصناعیةینبغي قبل كل شيء التعریف     

  .و ضرورة االنخراط فیھا 

وتخص جمیع األطراف المشاركة،السلطات العمومیة،التنظیمات المھنیة و الھیئات رؤساء  -

  .المؤسسات

  .بعد ذلك حثھم و تشجیعھم على استعمال خدمات البورصة قبل انتظار تدخلھم -

III-2/الترقیة  

ینبغي على بورصة المقاولة الصناعیة على العمل بالتعریف بنفسھا بأقصى ما یمكن حتى تستقبل     

  .اكبر عدد من طلبات االنخراط
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المقاولة الصناعیة ھو المساھمة في تعمیم االختصاص ووضعھ في متناول الجمیع وخاصة  مفھوم -

  .عن طریق تنظیم ملتقیات لرؤساء المؤسسات

  .التبادل ما بین المؤسسات،بالمشاركة في جمیع التظاھرات كالمعارض و الصالونات المتخصصة -

III-3 /التنظیم العقالني  

ة لجمیع االحتیاجات و الطلبات ینبغي المساھمة في عقلنھ عالقات حتى تتسنى االستجابة بفاعلی    

المقاولة الصناعیة على المستوى الجھوى،الوطني،الدولي ذلك عن طریق التدخالت السریعة والدقیقة 

و المناسبتیة وكذلك اقتراح تشكیلة خدمات تتناسب مع قدراتھا واحتیاجات المؤسسات إطارات 

بكل دقة و سرعة و یقدمون لھم  نیستطعون الرد على طلبات الصناعییبورصة المقاولة الصناعیة 

الحلول المالئمة،و یتصورون مواصفات جدیدة و ابتكارات عملیة ھو الشرط األول لنجاح و ضمان 

  .دیمومة بورصة المقاولة الصناعیة

III-4 /1الھیكل التنظیمي لبورصة المقاولة الصناعیة  

   

  

                                                

  مجلس اإلدارة                                           

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                  

  

 نموذج مبدئي للتنظیم اإلداري العام:   1-2الشكل التوضیحي رقم                 
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غرف  مجالس
 التجارة و الصناعة

  مؤسسات الدعم
 الكبیرة

  وزارت 
 الصناعة
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 المكاتب الفرعیة المكاتب الفرعیة

قسم الشؤون 
 اإلداریة و المالیة

قسم اإلحصاء 
 والمعلومات
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 و الترویج

قسم التكوین و 
 نقل التكنولوجیا

قسم المقاولة 
 الخارجیة

المنشات 
 االعضاء



 
 

یتضمن الشكل التالي الھیكل التنظیمي اإلداري العام لبورصة المقاولة الصناعیة و یبین الجھات     

و المكاتب الفرعیة  ةاألساسیة المكونة لمجلس اإلدارة إلى جانب اإلدارة العامة و األقسام الرئیسی

  :التابعة لإلدارة العامة،كما یمكن صیاغة ھذا النموذج على أساس وظیفي

بورصات المقاولة والشراكة تعتبر آلیات تنفذ من خاللھا السلطات العمومیة برامج الحكومة في  إن    

  .مجال تطویر و ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وال سیما في مجال المقاولة 

تعتبر أیضا ھذه البورصات حلقة ربط بین المؤسسات الكبرى اآلمرة و المؤسسات التي تقوم     

و التي تتشكل أساسا من مؤسسات صغیرة ومتوسطة في الظرف الذي تحاول فیھ الجزائر بالمقاولة 

إنجاح عملیة االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق بأقل أضرار ممكنة على الصعیدین 

االقتصادي و االجتماعي و ھذا في ظل محیط دولي غیر مالئم و متمیز بالمنافسة الحادة و غیر 

  .تى بالنسبة لمؤسسات الدول المسماة المصنعةالمدعمة ح

فوعیا منھا بھذه الوضعیة الصعبة،أنشئت السلطات العمومیة آلیات من اجل تخفیف المضغوطات     

في المیادین االقتصادیة و االجتماعیة ومن ھذه اآللیات إنشاء بورصات المقاولة و الشراكةوإنشاء 

  .الخ..…المجلس الوطني المكلف بترقیة المقاولة

  ي ترقیة بورصة المقاولة الصناعیةمجھودات الجزائر ف: المطلب الثاني

محكوم علیھم بتطویر طرق العمل  مؤسسات كبرى ، مقاولین  نإن المتعاملین االقتصادیی    

والتسیر من اجل تثمین قدراتھم ومھاراتھم و كذا نوعیة المنتوج المقترح و یجب أن یرتكز ذلك على 

إستراتجیة تطویر المؤسسة على المدى الطویل عوض البحث عن حلول على المدى القصیر و كذلك 

واد األولیة،وفي ھذا اإلطار تعتبر تشجیع الشراكة بین المؤسسات عوض اللجوء إلى استیراد الم

بورصات المقاولة و الشراكة أداة ربط  بین المؤسسات اآلمرة والمؤسسات المقاولة و المشكلة أساسا 

من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،التي تلعب دورا أساسیا في مجال التنشیط و ترقیة وتطویر 

  .عمالالمقاولة والشراكة و أیضا الموافقة في ربط عالقات أ

في ظل ھذه األفاق فان بورصات المقاولة و الشراكة تعد من األدوات الضروریة التي یستوجب    

  .ترقیتھا نظرا للخدمات المنتظرة منھا و بالخصوص في مجاالت األعمال و التنشیط  و التشاور

من اجل  لذا فان دعم السلطات العمومیة لبورصات المقاولة و الشراكة یبقى ضروریا و حیویا    

تعزیز ھذا النوع من التنظیم و بالمقابل سوف یمكن من تثمین نسبة استعمال القدرات الوطنیة 

  .الموجودة أو التي سوف تنشا و كذا تطویر العالقة بین النوعیة و السعر والمواد المنتجة

یسعى إلى  إن وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة قد وضعت إطارا قانونیا    

  .ترقیة نشاطات المقاولة و التي تھدف إلى تكثیف النسیج الصناعي و إنشاء صناعة جواریھ

المتعلق بترقیة المؤسسات الصغیرة  2003دیسمبر  12المؤرخ في ) 01-18( لذا فان القانون رقم    

توسطة و والمتوسطة كرس من جھة،المقاولة كأداة مفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة و الم



 
 

التي تدخل في تثمین سیاسة الترقیة و التطویر و التي تھدف إلى تعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني و 

انشأ من جھة أخرى المجلس الوطني المكلف بترقیة المقاولة و الذي من بین مھامھ األساسیة تنسیق 

  .ات الجزائریة للمقاولة والشراكةنشاطات البورص

و انطالقا من ھذا القانون و ضعت الجزائر إستراتجیة وطنیة لتنظیم وترقیة المقاولة و التي     

تجسدت في إنشاء المجلس الوطني للمقاولة و كذا إنشاء شبكة بورصات المقاولة وبالنسبة لشبكة 

بیقا م مع إنشاء أول بورصة للمقاولة بالجزائر تط1991بورصات المقاولة فقد بدأت بالعمل سنة 

  م 1997م ثم وھران 1993والتي تبعھا ثالثة فروع أخرى بقسنطینة سنة  Unido »  «لمشروع 

  .م1998ثم غردایة سنة 

  المكلف بترقیة المقاولة الصناعیةالمجلس الوطني : أوال

من القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنص  21و 20إن أحكام المادتین     

  1:على

تعتبر المقاولة الصناعیة األداة المفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و  20المادة     

  .تحظى المقاولة الصناعیة بسیاسة ترقیة و تطویر بھدف تعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني

یؤسس المجلس الوطني المكلف بترقیة المقاولة الصناعیة یرأسھ : تنص على ما یلي 21المادة     

  الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،و یتشكل من ممثلي اإلدارات و المؤسسات 

  .و الجمعیات المعنیة بترقیة المقاولة الصناعیة

  :يو تتمثل المھام الرئیسة للمجلس فیما یل    

  .اقتراح كل التدابیر التي من شانھا تحقیق اندماج أحسن لالقتصاد الوطني -

  .تشجیع التحاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الوطنیة بالتیار العالمي للمقاولة الصناعیة -

  .ترقیة عملیة الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا وطنین أو أجانب -

  .لجزائریة فیما بینھاتنسیق نشطات بورصات المقاولة ا -

  .م 2003افریل  22ه الموافق ل1424صفر 20المؤرخ في  188-3إن المرسوم التنفیذي رقم  -

 

 

 

  

  
  ،واقع وأفاق تجربة المقاولة الصناعیة في منطقة المغرب العربي: حسین یحي 1

التنافسیة للمؤسسات ورقة عمل مقدمة عن الملتقى الدولي حول المقاولة كاختیار استراتیجي لتعزیز القدرة 
 ).9(م، ص7/11/2007-6االقتصادیة،واقع،تحدیات و أفاق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 



 
 

  
  :الذي بنص على تشكیلة تنظیم و تسیر ھذا المجلس الذي یحتوي على الھیاكل التالیة

  الجمعیة العامة  -

  اللجنة المدیرة -

  اللجان التقنیة -

  .                            )األمانة العامة  (إدارة المجلس  -

  صندوق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات المقاولة: ثانیا

و تكمیال لمجھودات الجزائر في إیجاد مناخ اقتصادي مالئم یساعد المؤسسات الصغیرة     

ممنوحة لھذه والمتوسطة بما فیھا المقاولة على النشاط والتطور،تم إنشاء صندوق ضمان القروض ال

نوفمبر و ھو عبارة عن مؤسسة مالیة  11المؤرخ في )  373- 02( المؤسسات بموجب المرسوم رقم 

تأخذ على عاتقھا التكفل بمخاطر عدم تسدید القروض البنكیة من طرف المؤسسات الصغیرة 

م من و على الرغ والمتوسطة المنخرطة فیھ و ھذا إلى جانب إنشاء مراكز التسھیل وتكوین منشات

كل ھذه اآللیات التي وضعتھا الجزائر إال أنھا مازالت غیر كافیة نظرا لحداثة تنصیبھا ومع ذلك فإنھا 

مازالت تسیر قدما من اجل إعداد میثاق خاص بالمقاولة وكذا إعداد عقد نموذجي خاص بالمقاولة 

  1.وحقوق كل طرف تیعتني بتحدید العالقة بین اآلمر باألعمال و المقاول من خالل بیان واجبا

أما المنظور الجدید في التسیر فانھ یتعین على المؤسسات الكبرى التركیز على وظیفتھا األساسیة     

النشاطات   Sous-traiter ومقاولة   Essaimer و تفریغ   Externaliser و بالتالي إخراج 

اآللة اإلنتاجیة بقطع الغیار األخرى التي یستحسن التخلي عنھا إلى شركاء أكثر تخصصا ألجل تزوید 

  .أو بمنتجات نصف مصنعة

لذا نجد المقاولة في الوقت الحالي أصبحت النموذج االستراتیجي الذي یمكن المؤسسات الكبرى     

القیمة  بالتالي إنشاء متزاید للثروة أي اإلنتاجیة و من اإلسراع في وتیرة نموھا وتحسین المردودیة و

  .و مناصب الشغل و كل ذلك مع التخصص في نشاطھا األساسي المضافة 

و في ھذا اإلطار تعتبر بورصات المقاولة و الشراكة أداة ربط بین المؤسسات اآلمرة و المؤسسات 

    اساسیا في مجال  المتوسطة التي تلعب دوراالمقاولة و المشكلة أساسا من المؤسسات الصغیرة و 

 

 

  

  
دراسة تحلیلیة و  المتوسطة، المقاولة الصناعیة كمدخل لتطویر المؤسسات الصغیرة و: بوزیان الرحماني ھاجر1

مقارنة لتجارب بعض الدول المغاربیة،ورقة عمل مقدمة عن الملتقى الدولي حول المقاولة كاختیار استراتیجي لتعزیز 
  ).10(م ص7/11/2007-6ة التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة ، واقع،تحدیات و أفاق، جامعة باجي مختار، عنابة، القدر

  .التنشیط و ترقیة وتطویر المقاولة و الشراكة و أیضا المرافقة في ربط عالقات أعمال



 
 

ي یستوجب في ظل ھذه األفاق فان بورصات المقاولة و الشراكة تعد من األدوات الضروریة الت    

  .ترقیتھا نظرا للخدمات المنتظرة منھا و بالخصوص في مجاالت اإلعالم و التنشیط والتشاور

إن البرنامج الجزائري إلنشاء بورصات المقاولة والشراكة تم انجازه بمساعدة من برنامج األمم     

  1:في إطار مشروعین ھما » Pnud «المتحدة للتنمیة 

م و المخصص إلنشاء بورصة 1990الموقع في سبتمبر  Alg/Pnud-dp/01990مشروع  -

  .المقاولة والشراكة الجزائریة

  أكتوبر و المخصص إلنشاء بورصة المقاولة  9في  الموقع Alg/Pnud/004/95مشروع  -

  و الشراكة للشرق و بورصة المقاولة و الشراكة للغرب

  رة من وزارة المؤسسات الصغیرة أما بورصة المقاولة و الشراكة للجنوب فتم إنشاءھا بمباد    

  Alg/Pnud/004/95ع و المتوسطة ثم أدمجت في مشرو

  جمعیات ذات منفعة عامة و ذات ھدف غیر مربح إن بورصات المقاولة والشراكة عبارة عن    

  .م المتعلق بالجمعیات1990دیسمبر  4المؤرخ في )  31 -90(و تخضع للقانون رقم   

  :الخالصة-

إن التمركز في السوق بالنسبة للمؤسسات العمومیة االقتصادیة بمھنة أو مھن وكذا البحث عن     

النجاعة في محیط تنافسي،تمنح للمقاولة فرصا جدیدة و مختلفة و تتم عملیة التمركز و النجاعة عن 

دماج ھذه النشاطات الثانویة كما أن إ  Essaimage وتفریغ   External  طریق عملیات إخراج

ة الصناعیة للمؤسسات تستلزم وضع نظام معلومات حول اإلمكانیات و المعطیات اإلستراتجی

  :العروض التي تتوفر أمام المقاولة وبالتالي التطلع إلى األفاق التالیة

  .ربط شبكة بورصات المقاولة و الشراكة مع المؤسسات األجنبیة المماثلة  -

  .لمقاولة والشراكةإنشاء ملحقات محلیة لبورصات ا -

  .تنظیم ملتقیات ومعارض متخصصة حسب فروع النشاط -

  

  

  

  

  

  

  

  
  .)7(ص مرجع سابق،: بوقرة رابح 1



 
 

  قاعدة معلومات بورصات المقاولة الصناعیة :المطلب الثالث

  عربیة للتنمیة الصناعیة والتعدینالمنظمة ال: أوال

I /مفھوم المنظمة  

ھي منظمة عربیة متخصصة قامت في إطار جامعة الدول العربیة و إستراتجیة العمل االقتصادي     

  .العربي المشترك التي تقرھا مؤتمرات القمة العربیة

و تعمل في ھذا اإلطار على دعم ومساندة الجھود العربیة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الصناعیة     

امة من خالل مجاالت التنمیة الصناعیة و الطاقة والتعدین و بصفة خاصة و االقتصادیة بصفة ع

المواصفات والمقاییس و تقدیم كافة الخدمات الفنیة التي من شانھا تعزیز القدرة التنافسیة للمشروعات 

  .الصناعیة العربیة

نھا و تعتبر المؤسسات العربیة لتنمیة الصناعة و التعدین المرجع الصناعي العربي األول حیث أ    

تشكل قاعدة بیانات صناعیة لكل دولة عربیة كما أنھا ھي المرجع في تحدید وتوحید المواصفات و 

المقاییس للمنتجات العربیة مما یسھل التبادل التجاري العربي حیث انھ و كنتیجة للتنافسیة أصبحت 

و ھذا خطا  بعض الدول العربیة تقوم بوضع عراقیل في إدخال المنتجات من بعض الدول العربیة 

كبیر كما و یجب أن یكون للمنظمة دور ھام جدا في تنفیذ االتفاقیات التجاریة و الصناعیة حتى یتم 

في حال وقوع أي إشكالیة  تحقیق اكبر فائدة ممكنة من تجارب الدول العربیة و أن تكون ھي المحكم

  .كما یجب أن یكون للمنظمة دور مھم في تحقیق األمن الغذائي

في مدینة الرباط بالمملكة المغربیة و یمكن التعرف على ھذه المنظمة أكثر من : المنظمةموقع     

  1: خالل ما یلي

I-1/إنشاء المنظمة  

أصدر المؤتمر األول للتنمیة الصناعیة في الدول العربیة الذي عقد في الكویت في الفترة       : اإلنشاء    

ناعیة للعمل على دفع عجلة التنمیة الصناعیة في م توصیة بإنشاء مركز للتنمیة الص10/03/1986

  .الدول العربیة و تطویرھا

) 359(المجلس االقتصادي و االجتماعي في دورتھ العادیة الثالثة عشر بموجب قرار رقم وافق    

م على إنشاء المركز في القاھرة و في دورتھ الرابعة عشر أصدر المجلس 18/05/1968بتاریخ 

م باعتماد نظام المركز األساسي و قد عقد أول مجلس إدارة 25/01/1969بتاریخ  39قراره رقم 

  .م29/05/1969        24لقاھرة بتاریخ للمركز في ا
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I-2 /الدول األعضاء  

  .كافة الدول العربیة أعضاء في المنظمة    

اإلمارات العربیة المتحدة سوریا،الیمن، فلسطین،العراق، السعودیة ،عمان، البحرین،الكویت، 

  .جیبوتي،الصومال، األردن، مصر، لبنان، قطر،السودان، لیبیا، المغرب ،موریتانیا،الجزائر

I-3 / أجھزة المنظمة  

  :تتكون األجھزة المسؤولة عن تسیر المنظمة من الھیئات التالیة    

  : )المجلس الوزاري  (الجمعیة العامة  -

منظمة و تتألف من جمیع الدول العربیة األعضاء في المنظمة و التمثیل وھي السلطة العلیا في ال    

  .فیھا على مستوى وزراء الصناعة

  :المجلس التنفیذي  -

عضو ینتخبون من بین الدول العربیة  15و یعمل بمثابة مجلس إدارة للمنظمة و یتألف من     

  .توى و كیل وزراء أو من یمثلھاألعضاء و یعاد انتخاب نصفھم كل سنتین ویكون التمثیل على مس

I-4 /الھیكل التنظیمي  

  .المدیر العام -

  .المدیر العام المساعد -

  .مكتب المدیر العام -

  .المستشار القانوني -

  .مكتب التخطیط و المتابعة -

  .مكتب العالقات العامة -

  .المراقب المالي -

  .إدارة الدراسات و التكامل الصناعي -

  .التطویر الصناعي إدارة االستشارات و-

  .إدارة الثروة المعدنیة -

  .مركز المواصفات و المقاییس -

  .مركز المعلومات الصناعیة -

  .إدارة الشؤون اإلداریة و المالیة -

  .المكاتب اإلقلیمیة -

 http://www.arifonet.org.ma/: الموقع الرسمي 

 

  



 
 

II /االھداف  

  .تحقیق التنسیق والتكامل الصناعي العربي -

  اإلسھام في تنمیة و تطویر االقتصاد العربي و تعظیم قدراتھ في مجاالت الصناعة و الطاقة  -

و التعدین و المواصفات و المقاییس وكل ما من شانھ أن یعزز و یطور اإلنتاج واإلنتاجیة و الجودة و 

  .القدرة التنافسیة

  وإقامة المشروعات الصناعیة على المستویین القطري و اإلقلیمي والعربي التخطیط لدعم  -

  .و الترویج لالستثمار في قطاع الصناعة و التعدین بالوطن العربي

  .العمل على وضع المواصفات القیاسیة العربیة الموحدة لتسھیل التبادل التجاري البیني -

ین الدول العربیة وبینھا وبین الدول النامیة والدول تنسیق التعاون الفني و التكنولوجي و الصناعي ب -

  .المتقدمة

III/االختصاصات  

  :ومن اجل تحقیق أھدافھا تقوم المنظمة بما یلي    

تھیئة المتطلبات األساسیة الالزمة لدفع عجلة التصنیع و التوصیف و التقییس في الدول العربیة  -

  .الحقة على المستوى العالميلتسایر التطورات التكنولوجیة و اإلداریة المت

  .توفیر المعلومات والبیانات في مجاالت اختصاصاتھا -

IV /البرنامج العربي للمقاولة الصناعیة  

و في ھذا اإلطار أولت المنظمة اھتماما خاصا بموضوع االندماج و التشابك الصناعي على     

قاولة الصناعیة الذي أكد نجاعتھ و الصعیدین القطري و العربي من خالل الترویج لتطبیق أسلوب الم

دوره الفعال في تعزیز القدرة التنافسیة للمشروعات الصناعیة و توسیع وتطویر القاعدة الصناعیة و 

لتحقیق ذلك قامت المنظمة باستحداث البرنامج العربي للمقاولة الصناعیة خالل السنوات األخیرة 

  1:ویظھر ھذا البرنامج من خالل ما یلي

IV-1 /داف البرنامجأھ  

تنفیذا لتوصیات االجتماع العربي األول للمقاولة  رفع وتعمیم درجة الوعي بأھمیة تطبیق المقاولة -

م بالطلب من المنظمة العربیة 8/03/1996- 6الصناعیة و الشراكة والذي عقد قي الرباط خالل الفترة 

اولة الصناعیة و الشراكة و ربطھا للتنمیة الصناعیة والتعدین تبنى مشروع إنشاء قاعدة معلومات للمق

  في إطار شبكة للمعلومات 

 

  
  :نقال عن الموقع الشبكي  1

http://www.arifonet.org.ma/data/Sabcontracting   



 
 

ببورصات المقاولة والشراكة و جھات االرتباط في الدول العربیة عبر شبكة نظام معلومات الدول 

  » Unido «وذلك بالتعاون مع  » Oicis/net «األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

  .رة و الصنادیق العربیة و جھات التمویل الدولیةوالبنك اإلسالمي للتنمیة وبرنامج تمویل التجا

فقد قامت المنظمة بمخاطبة بورصات المقاولة والشراكة العربیة في كل من المغرب وتونس     

عبر شبكة  اوالجزائر و مصر واألردن للحصول على معلومات عن القواعد المتوفرة لدیھا و عناوینھ

  :االنترنت الدولیة و ذلك تمھیدا للتالي

ت المقاولة الصناعیة والشراكة للدول العربیة ربط البورصات والوحدات المختلفة في شبكة بورصا -

من خالل شبكة االنترنت  » Arifonet «التي تم فتحھا عبر شبكة المعلومات الصناعیة العربیة 

  :الدولیة و تحت عنوان

 www.Arifonet.org.maloging :anonymous password                                        - 

تجمیع المعلومات عن القواعد المتوفرة في البورصات العربیة لوضع تصور لقاعدة معلومات 

بورصات المقاولة الصناعیة و الشراكة العربیة بالغات العربیة و االنجلیزیة والفرنسیة و مناقشتھا مع 

  .قبل إعدادھا » Unido «الجھات المختلفة و 

IV-2/  دول العربییةلل شبكة بورصات المقاولة الصناعیة  

تحصلت المنظمة على ردود فعل من المغرب وتونس واألردن و تم ربطھا عبر شبكة بورصات     

و التي یتم الوصول  » Arifonet «المقاولة الصناعیة و الشراكة للدول العربیة للمعلومات الصناعیة 

  :إلیھا حسب التالي

  .حسب عنوانھا اعاله » Arifonet «علومات الصناعیة یتم الدخول أوال على شبكة الم -

  Arifonet» «الى صفحة شبكة معلومات  » Arifonet « ةیتم االنتقال من الصفحة الرئیسی -

  .» Arifonet «والتي تشمل جمیع الشبكات الجاري بناؤھا في المنظمة ضمن 

  .یتم اختیار شبكة بورصات المقاولة و الشراكة -

  .حسب المطلوبیتم التنقل في البورصات العربیة  -

  .»«Arifonet networks: و یوضح الشكل التالي الصفحة حسب ظھورھا في الشبكة

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  .الصفحة االلكترونیة لبورصة المقاولة والشراكة للدول العربیة:  1- 2جدول رقم 

   
  شبكة مراكز المعلومات الصناعیة العربیة

  
Arab industrial information centers 

  
  شبكة بورصات المقاولة والشراكة 

  
Arab sub contracting  bourse         

  شبكة المنظومة العربیة لتبادل المعلومات 
  التكنولوجیة

  
Aidmotles                    

  
  العربیة  سشبكة ھیئات المواصفات و المقایی

Arab  standards   and measurement     
associations                   

  
  شبكة مراكز المعلومات التعدینیة العربیة

  
Arab mining information center 

  
  شبكة مراكز البحوث الصناعیة العربیة

  
Arab industrial research centers 

  
  شبكة مراكز اإلحصاء العربیة

  
Arab statistics centers                

  
  الھیئات و المنظمات ذات العالقة

  
Related associations and organizations 

  
  

Arifonet networks                                            
  

عارض و و توفر ھذه البورصات معلومات عامة عنھا و عن األسواق والمعارض و العملیات والم    

العملیات التجاریة و لم یتم حتى اآلن فتح قواعد المعلومات المتوفرة لدیھا عبر الشبكة مما یتیح 

  .للمنظمة فرصة اكبر في تصمیم قاعدة موحدة للعمل بھا في جمیع البورصات

  .للبورصات عبر الشبكة ةھذا وتوضح األشكال اآلتیة الصفحات الرئیسی

  .مركز التعاقد والشراكة -

  .مؤسسة تنمیة الصادرات و المراكز التجاریة األردنیة -

-devlopment and commercial centers  Jordan expont  

  .تونس وحدة النھوض بالصناعة  ورصة المقاولة والشراكة الصناعیةب -

- Bourse nationale sous-traitance et de partenariat -tunisie. 

  -المغرب-والشراكة المركز الوطني للمقاولة  -



 
 

- Bourse nationale de sous-traitance et de partenariat casablanca-maroc. 

وبالنسبة لبورصات الجزائر االثنین لم یتم حتى اآلن ربطھا عبر االنترنت و سیتوفر ذلك في اقرب     

  .وقت ممكن و في حینھا یتم ربطھا عبر الشبكة

تتوصل المنظمة حتى اآلن برد من بورصة مصر وتتولى المنظمة متابعتھا في ھذا المجال  و لم    

الستكمال ربط جمیع البورصات العربیة بالشبكة و العمل على توفیر معلوماتھا بھدف تطویر التجارة 

  .البینیة العربیة و التجارة العربیة مع دول العالم في ھذا المجال الھام

  ات المقاولة الصناعیة و الشراكة قاعدة معلوم: ثانیا

لم تتلقى المنظمة حتى اآلن ردود البورصات العربیة بشان االستبیانات المستخدمة في قواعد     

  1:معلوماتھا رغم تكرار مراسلتھم،و انطالقا من أھداف القاعدة التي تشمل

ورصات المقاولة الصناعیة و لتلبیة احتیاجات المقاولین و المشتركین في ب ةتوفیر المعلومات الالزم -

  .الشراكة

تشجیع إنشاء الھیاكل األساسیة لنقاط االرتباط  في الدول العربیة و المكونة من بورصات المقاولة  -

  .الصناعیة ووحدات االرتكاز األخرى

تشجیع التعاون والتنسیق بین بورصات المقاولة و الشراكة ووحدات االرتكاز األخرى في الدول  -

  .و تبادل المعلومات بینھاالعربیة 

  .االستفادة من بنوك المعلومات الدولیة ذات العالقة -

  توفیر تحلیالت معمقة لآللیات المسجلة و خصائصھا التقنیة باإلضافة إلى البحوث المختلفة

و المداخالت الخاصة بالموضوع و ذلك لترشید أعمال العاملین المتخصصین و المسؤولین عن  

  .المقاولة و الشراكة و كسب الكثیر من الوقتاستغالل بورصات 

  .إمكانیة إجراء تحالیل اقتصادیة قطاعیة و إقلیمیة و اكتشاف ثغرات المقاوالت و إیجاد حلول لھا -

توفیر إمكانیات الربط مع قواعد المعلومات الدولیة الخاصة مما یسھل إقامة عالقة تعاون بین  -

مات و ھیئات وبورصات دولیة وذلك باستخدام وسائل تقنیة الجھات المختلفة ذات العالقة،من منظ

  .موحدة

 

 

  

  

  
  .المرجع السابق1



 
 

ربط قاعدة معلومات المقاولة الصناعیة و الشراكة ببورصات المقاولة و الشراكة ووحدات االبتكار  -

 Oicis «العربیة في إطار الشبكة العربیة للمعلومات الصناعیة و ضمن الشبكة اإلسالمیة للمعلومات

net « .  

فان المنظمة تقترح إن تعطي القاعدة المطلوبة معلومات عن المقاوالت و المعارض و الشراكة و     

تتیح إمكانیة عقد لقاءات بین األمرین باألعمال و شركات المقاولة و حسب التخصصات قاعدة 

  :التالي ضالمقاوالت و المعار

  :معلومات أساسیة عن

  .الشركات العاملة في القطاعات المختلفة التي تدخل في ھذا اإلطار -

  .الكفاءات العاملة في ھذه الشركات -

  .مجاالت تخصص الشركة -

  .المنتجات المراد تداولھا في البورصة -

  .أسلوب التبادل التجاري -

  .الموصفات المستخدمة في اإلنتاج -

  .مستوى الجودة -

  .المختبراتنوعیة وكفاءة  -

  .أسلوب السیطرة النوعیة و استخدام خبراء في میدان الجودة -

  . 9000Iso  -14000Iso :استخدام الموصفات الدولیة -

  .اجھة البحث في الشركة و عدد العاملین فیھ -

  .Cad-Camتقنیات ھل تستخدم الشركة  -

  .ھل تبحث الشركة عن مقاولین في میادین الدراسات والبحوث -

  .ل التي تصدر إلیھا المنتجاتالدو -

  .الشركات التي یتم التعامل معھا -

  .معلومات عن التنظیم اإلداري لإلنتاج -

  .مشاریع التطویر والشراكة -

I /قاعدة الشراكة  
و تھدف ھذه القاعدة إلى برمجة مواعید العمل بین الشركات في الدولة التي تبحث عن شركاء     

أجانب و بین الشركاء األجانب الذین یبحثون عن شركات في ھذه الدولة للشراكة معھا و ذلك حسب 

  .مجاالت التخصص و كفاءات الشركة و نوعیة الشراكة التي تبحث عنھا الشركة

علومات عن رخصة الشراكة،البحث عن شریك في مجال محدد،البحث عن و تشمل على م    

تكنولوجیا حدیثة لتصنیع منتج معین،كما تحتوى على معلومات عن الشركات المحلیة و األجنبیة 



 
 

تشمل الكفاءات و الخبرات،و تقوم بورصة الدولة بإرسال ھذه المعلومات إلى البورصات الدولیة و 

لھیئة النقابیة والمھنیة في الدول العربیة و یتم بعد ذلك تجمیع الطلبات غرف التجارة والصناعة و ا

  .وبرمجتھا

II /قاعدة األمرین باألعمال:  
و تھدف ھذه القاعدة إلى برمجة لقاءات بین األمرین باألعمال و شركات المقاولة التي ترید اللقاء     

  :بھم و حسب التخصصات تشمل

  .مفصل بالیوم والساعة و عدد الذین یتم استقبالھم من قبل الشركةبرنامج اللقاءات في القاعدة  -

كما یتضمن البرنامج معلومات عن الشركة و اختصاصاتھا و األمرین باألعمال الذین ترغب في  -

  .لقائھم

كما یتم تجمیع المعلومات عن المقاولین الذین یرغبون في لقاء األمرین و یتم برمجتھا في ضوء  -

  .ذلك

III /اولة و الشراكة في الدول العربیةارات شبكة المقإصد  

  :ستقوم المنظمة بعد استكمال بناء القاعدة و الشبكة بإصدار التالي    

نشرة إخباریة شھریة خاصة بالمقاولة و الشراكة في الدول العربیة بحیث یتم تجمیع معلوماتھا من  -

البیانات و التطورات الجاریة في ھذا مراكز البورصات المختلفة و تحتوى على أھم المعلومات و 

  .المجال عربیا ودولیا

إصدار دلیل للشركات والمصانع و المنتجات المتداولة في نطاق بورصات المقاولة و الشراكة  -

العربیة على إن یتم تجمیع معلوماتھ باستبیان تعده المنظمة و ذلك بالتعاون مع مراكز وبورصات 

العربیة ویكون الدلیل بشكل مطبوع وفي شكل قاعدة مفتوحة في الشبكة المقاولة والشراكة في الدول 

  .أیضا

IV /المغرب-البورصة الوطنیة للمقاولة والشراكة-  
  1:كان ظھور وتطور البورصة المغربیة للمقاولة والشراكة كالتالي    

  .البرنامج الجھوي لتنمیة المقاولة الصناعیة في البلدان العربیة: نقطة البدایة -

  .م فشلت1992بدایة        1988اواخر: التجربة األولى -

 

 

 

  
   http:www.pmeant-dz.org/ar/congre-arab:نقال عن الموقع االلكتروني  1



 
 

وضع البورصة في إطار جمعیة مستقلة ھدفھا غیر : م 1992التجربة التصحیحیة منذ مارس  -

  .تجاري تحظى بدعم الدولة والمقاوالت المنخرطة

    .م1993           1992: إعادة ھیكلتھا و  تاطیرھا  -

  .فني في اإلعالمیات+ إطاران + مھندسین 6: موظف  14م یوجد 1998عام  -

  .مساعد+ البورصة الفرعیة لطنجة بھا مھندس                                         

  .مساعد+ ادیر بھا مھندس البورصة الفرعیة الك                                        

IV-1 /أھدافھا  

  .التوظیف األمثل للطاقات الصناعیة -

  .توسیع قاعدة النسیج الصناعي -

  .االندماج والتكامل الصناعي -

IV-2 /مھامھا  

  :المسح المیداني للنسیج الصناعي و متابعة مستجداتھ وتطوراتھ -

  .زیارات میدانیة للمنشات الصناعیة*   

  .و اآلراء مع أرباب المقاوالت و اإللمام باستراتیجیاتھم التنمویة وبمتطلباتھم تبادل األفكار*

  .إدخال ھذه المعطیات في مكنز البورصة للمعلومات*

  :الكشف عن فرص المقاولة و الشراكة محلیة كانت أم أجنبیة -

  .زیارات مباشرة لدى مصالح التزوید للمؤسسات الكبرى*

  .االستشارات الموجھة للبورصة من طرف مختلف المقاوالت*

  .تنظیم زیارات جماعیة لفائدة المقاولین لدى المؤسسات الكبرى*

  .المشاركة في المعارض الجھویة و الدولیة*

  .التعاون و تبادل المعلومات مع مختلف أجھزة المقاولة و الشراكة*

  :التعریف بطاقاتھ ومھاراتھ المساھمة في تنشیط النسیج الصناعي الوطني و -

إقامة تظاھرات و لقاءات حرفیة مثل تنظیم الملتقى الوطني األول والثاني للمقاولة الصناعیة ماي *

  .مشارك  200 (م 1995أكتوبر  )مشارك  160 (م 1994

لتكثیف التواصل بین المقاوالت  " سیستاب "إقامة المعرض الدولي للمقاولة و التزوید و الشراكة *  

 (وإظھار قدرات ومھارات الصناعة المغربیة للمقاولة و لفتح قنوات الشراكة مع المقاوالت األجنبیة 

 347م ،1996الدورة الثانیة سبتمبر / زائر 6400عارض و  302م ، 1994الدورة األولى سبتمبر 

  . ).زائر 6800عارض و 

 

  



 
 

IV-3 /المعارض الدولیةو المتابعة و  التنظیم   

حاجیاتھم في المقاولة و روجت لھا البورصة لدى  " لكنطور "حدد المسؤولین المركز ألمنجمي     

مقاولة شاركت في یوم المقاولة بمركز  50المقاولین ذوى الكفاءات المطلوبة ، نتج عنھا تسجیل 

  :الیوسوفیة حسب البرنامج التالي

  .تقدیم السیاسة الجدیدة التي تنتھجھا مجموعة المكتب الشریف للفوسفات في مجال المقاولة *

  .تقدیم المقاولین والتعریف بأنشطتھم و كفاءتھم*

  .تنظیم عرض مصغر لحاجیات المكتب من قطع الغیار و دفاتر التحمیالت لبعض المكونات*

  .زیارة میدانیة للمنشات*

  .القات عمل مابین الصناع المغاربة و مجموعة المكتب الشریف للفوسفاتزیارات میدانیة وروابط ع

 السیستاب"المعرض الدولي للمقاولة و التزوید و الشراكة":  

  .أكتوبر 03سبتمبر        30م بالمغرب من 1998الموعد الصناعي المتمیز لسنة 

  :م1994سبتمبر 23إلى  20الدورة األولى للسیستاب من *

  .عارض مغربیا 140من عشر دول منھا عارض  302 -

  .أمر باألعمال 31مناوال و  145نوعیة المشاركة  -

  .دولة 34زائر من  6400 -

  .لقاء مبرمج 650مشاركا في لقاء الشراكة، نتج عنھ  245 -

  :م1996سبتمبر  27إلى  23الدورة الثانیة للسیستاب *

  .تطویر وتكریس السیستاب  -

  مغربیا 167دولة منھم  11من  %15 المقاولین و األمرین باألعمال بزیادةعارضا من  347 -

  .أجنبیا 180و  

  .أجنبي 1000منھم قرابة  %10زائرا بزیادة  6800 -

  .لقاء شراكة 440دول نتج عنھ  6أجنبیا من  67مشاركا في لقاء الشراكة من بینھم  176 -

مقاوال قي ملتقى األمرین باألعمال نتج  116ا شركات مغربیة استقبلو 11أمر باألعمال منھم  18 -

  .لقاء عمل 351عن ذلك 

  :الدورة الثالثة ودینامكیة ترسیخ المكتسبات وتوسیع الشراكة*

  :األھداف باألرقام -

  .ما بین مقاولین وأمرین باألعمال نصفھم من المغرب %15عارضا بزیادة  400

  .زائر مھنیا من المغرب والخارج 7500

  :یا للعرضأربع قضا -

  .المقاولین الذین سیعرضون قدراتھم الصناعیة



 
 

  ....أصحاب الخدمات الذین سیعرفون بكفاءتھم في میادین الھندسة ،االستشارة،و التكوین النوعي

  .األمرین باألعمال الذین سیبرزون حاجاتھم في مجال المقاولة الصناعیة بھدف عقد صفقات للمقاولة

صناعیة ومنتجات نصف مصنعة مرتبطة بالمقاولة كعرض الصناع الذین سیعرضون معدات 

  .المعدات الصناعیة

IV-4/ م1997-م1992من منجزات البورصة خالل  

  1:من أھم منجزات البورصة    

  .سنوات متتالیة 8منذ  " Midest "تنظیم مشاركة الصناع المغربة في معرض  -

  م 1996م و1994التزوید والشراكة سنتي إنشاء وتنظیم دورتین من المعرض للمقاولة و  -

  .م1998أكتوبر  3سبتمبر        30و الدورة الثالثة 

  .م1992بتونس منذ نشأتھ  " Samist "تنظیم مشاركة الصناع المغاربة في معرض  -

  .م1992بلیون بفرنسا منذ سنة  " Alliance "تنظیم مشاركة الصناع المغاربة في معرض  -

  .بألمانیا " Hanover-mess "لصناع المغاربة في معرض تنظیم مشاركة ا -

  .ببلباو باسبانیا " Subcontr ataction "تنظیم المشاركة المغربیة في معرض  -

  .تنظیم عملیات شراكة ما بین الصناع المغاربة و نظرائھم من البرتغال،فرنسا،اسبانیا -

IV-5 / م1997أنشطة البورصة لسنة  

  : الزیارات المیدانیة -

  :زیارة میدانیة للمقاوالت منھا 867

    .زیارة مسح أولیة 45

  .زیارة مسح تذكیریة 56

  .زیارة للكشف عن حاجیات األمرین باألعمال و لتحسیسھم 66

  .زیارة لدراسة مقاولة أو شراكة أو االستشارات فیھ 107

  .زیارة للترویج للمعارض والملتقیات المتخصصة في المقاولة و الشراكة 591
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  :فرص المقاولة -

  .طلب للمقاولة تم تسجیلھ ومعالجتھ 119

  .استشارة عممت على المقاولین المغاربة 163

ساعة عمل في  9000صفقة تم انجازھا و أخبرت بھا البورصة منھا تركیب آلیات الكترونیة، 15

فرصة عمل دائمة،و انجاز نفق لغسل قواریر الغاز باالشتراك مع شریك فرنسي و  40الشھر و خلق 

  .درھم 1000.000كان حجم الصفقة 

  :فرص الشراكة -

  .فرصة شراكة سجلت وعولجت 141

  .مت على المقاولین المغاربةاستمارة عم 216

  .عقود شراكة تم انجازھا و أخبرت بھا البورصة 8

  :) Ocp-bnstp (اللقاءات المیدانیة للمقاولة  -

الھدف ھو اشتراك المقاوالت الصغیرة و المتوسطة المغربیة في برنامج الصیانة و المشاریع     

  . "الشریف للفوسفات  "الجدیدة للمكتب 

  بورصة المقاولة الصناعیةاألفاق المستقبلیة لتطویر : ثالثا

  حسب األرقام التي صدرت في بدایة ھذه السنة من طرف المجلة األسبوعیة المتخصصة     

  1:التي تصدر بباریس " المصنع الحدید "

فقد عرفت سوق المقاولة الصناعیة خالل العشر سنوات األخیرة نموا مضطربا بلغ ضعف النمو  -

  .الذي عرفتھ مجموع األنشطة الصناعیة األخرى 

ستستمر المقاوالت في التركیز على أنشطتھا األساسیة و التخلي عن األنشطة الصناعیة غیر  -

اجل الرفع من قدراتھا التنافسیة في مناخ العولمة  اإلستراتجیة لفائدة المقاولة الصناعیة و ذلك من

  .االقتصادیة

للرفع أكثر فأكثر من إنتاجیتھم و  نكما سیستمر اآلمرون باألعمال بالضغط على المقاولین الصناعیی -

و یتطلب ھذا التكلیف جھود البورصة  ةلتقلیص كلفة خدماتھم و تأھیل اكبر لكفاءتھم الفنیة و التدریبی

ا مع شركائھا و اقصد المقاوالت الكبرى من جھة و الصغرى والمتوسطة من جھة أخرى و في تعاونھ

  .ذلك على األمد الطویل
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  ولة الصناعیة في المنطقة العربیةواقع المقا: المبحث الرابع

  التجربة العربیة في المقاولة الصناعیة: المطلب األول

أصبح الوعي بأھمیة دور المقاولة في تحقیق التنمیة الصناعیة ، في تزاید كبیر لدى الجھات     

جال المقاولة الصناعیة ، مع مطلع المعنیة في الدول العربیة و قد انطلقت التجربة العربیة في م

كالة المنفذة و باعتبارھا الو » Unido «التسعینات بالتعاون بین عدد من األقطار العربیة و منظمة 

  لبرنامج اإلنماء لألمم المتحدة الذي یتولى جانب التمویل و اتسمت ھذه التجربة بالنماذج الثالثة

  1:التالیة  

  نماذج التجربة العربیة في المقاولة الصناعیة: أوال

I /النموذج األول  

اتسم ھذا النموذج بإنشاء مراكز للمقاولة في كل من تونس،الجزائر،المغرب،وقد تمكنت ھذه     

المراكز من االستمرار في أداء عملھا بعد توقف الدعم المالي المقدم لھا من برنامج اإلنماء لألمم 

لى وعي وخالل مرحلتي التأسیس و التشغیل و یرجع الفضل في ذلك إ Unido »  «المتحدة بواسطة 

  .و دعم الجھات المسؤولة في ھذه الدول و كفاءة و إرادة األطر الوطنیة العاملة فیھا

II /النموذج الثاني  

تمیز ھذا النموذج بإنشاء مراكز للمقاولة في كل من السعودیة و األردن و مصر،التي تجمد نشاط     

  .سالفة الذكرھذه المراكز فیھا بعد توقف الدعم المالي المقدم لھا من الھیئة 

III /النموذج الثالث  

النموذج الثالث في قیام بعض األقطار العربیة مثل دولة اإلمارات العربیة المتحدة و سلطنة  یتمثل    

عمان و سوریا بتنفیذ برامج توعیة و تعریف بالمقاولة الصناعیة إلیجاد االھتمام الالزم حول ھذا 

  .التعدیناألسلوب في األوساط الصناعیة فیھا بالتعاون مع المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة و 

  حجم المقاولة الصناعیة في المنطقة العربیة: ثانیا

في الواقع یعاني قطاع المقاولة الصناعیة في المنطقة العربیة من نقص ملحوظ في مجال اإلحصاء     

بالنسبة لعدد المنشات الصناعیة المقاولة و القیمة المضافة و عدد العاملین و معدالت نمو ھذا القطاع 

  المنطقةبیانات التي یمكن االعتماد علیھا في عملیة تقیم نشاط المقاولة في و غیرھا من ال
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العربیة و رغم ذلك فقد حظي ھذا الموضوع باھتمام من لدى بعض الدول العربیة التي قامت 

  1:بإحصاءات و لو أولیة لمنشاتھا الصناعیة المقاولة كما یتضح من خالل الجدول التالي

  المنشات الصناعیة المقاولة في بعض الدول العربیة:  2- 2جدول رقم 

  السنة       عدد العاملین  القیمة المضافة  عدد المنشات  الدولة     

اإلمارات العربیة 

  المتحدة

        

  2002  49821  -         904  إمارة الشارقة

  2003  4551  -         79  إمارة أبو ظبي

  2002  5591  م د 2.974631  428  دولة فلسطین

ألف  26.969  34  سلطنة عمان

  لایر عماني

2648  2002  

  2002  5690  -         178  لبنان

  2000  166.617  ملیاردرھم21.2  1854  المغرب

 

  :یالحظ من خالل الجدول ما یلي    

  .عددا كبیرا من البلدان العربیة ال تتوفر على إحصاءات بالنسبة لقطاع المقاولة فیھا إن -

  القیمة المضافة في كل من إمارتي أبو ظبي : غیاب المؤشرات في اإلحصاءات الموجودة مثل -

  .و الشارقة و لبنان

صناعیة مقاولة و منشاة  1854اعتماد الصناعة في بعض الدول العربیة على المقاولة كالمغرب  -

  .منشاة مقاولة 428منشاة صناعیة مقاولة وفلسطین  904إمارة الشارقة 

و بناء على ما سبق ینبغي على البلدان العربیة الراغبة في تحقیق تنمیة صناعیة مندمجة في     

زمة ،إعطاء اھتمام اكبر لموضوع المقاولة الصناعیة فیھا و إجراء اإلحصاءات الال ةحلقاتھا الرئیسی

لھ باستمرار للوقوف على حجمھ في ھیكل النشاط الصناعي فیھا مما یساعد في وضع السیاسات 

  .المناسبة للتنمیة

  

  

  
،ورقة عمل مقدمة عن  في الدول العربیة الصناعي املستراتجیة الحداث التشابك والنكالمقاولة كا: سعید بن دریمع1

ي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة،جامعة باجي مختار الملتقى الدولي حول المقاولة كاختیار استراتیج
 ).7(م،ص2007،عنابة،

  



 
 

  ترقیة المقاولة الصناعیة في المنطقة العربیة: المطلب الثاني

  البرنامج العربي للمقاولة الصناعیة: أوال

الصناعي على و في ھذا اإلطار أولت المنظمة اھتماما خاصا بموضوع االندماج و التشابك     

الصعیدین القطري و العربي من خالل الترویج لتطبیق أسلوب المقاولة الصناعیة الذي أكد نجاعتھ و 

دوره الفعال في تعزیز القدرة التنافسیة للمشروعات الصناعیة و توسیع وتطویر القاعدة الصناعیة و 

عیة خالل السنوات األخیرة لتحقیق ذلك قامت المنظمة باستحداث البرنامج العربي للمقاولة الصنا

  1:ویظھر ھذا البرنامج من خالل ما یلي

I /أھداف البرنامج وأنشطة البرنامج  

I-1 /أھداف البرنامج  

رفع وتعمیم درجة الوعي بأھمیة تطبیق المقاولة الصناعیة في نشاط المشروعات الصناعیة  -

  .التنافسیة العربیة،و حثھا على تبني ھذه اإلستراتجیة لزیادة قدرتھا 

تكثیف حمالت التعریف و الترویج للمقاولة الصناعیة في األوساط الصناعیة العربیة و إبراز قدرة  -

ھذه اإلستراتجیة عند تطبیقھا في تحقیق استغالل امثل لموارد المشروعات و المؤسسات الصناعیة في 

  .التغلب على حاالت ضعف التعاون و التنسیق و التكامل فیما بینھا

العمل على إبراز إمكانیات المشروع والمؤسسات الصناعیة المنفذة لألعمال من جھة و الكشف عن  -

حاجیات المشروعات الصناعیة المقدمة لألعمال بما یعزز عالقات التشابك و االندماج بینھا أو بعبارة 

  .أخرى ربط الطلب بالعرض في مجال اإلنتاج الصناعي 

و الدولیة الناجحة في مجال المقاولة الصناعیة و نقلھا وتعمیمھا على على التجارب العربیة  التعرف -

  .الجھات العربیة المعنیة لالستفادة منھا

إبراز دور أھمیة مراكز المقاولة الصناعیة في إیجاد االھتمام الالزم حول ھذه اإلستراتجیة و في  -

الترویج للفرص المتاحة في ھذا  تحقیق الربط بین العرض و الطلب في مجالي اإلنتاج والتسویق و في

  .المجال

  .تقدیم المعونة الفنیة للجھات العربیة المھتمة بإنشاء أجھزة المقاولة  -

ضمان التنسیق المستمر بین أجھزة المقاولة العربیة القائمة من خالل اللجنة التوجیھیة للبرنامج  -

  .اجل ھذا الغرض العربي للمقاولة الصناعیة التي تعقد اجتماعاتھا الدوریة من

 .تشجیع تبادل المعلومات من خالل قاعدة المقاولة الصناعیة على موقع المنظمة على االنترنت -
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تشجیع إقامة المعارض المھنیة و العكسیة في المقاولة الصناعیة بھدف إبراز فرص مجاالت التعاقد  -

  .المحلیة و العربیة و األجنبیةبین المؤسسات والمشروعات الصناعیة 

I-2 /أنشطة البرنامج  

  :إقامة الندوات-

  مثال ندوة دور المقاولة الصناعیة في تنمیة الصناعات الصغیرة والمتوسطة  

  .م24/03/1998      21أبو ظبي 

  :إقامة المؤتمرات -

  .م2004مثال عقد المؤتمر العربي األول  للمقاولة الصناعیة في أبو ظبي  

  :الدراسات -

  .مثل انجاز الدلیل العربي األول في المقاولة الصناعیة 

  .انجاز دراسة أولیة لمشروع إنشاء ثالث مراكز للتعاقد الصناعي في دولة اإلمارات العربیة -

II /المعلومات و اقامة الدورات التدربیة  

II-1 /المعلومات  

  .المنظمة على االنترنت مثل بناء قاعدة معلومات للمقاولة الصناعیة على موقع - 

تقدیم معونة فنیة لبناء قاعدة معلومات للمقاولة لصالح مركز المقاولة المغربي إضافة إلى تدریب  -

  .وتاطیر العاملین في المركز على استخدامات القاعدة

II-2 /إقامة الدورات التدریبیة  

  .م1998-م1997عقد دورة تدریبیة في كل من المغرب واألردن على التوالي عامي  مثل -

  عام  »حزیبكة المغربیة  «إقامة دورة تدریبیة قومیة لصالح جمیع الدول العربیة في مدینة  -

متدربا لمدة ثالث أیام و ذلك بالتعاون مع مجموعة المكتب  20م التي یشارك فیھا ما یزید عن 2002

  .لفوسفات و مركز المقاولة المغربيالشریف ل

III /االجتماعات التنسیقیة و التوجھات المستقبلیة  

III-1 /االجتماعات التنسیقیة  

في ھذا المجال تم عقد سبعة اجتماعات تنسیقیة للجنة التوجیھیة للبرنامج العربي للمقاولة الصناعیة     

  )م2003- م2002-م2001-م2000-م1999- م1998- م1997-م1996(خالل السنوات 

 .في كل من تونس،المغرب،الجزائر و ذلك حسب طلب ھذه الدول الستضافة أعمال ھذه االجتماعات

 

 

 

  



 
 

III-2 /التوجھات المستقبلیة  

  یتضح من العرض السابق أھمیة المقاولة الصناعیة لكل تنمیة صناعیة و أن فھمھ و انتشاره     

منھ في المنطقة العربیة مازال محدود للغایة كما أن األجھزة العربیة العاملة في ھذا  و االستفادة 

  :القطاع مازالت بدورھا ضعیفة التأثیر لذلك ال بد من التركیز في المستقبل على المجاالت التالیة

ت زیادة االھتمام بھذا األسلوب في األوساط الصناعیة العربیة إلحداث االندماج بین المنشا -

  .الصناعیة و توسیع و تطویر القاعدة الصناعیة

ضرورة قیام الشركات الكبیرة العربیة بدور فعال في تنمیة المقاولة الصناعیة الوطنیة و الحد من  -

االعتماد على المقاولة الخارجیة خدمة لمصالحھا وقدراتھا التنافسیة بصفة خاصة و المساھمة في 

االجتماعیة بصفة عامة،و االستفادة في ھذا المجال من تجربة  التنمیة الصناعیة و االقتصادیة و

  .الموریتانیة »سنیم  «المكتب الشریف للفوسفات المغربي و شركة 

ضرورة االھتمام باألوساط الصناعیة على الصعیدین المحلي والخارجي للتعرف أكثر على ھذا  -

اخلیة و الخارجیة و التركیز في ھذا األسلوب و االستفادة منھ في تعزیز مكانتھا في األسواق الد

  .المجال على المعارض والندوات و الدورات التدریبیة

  العربیةأھم الندوات والملتقیات في إطار المقاولة  الصناعیة : ثانیا

I /الجلسة الرابعة لمؤتمر الصناعین الثاني عشر  

  األمین العام للبورصة الوطنیة للمقاولة "المھندس محمد الحارك  "استعرض    

ورقة عمل عن أھمیة تطویر المقاولة و الشراكة الصناعیة في التطویر  1:-المغرب- و الشراكة

الثاني عشر وذلك من حیث  نوالتنمیة الصناعیة وذلك خالل الجلسة الرابعة لمؤتمر الصناعیی

ي و تزویده بالمعلومات التي یحتاجھا عن االستفادة من الكفاءات التقنیة و جذب المستثمر األجنب

منفذي المشروعات الوطنیین و الدولیین حیث قدم من خالل ورقة العمل تجربة المغرب مدعمة 

من  %95باألرقام اإلحصائیة ثم تلي ذلك عرض آللیات تطویر المقاولة بالمغرب كما أوضح وجود 

اللھا استیراد المعرفة و االستفادة منھا مما الشركات الصغیرة والمتوسطة المقاولة و التي أتاح من خ

  .ساعد على توفیر مناخ صناعي جاذب للمستثمرین

وأضاف أن أھداف المقاولة ھو جعل المغرب في مكانة متألقة من خالل المقاولة ذات المردودیة     

للمقاولة العالیة و كما تساعد على خلق فرص عمل داخلیة وخارجیة من خالل إقامة المعارض الدولیة 

 .الصناعیة
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  كما ذكر أن أھم مھن المقاولة في المغرب ھي صناعة النسیج و الجلد و الصناعات المیكانیكیة    

  و صناعة الحدید و الصناعة الكھربائیة و اإللكترونیك و الصناعات الغذائیة و صناعة السیارات  

  .وصناعة الخدمات

رئیس وحدة الدعم الصناعي و المعلومات الصناعیة  "المھندس حازم صبحي االنقر "من جھتھ قدم    

أن ھذا  "الخلیجیة قائال بمنطقة الخلیج لالستشارات الصناعیة ورقة عمل حول برنامج المقاولة 

البرنامج یمثل خارطة طریق لتعزیز المشاریع الصغیرة والمتوسطة في دول التعاون و قال أن 

البرنامج یمثل مركز للمعلومات التقنیة و تعزیز االستثمار الصناعي و لتوفیق القدرات العلمیة و 

ألساس للمساعدة في جمیع اإلنتاج و الخصوصیات الصناعیة للخدمات في شكل مستقل یھدف في ا

االستفسارات و تقدیم أعمال مقاولة و االستعانة بمصادر خارجیة و قال أن الشراكة ھي أفضل مسعى 

  ".في ظل عولمة السوق و الدعوى لتشابك األیادي لتعزیز التعاون والشراكة

  مستقبلیةباإلضافة إلى عرض تجربة دبي لتنمیة الصادرات في المقاولة والشراكة مع نظرة     

و أوضح الھدف من نموذج إستراتجیة التطویر و تعزیز الصادرات من خالل منح حزمة من 

 .الخدمات الموحدة معتمدة على اإلبداع و الشراكة و مؤشرات القیاس الدولیة الممیزة

 باإلضافة إلى أن برنامج المقاولة والشراكة لدبي یعتبر من أھم المبادرات التي تھدف إلى تعزیز    

الترابط بین المصانع المحلیة و المشترین الدولیین و التركیز المبدئي على أربعة قطاعات مقاولة وھي 

تصنیع المعادن و التعبئة و البالستیك و المواد الكیمیائیة و كذلك إقامة قاعدة بیانات شاملة لبرنامج 

  ة منصناعة وفقا لبیانات المقاول 40المقاولة و الشراكة لدبي على أكثر من 

 » Unido« و یقوم برنامج المقاولة والشراكة لدبي على ركیزتین أساسیتین،مؤسسة دبي لالستثمار

  .م و شمل نشاطات موحدة عدیدة2008الصناعي و منتدى الشراكة في فبرایر 

و اعتبرت مبادئ برنامج المقاولة الصناعیة والشراكة لدبي مبادرة فریدة في قدرتھا على بناء     

لصناعیة المحلیة و زیادة الصادرات و توسیع األسواق إشارة إلى أن النظرة المستقبلیة القدرة ا

  .للبرنامج تھدف إلى تنویع قاعدة بیانات الموردین و تطویر قدرات الموردین المحلیین

II /الصالون األول للمقاولة الصناعیة بالجزائر    

مؤسسة  53بمشاركة  )الصنوبر البحري  (ماي القادم في قصر المعارض  6إلى  3سیعقد من     

أجنبیة و تأتي ھذه التظاھرة بمبادرة من مركز التجارة العالمي بالجزائر و البورصة  43جدیدة و 

  و بمساھمة وزارة الصناعة " بنانسي "و كذا نظیرتھا الفرنسیة  - الوسط  -الجزائریة للمقاولة 

رة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة و وزارة و ترقیة االستثمارات ووزارة المؤسسات الصغی    

التكوین والتعلیم المھنیین إضافة إلى منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة و أشار مسؤول في مركز 

التجارة العالمي بالجزائر فیما یتعلق بالمشاركة األجنبیة أن ھذا الموعد االقتصادي المخصص 



 
 

شركات اسبانیة و شركة ألمانیة فضال عن مشاركة  6و  شركة فرنسیة 33للمھنیین سیشھد مشاركة 

  .شركتین مغربیتین و شركة بلجیكیة

  و أوضح المنظمون أن ھذا الصالون سیكون بمثابة أرضیة بالنسبة للمھنین لالرتقاء بالممونین     

و اكتشاف منتجات وخدمات جدیدة و استشارة مختصین و كذا تحقیق مشاریع شراكة في مجال 

ة المیكانیكیة و المعدنیة والبالستیك و المطاط و المركبات الكھربائیة و االلكترونیة و الورق الصناع

والزجاج و الخزف باإلضافة إلى اآلالت والمعدات و النقل وتكنولوجیات اإلعالم و االتصال كما 

جمیع أن ا الصالون سیسمح بت "عزیزو العایب "-الوسط- أوضح رئیس البورصة الجزائریة للمقاولة

في قطاعات السكك الحدیدیة و المیكانیك و  نمع المقاولین و الصناعیی نصناع القرار الجزائریی

السیارات و األشغال العمومیة و األجھزة الكھربائیة و الكھرومنزلیة و الدراسات  و الخدمات،و 

لھذه التظاھرة اعتبر العایب الذي تأسف لعدم كون المقاولة معروفة ومتطورة في الجزائر انھ یمكن 

االقتصادیة أن تستجیب الحتیاجات و آمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سیما تلك التي تعمل في 

م ندوات متبوعة بنقاش و ورشات حول مواضیع مثل 2010 "الجست  "المقاولة و سیحتضن صالون 

رھانات و تحدیات الصناعة الجزائریة و عقود المقاولة و أسالیب الدفع إضافة إلى التسویق والتصمیم 

م 2010 "الجست  "صالون الصناعي و أفاق المقاولة في الجزائر و الشراكة، و حسب المنظمین فان 

نعاش االقتصادي مع الورشات الكبیرة للبالد في مجال البني التحتیة یندرج ضمن دینامكیة وطنیة لإل

  1.للطرقات و السكك الحدیدیة و الري و البرامج العقاریة إضافة الى المشاریع الصناعیة

نجاح مخطط المقاولة الصناعیة  "عزیزو العایب "  -وسط -بینما ربط مدیر عام بورصة الجزائر    

شبكات تم إنشاؤھا بالبورصة منذ  4یادة عدد المؤسسات التي تتوزع عبر م بز2014الممتد إلى غایة 

من إجمالي المؤسسات الوطنیة یدخل فیھا البنك الجزائري كممون  %10م تصل نسبتھا إلى 1992

الخاص بالمقاولة الصناعیة سیكون نقطة تحول في مسار  " الجست "رئیسي و قال بشان صالون 

بورصة الجزائر ستلعب دورا تكتیكیا إلدخال التكنولوجیا و االستفادة  الصناعات المحلیة، موضحا أن

جون  "شرق فرنسا التي یدیرھا من الخبرة األجنبیة باعتبار الصالون شراكة مع بورصة شمال 

  .الذي قدم النموذج الفرنسي في مجال المقاولة الصناعیة "میشال لوریون 
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الشركات الجزائریة للعمل بھذا النمط للمضي في سیاسة الدولة الرامیة إلى  و دعا للتعاون مع    

بدال من التجارة فقط كما كان من قبل ،كما  %100تحقیق توازن استثماري و إقامة صناعة محلیة 

  .یقول لوریون

ولة فقد تطرق إلى التشریع القانوني للمقا "حراز محاجبي  "أما ممثل وزارة المؤسسات الصغیرة     

م و تحدث عن استعداد وزارتھ الحتواء 2009الصناعیة الذي أتى بھ قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  .انشغاالت كل القطاعات الخاصة بھذا النمط الصناعي

ملیار دوالر لبورصات المقاولة و تحتل المراتب األخیرة في  5.2بالرغم فان الدولة تمنح سنویا     

 "مدیرة الصالون العالمي األول في المقاولة الصناعیة  "سیلفي فورن  "لت المقاولة الصناعیة حیث قا

بفرنسا،أن المؤسسات الجزائریة مصنفة في المراتب األخیرة في ما یخص المقاولة  "میداست 

الصناعیة والشراكة مع شركات دولیة على مستوى ضفتي البحر األبیض والمتوسط و شمال إفریقیا 

مدیر بورصة المقاولة و الشراكة الجھویة لناحیة وھران  "عبد الرحمن بوعلي  "بالخصوص و أشار 

أن بورصات المقاولة األربعة على المستوى الوطني تواجھ مشكل غیاب بنك المعلومات لتحقیق 

االندماج بین المؤسسات الوطنیة و األجنبیة بغیة تطویر اإلنتاج المحلي إلى مستوى عالمي باإلضافة 

دعم الحكومي لبورصات المقاولة حتى یتسنى لھا القیام بعملیات إحصائیة لإلمكانیات إلى ضعف ال

  .التقنیة المتوفرة

األمین العام للمجلس الوطني المكلف بترقیة المقاولة أن الدولة تمنح  "الطاھر سیالم  "و صرح     

تكون ھذه اإلعانة ملیار سنتیم للبورصات المقاولة سنویا حیث  2.5م ما قیمتھ 2006منذ بدایة 

مصحوبة بعقد مشروط بین كل بورصة جھویة مع الوزارة المعنیة إلعداد برنامج عمل فعال یمكن 

تحقیقھ خالل السنة وأضاف المسؤول بان التشاور بین الجزائر و المغرب وتونس متواصال إلنشاء 

اعدتھا إلى المستوى شبكة موحدة لبورصات المقاولة على الصعید ألمغاربي و من ثمة توسیع نطاق ق

لصناعة  " خربوش"العربي و األوروبي و لإلشارة فقد تم توقیع برتوكول اتفاق للمقاولة بین مجمع   

في إطار تطویر  "فوندال  "و تجھیزات الموارد المائیة مع مجمع الساعات الجزائریة  تالمضادا

  .منتوج موحد بمعایر عالمیة لالندماج بھ في األسواق الدولیة

  

  

 

  

 

  

  



 
 

  ولة الصناعیة في المنطقة العربیةمعوقات ترقیة المقا: المطلب الثاني

  1:معوقات نشر واالستفادة من المقاولة الصناعیة في المنطقة العربیة كثیرة و لعل أھمھا    

  .ضعف الوعي العام بأھمیة المقاولة الصناعیة و أساسیاتھا و دورھا -

  .وضوح مفھوم المقاولة الصناعیة في األوساط الصناعیة صاحبة القرار عدم -

  .عدم وجود قوانین منظمة للمقاولة الصناعیة في األقطار العربیة -

  .عدم وجود إحصائیات دقیقة لحجم المقاولة في الھیكل الصناعي العربي -

المؤسسات الكبیرة و اعتماد صعوبة الحصول على بیانات دقیقة حول األنشطة القابلة للتخریج لدى  -

  .أسلوب دمج المراحل للعملیة اإلنتاجیة

  .نقص في الموارد المتاحة لدى األجھزة العاملة في قطاع المقاولة -

بان سبب  "طلعت بن ظافر "و في ذلك أكد المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین    

تراجع االستثمارات و عدم ثقة المستثمرین العرب بالمعامالت تراجع المقاولة في الدول العربیة ھو 

البنكیة و كذا ضعف البیانات االقتصادیة في ھذه البلدان إلى جانب غموض المنھج االقتصادي في 

م كانت تشیر إلى انھ 2001سبتمبر  11كثیرا منھا و أشار نفس المسؤول بان األرقام المسجلة قبل 

ألموال العربیة المستثمرة في ھذه الدول یستثمر رجل األعمال العرب مقابل دوالر واحد فقط من ا

  .دوالر في الدول األجنبیة 800

من جانب أخر أوضح أن النھوض باقتصادیات الدول العربیة یتوقف على دعم الصناعات     

الصغیرة والمتوسطة عن طریق تطویر بورصات المقاولة و الشراكة الصناعیة مما یساعد على 

  .ریع في تجسید مشروع إنشاء مركز عربي للمقاولة الصناعیةالتس

ال تزال الصناعة في الدول العربیة تعاني عددا من المشاكل المزمنة منھا انخفاض مستویات     

البحث والتطویر،تقص عدد شركات التصنیع الكبیرة التي لدیھا قاعدة داخلیة في المنطقة، نقص 

لشركات الموجھة للتصدیر،انخفاض القیمة المضافة،ھیمنة عدد محدود التمویل الالزم للتكنولوجیا و ل

  من الصناعات على قطاع التصنیع،االفتقار إلى الترابط والتشابك بین المشاریع التصنیعیة

  و في ظل القضایا الجدیدة التي تمس الصناعة العربیة كاالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

  و إمضاء اتفاقیات الشراكة اإلقلیمیة و انتشار التجمعات والتكتالت،بات حتما على الدول العربیة 
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التوجھ نحو إستراتجیة التقارب و التجمع في كل المجاالت و القطاعات بدا من القطاع الصناعي 

  .المحرك للتنمیة

امل والتشابك الصناعي من خالل تعزیز القدرات التنافسیة للمؤسسات عن طریق وتبرز أھمیة التك    

المكاسب و المزایا المستمدة من التعاون والتفاعل و زیادة التخصص،تحفیز الربط الشبكي على 

المستوى اإلقلیمي و استمرار تبادل الخبرات والتجارب و تعزیز نشر أفضل الممارسات عالوة على 

  .بین القطاعین العام والخاصتشجیع الشراكة 

و باعتبار المقاولة الصناعیة من االستراتیجیات الناجحة في تحقیق التشابك الصناعي فقد تزاید     

الوعي بأھمیة دور المقاولة في تحقیق التنمیة الصناعیة لدى الجھات المعنیة في الدول العربیة و قد 

اعیة مع مطلع التسعینات بالتعاون بین عدد من انطلقت التجربة العربیة في مجال المقاولة الصن

و باعتبارھا الوكالة المنفذة لبرنامج اإلنماء لألمم المتحدة الذي  » Unido «األقطار العربیة و منظمة 

  .یتولى جانب التمویل

لكن المتبع لواقع المقاولة في الدول العربیة یلحظ نقصا وضعفا بسبب عدم وضوح مفھوم المقاولة     

الصناعیة في األوساط الصناعیة صاحبة القرار و عدم وجود قوانین منظمة للمقاولة الصناعیة في 

العربي وأیضا األقطار العربیة كذلك عدم وجود إحصائیات دقیقة لحجم المقاولة في الھیكل الصناعي 

صعوبة الحصول على بیانات دقیقة حول األنشطة القابلة للتخریج لدى المؤسسات الكبیرة و اعتماد 

أسلوب دمج مراحل العملیة اإلنتاجیة،نقص في الموارد المتاحة لدى األجھزة العاملة في قطاع 

لتكامل والتشابك الصناعي المقاولة و لتحسین واقع المقاولة في الدول العربیة و جعلھا آلیة لتحقیق ا

  :ومن ثم تحقیق التكامل االقتصادي الشامل البد من

توفیر نظام متكامل لسیاسات التعاقد بین المشروعات الصناعیة العربیة خاصة في مجال الصناعات  -

  .المغذیة

مبدأ المقاولة الصناعیة بین الدول العربیة و توحید المفھوم العام لھا على أن سیساند ھذه  افتراض -

  .الدعوة توفیر حزم الحوافز االستثماریة

االتجاه نحو إقامة تكتل صناعي حقیقي بین الدول العربیة في المجاالت المساندة للنمو الصناعي  -

  .على المستوى القومي

  .عربیة لتحدید خریطة صناعیة على المستوى القوميالتنسیق بین الدول ال -

تشجیع الشراكة الصناعیة و نقل التكنولوجیا و تكوین شبكات المقاوالت و زیادة االھتمام بھذا  -

األسلوب في األوساط الصناعیة العربیة إلحداث االندماج بین المنشات الصناعیة و توسیع وتطویر 

  .القاعدة الصناعیة



 
 

شركات الكبیرة العربیة بدور فعال في تنمیة المقاولة الصناعیة الوطنیة و الحد من ضرورة قیام ال -

االعتماد على المقاولة الخارجیة خدمة لمصالحھا و قدراتھا التنافسیة بصفة خاصة والمساھمة في 

  .التنمیة الصناعیة واالقتصادیة و االجتماعیة بصفة عامة

اولة الصناعة في المنطقة العربیة و إصدار التشریعات التوسع في إقامة األجھزة الالزمة للمق -

  .المطلوبة

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

   

 

 

 

  الفصل الثالث                   

  دور المقاولة الصناعیة في تشكیل ھیكل التخصص

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 
 

  مفاھیم عامة حول التخصص : المبحث األول 

یعد التخصص سمة الحیاة االقتصادیة المعاصرة إذ ھو وسیلة اإلنسان لزیادة إنتاجیة عناصر     

اإلنتاج و خاصة العمل مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاج الكلي للمجتمع من السلع و الخدمات و تحسین 

ه،فاإلنسان مستوى المعیشة فیھ و ال یستطیع إنسان بمفرده أن یقوم بعملیة اإلنتاج المتنوعة الوجو

الواحد یعجز عن إنتاج كل ما ھو ضروري لھ دون مساعدة اآلخرین فالناس ال یستعطون إنتاج السلع 

  .من تجربة ومھارة األجیال السابقة نإال سویة متحدین في جماعة تعیش في مجتمع و مستفیدی

تقسیم العمل على  فاألعمال متفاوتة فیما نحتاج إلیھ من قدرات و إمكانیات و مواھب لذلك یجب     

األفراد حسب قدراتھم و إمكانیاتھم و عدم إھمال میولھم ورغباتھم الن مراعاتھا یساعد العاملین على 

  .أداء عملھم برضا وارتیاح و ھذا یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة

  مفھوم التخصص: المطلب األول

  1:یظھر التخصص واضحا أكثر من خالل شرحھ عبر المفاھیم التالیة    

  اللغوي و االقتصادي للتخصص مالمفھو: أوال

I /المفھوم اللغوي  

  .من خصص یخصص تخصیصا و ھي صنع شيء مناسب لغرض خاص    
  .و ھو أیضا اقتصار عضو أو فرد أو جماعة على القیام بعمل معین

II /المفھوم االقتصادي  

ھو إنتاج مجموعة محدودة من السلع و الخدمات من قبل دولة أو منطقة أو فرد و ھو ما یطلق     

علیھ في نفس الوقت تقسیم العمل أي عملیة تقسیم المسؤولیات و الوظائف داخل المنظمة لتحقیق ھدف 

  .وھذا ما یجعل اإلنتاج أسرع وأكثر كفاءة

  .كنت قد اعتمدتھ على النحو الوظیفي و التخصص ھو عبارة عن خط خاص من العمل    

أیضا ھو تركیز المنظمات على جھودھا اإلنتاجیة على نطاق محدود من المھام و یتطلب إن یكون 

التركیز على منطقة ضیقة من المعرفة أو المھارة كما ینطوي على تكییف المؤسسة من اجل األداء 

  اداء معظم  ساب قدرة المنظمة علىالفعال على نحو غیر عادي و غالبا یكون التخصص على ح

  

  

 

  
  :نقال عن الموقع الشبكي التالي 1

http://fr.wikpedia.org  
  



 
 

الوظائف األخرى بنفسھا و التي تتركھا بالضرورة إلى اآلخرین من ذوي المھارات أو المواھب أو 

  .القدرات األكثر مالمة

II-1 / االقتصاد الجزئيحسب  

ھو إستراتجیة تركز من خاللھا الشركة على مجال واحد من النشاط من اجل السیطرة و التمتع     

  .بالخبرة و اكتساب المھارات الخاصة

II-2 /حسب االقتصاد الكلي  

یفسر التخصص بما یعرف بنظریة المیزة النسبیة و ھو قدرة أي بلد على تركیز طاقتھا اإلنتاجیة      

على نوع واحد من الممتلكات و ترك البلدان األخرى إلنتاج السلع األخرى و یتم تحقیق التوازن عن 

ھو االقتصار طریق التجارة و ذلك وفقا لنظریة ریكاردو ویستفید من ذلك جمیع البلدان أي باختصار 

ینتج سلعة واحدة  )حداد -نجار -مزارع (على مھنة معینة إلنتاج سلعة أو أداء خدمة محددة مثل 

  .ویحصل على ما یرید من سلعة أخرى عن طریق التبادل

  أنواع التخصص: المطلب الثاني

  1:من أھم أنواع التخصص ما یلي    

  التخصص المھني: أوال
و یعني تخصص كل فرد في عمل محدد على شكل حرفة أو مھنة معینة حیث ینقسم أفراد المجتمع     

و یعتبر ھذا التخصص من أقدم األنواع فقد عرفھ اإلنسان منذ  نإلى مزارعین و حرفین وصناعیی

نتیجة  وقت طویل الن قیام الفرد الواحد بإنتاج كل ما یحتاج إلیھ من السلع والخدمات ھو أمر صعب،و

ازدیاد حاجات اإلنسان و تعددھا لذلك بدا كل فرد یتخصص في وظیفة أو عمل معین و ظھر المزارع 

والصانع و التاجر،و قد ساعد ظھور النقود على المزید من التخصص و تقسیم العمل من داخل 

  .الحرفة الواحدة ألنھا سھلت عملیة المبادلة بین المنتجین

  التخصص الصناعي: ثانیا

المشروعات المختلفة داخل الصناعة الواحدة في صناعة جزء أو أكثر  صو معنى ذلك أن تتخص    

من أجزاء السلعة النھائیة أو أن یتخصص في مرحلة معینة من مراحل اإلنتاج، فعندما یقوم مصنع ما 

غلیف و بصناعة سلعة معینة فال یتوجب علیھ إنتاج كل ما یحتاجھ إلنتاج السلعة من آالت و خدمات وت

غیر ذلك و لكنھ یستطیع االستفادة من مزایا اإلنتاج الكبیر التي توفرھا الصناعات األخرى، فمثال 

  و اخرى تقوم بعمل المحركاتداخل صناعة السیارات تتخصص بعض المنشات في صناعة الھیاكل 

  
  44العلوم اإلنسانیة ، العدد لة ، مج التخصص وتقسیم العمل في االقتصاد اإلسالمي: احمد سلیمان محمود خصاونة1
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الخ و ...و ثالثة تتخصص في صناعة األدوات الكھربائیة و رابعة تتخصص في صناعة اإلطارات     

الغزل و أخرى في النسیج و ثالثة تقوم بعملیة  في صناعة المنتوجات توجد منشات تتخصص في

  .والصباغةالتشطیب 

  التخصص الفني: ثالثا

تجزئة عملیات إنتاج السلع الواحدة إلى مجموعة من المراحل،بحیث یقوم فرد واحد أو  ھیقصد بی     

  .مجموعة من األفراد بانجاز مرحلة واحدة منھا و یقصد بھ التخصص ضمن المنشاة الواحدة 

مشھور في صناعة الدبابیس، فقد وجد أن و ضرب مثالھ ال "ادم سمیث  "و قد نادي بھذا المبدأ      

و صقلھ  صناعة الدبوس الواحد تضم ثمانیة عشر عملیة مستقلة من سحب الصلب إلى قطعھ وبرده

دبوس في  20مثال  ووجد انھ لو قام عامل واحد بكل ھذه العملیات فان إنتاجھ في الیوم سوف یكون،

خطوة إلنتاج دبوس فإنھم مجتمعین  18في  أشخاص مع التخصص 10الیوم الواحد أما إذا كان ھناك 

  .دبوس في الیوم الواحد  48.000یمكنھم إنتاج 

  التخصص الدولي: رابعا

و یقصد بھ  ».التخصص ضروري ومنطقي بین األمم كما ھو بین األفراد « "ادم سمیث  "یقول     

بیة، نتیجة توافر تخصص كل دولة في إنتاج سلعة أو أكثر تتمیز في إنتاجھا بمیزة مطلقة أو نس

عناصر اإلنتاج لدیھا وندرتھا لدى الدول األخرى أو بسبب مالئمة الظروف المتاحة فیھا و عدم 

  .مالئمتھا في الدول األخرى و ھذا ھو األساس الذي تقوم علیھ التجارة الدولیة

  أھمیة التخصص: المطلب الثالث

  1:تظھر أھمیة التخصص من خالل ما یلي     

  .بالتخصص یوفر اإلنسان لنفسھ ما یحتاجھ و یوفر لآلخرین ما یحتاجونھ -

  .یوفر التخصص ما یعرف بالفائض و في ضوء ذلك تنشا المبادالت -

ینشا التخصص من قدرة الفرد المحدودة على ممارسة النشاط االقتصادي خاصة إذا كانت ممارسة  -

ا النشاط ومن جھة أخرى ھناك الحاجات المتعددة ھذا النشاط تتوقف على توفر العلم والمعرفة بھذ

لإلنسان والتي تحتاج إلى المزید من النشاط اإلنتاجي إلشباعھا لذلك یعتبر التخصص ضرورة ال بد 

  .منھا

  .توزیع األعمال على األفراد حسب مزایاھم -

  .یزید من إتقان األفراد للعمل -
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  .یؤدي إلى زیادة معرفة األفراد و یزودھم بمھارات جدیدة -

 .یؤدي إلى االختراع و االكتشاف -

یساعد على قیام نظریة التجارة الدولیة نتیجة تخصص الدولة الختالف المزایا الطبیعیة الموجودة  -

  .عند كل منھم

  .زیادة الكفاءة االقتصادیة عن طریق خلق مزایا و خصائص جدیدة وخبرة لدى األفراد -

  .زیادة المھارة وتوفیر الوقت والجھد و تنظیم العمل من حیث المتابعة واإلشراف -

  .إدخال اآللة في اإلنتاج -

العمل وفقا للتخصص تقلیل الفاقد في االنتقال من عملیة ألخرى ینتج عنھا زیادة اإلنتاج و بانقسام  -

أصبح عمل اإلنسان أكثر إنتاجیة و أصبح ارتباطھم یبعضھم أقوى و أدى ھذا التقسیم وفقا للتخصص 

  .إلى ظھور اإلنتاج السلعي أي إنتاج السلع من اجل التبادل

  أسباب و مشاكل التخصص :  المطلب الرابع

  أسباب التخصص: أوال

 1: من ضمن أسباب التخصص التالي    

تالف ظروف المجتمع بالنسبة للفرد ویرجع ذلك إلى المزایا النسبیة التي یتمتع بھا األفراد نتیجة اخ -

  .التعلم أو ظروف البیئة و النظام االجتماعي السائد

  .اختالف الظروف الطبیعیة والبیئیة كاختالف الموقع والمناخ و المواد الطبیعیة -

  األفراد وقدراتھم فھناك عمل یحتاج إلى قدرة بدنیة و أخر إلى قوة ذھنیة تاختالف استعدادا -

  .و ثالث إلى مھارة یدویة 

  المشاكل الناتجة عن التخصص: ثانیا

  2 :من أھم المشاكل الناتجة عن التخصص ما یلي    

  المبالغة في التخصص یؤدي إلى الملل من تكرار القیام بنفس العملیة الجزئیة  -

  )ة النفسیة للعامل الحال ( 

  یفتقد العامل صلتھ بنتیجة عملھ لتخصصھ في عملیة جزئیة ال یشعر بنتیجتھا عكس الحرفي  -

  .الذي یقوم بإنتاج السلعة بأكملھا
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في  "ادم سمیث  "یقوم التخصص في ما معناه أساسا على فكرة تقسیم العمل التي استخدمھا      

  : معنیین مختلفین

یشیر إلى تخصص قوة العمل المصاحبة لعملیة التقدم االقتصادي و الذي یؤدي إلى تحسین  :األول -

  . إنتاجیة عنصر العمل و زیادة مھارتھ و قدرتھ على االبتكار

یشیر إلى تقسیم العمل بین الذین یعملون في أعمال منتجة و الذین یعملون في أعمال غیر  :الثاني -

منتجة، فالعمال الذین یعملون في أعمال منتجة یساھمون في زیادة اإلنتاج و إنتاج فائض یساھم في 

  .زیادة االستثمار

  .و قد اعتبر الزراعة و الصناعة أعماال منتجة

بمبدأ التخصص و تقسیم العمل كأحد المبادئ االقتصادیة و التي بدأت  "ادم سمیث  "و یقر     

  . بالظھور مع تطور الدولة

  "ادم سمیث"التخصص حسب : المبحث الثاني

  "ادم سمیث "عوامل ظھور التخصص حسب : المطلب األول

  1:ھناك العدید من العوامل التي أدت إلى ظھور التخصص ومن أھمھا    

  بالطبعاإلنسان مدني : أوال

  فلما كان الناس یحتاج بعضھم إلى بعض و لم یتمكن الواحد منھم إن یتكلف بجمیع الصناعات    

و إن كان بإمكانھ تعلم الكثیر منھا لكنھ ال یستطیع اإلحاطة بھا كلھا، و أصحاب الصناعات یحتاج  

الحدید یحتاجون إلى بعضھم إلى بعض فالبناء یحتاج إلى النجار و النجار یحتاج إلى الحداد و صناع 

صناعة أصحاب المعادن األخرى و تلك الصناعات تحتاج إلى البناء فاحتاج الناس إلى اتخاذ المدن و 

  .االجتماع فیھا لیعین بعضھم بعضا الن كل منھم یحتاج اآلخرین

  كثرة حاجات اإلنسان: ثانیا

مختلفة الالزم إشباعھا و لم إن تعدد وتنوع حاجات اإلنسان أدت إلى ظھور المھن والصناعات ال    

یكن في وسع إنسان واحد تعلم جمیع المھن و الصناعات التي یحتاجھا و القیام بھا والن الناس بحاجة 

إلیھا جمیعا فالحاجة قادتھم إلى إن یستعین بعضھم ببعض حتى یتم إنتاج جمیع السلع والخدمات التي 

  .یحتاجون إلیھا
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  في قدرتھم الحسیة والذھنیة اختالف األفراد: ثالثا

  .فالتباین و التفرقة و االختالف بین الناس یسبب االلتمام و االجتماع و االتفاق    

  التقدم الحضاري: رابعا

التخصص بمراحل متعددة حیث بدا بالتخصص المھني منذ العصور القدیمة، ثم التخصص في  مر    

إنتاج سلعة معینة و مبادلتھا بالسلع التي ینتجھا غیره من أفراد المجتمع، فالتخصص لیس ولید النظام 

  .الرأسمالي نظرا لتطور النشاط االقتصادي و تنوعھ و اتساعھ

ذات حجم كبیر وما یتطلبھ التقدم التقني من تجزئة العملیات  فالتقدم الحضاري و ظھور وحدات

اإلنتاجیة داخل كل وحدة یستوجب األخذ بمبدأ التخصص على نطاق واسع ذلك أن إنتاج أي سلعة 

یحتاج إلى تعاون وثیق بین العدید من الصناعات و التخصصات المھنیة لتحویل المواد األولیة إلى 

  .سلع قابلة لالستھالك

قد كان التخصص محدودا قدیما لعدم وجود حاجة حقیقیة لتقسیم العمل على نحو رفیع نتیجة ضیق ل    

  .األسواق و تفضیل االكتفاء الذاتي في اإلنتاج

  التجارة الدولیة واتساع األسواق: خامسا

كلما زاد نطاق التبادل في األسواق مع وجود طلب كبیر على المنتجات كلما كان ذلك دافعا     

خصص ذلك الن صغر حجم اإلنتاج ال یحتاج إال إلى آالت و أدوات بسیطة، وعدد محدود من للت

  .العمال و في ھذه الحالة یصبح التخصص أمرا غیر ممكن عملیا وغیر مجد اقتصادیا

  "ادم سمیث"مكاسب اإلنتاجیة بواسطة التخصص و تطوره حسب :  الثاني المطلب

  تطور التخصص: أوال

  1:كالتالي" ادم سمیث " تخصص حسب كان تطور ال    

تخصص بعض القبائل بإنتاج منتج معین كان أول تخصص في تاریخ البشریة ، ثم التخصص في   -

النشاط اإلنتاجي أدى إلى خلق الشروط المالئمة لتطویر أدوات العمل ووسائل اإلنتاج مما أدى إلى 

  .رفع إنتاجیة العمل بشكل مستمر

دا باستخدام المعادن في صناعة أدوات العمل بشكل واسع فاستخدم أدوات أما ثاني تخصص فقد ب  -

  .العمل الحدیدیة و استتبع ذلك نھوضا كبیرا في اإلنتاج
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  و تفسیره للتخصص »ثروة األمم  «كتاب : ثانیا

  1: بتفسیره للتخصص كاألتي »ثروة األمم «جاء كتاب     
  إلى أن ثروة كل امة تقاس بقدرتھا اإلنتاجیة –م 1776 –ذھب ادم سمیث في كتابھ ثروة األمم 

  و بحجم إنتاجھا من السلع بكافة إنتاجھا من السلع بكافة أنواعھا وأصبح مقیاس الثروة لدیھ ھو  

  .التي تتضاعف أضعافا كثیرة إذا ما تم التخصص في كل عمل جزئي إنتاجیة العمل

یتم تقسیم العمل الواحد إلى أجزاء بسیطة یتخصص كل عامل في أداء أجزاء منھا مما یزید من  إذ    

  .إنتاجیة مجموعة العمال ككل وبدال من أن یقوم العامل الواحد بأداء كل أجزاء عملیة العمل

بتقسیم  األمر الذي ال یمكنھ إال من إنتاج عدد قلیل من الوحدات على مدار الیوم،تقوم مجموعة العمال

  .العمل فیما بینھا و تزید بذلك من إنتاجیتھا المشتركة أضعافا

شروطا ال یمكن بدونھا التخصص أن یتحقق والتي تتمثل في تجمیع  "ادم سمیث  "و قد وضع     

  . المال وان االدخار شرط ضروري لتجمیع راسرؤوس األموال الالزمة إلمكان تقسیم العمل 

نقص في رأس المال یؤدي بطبیعتھ إلى زیادة أو نقص كمیة الصناعة وعدد إن كل زیادة أو  «: فیقول

األیدي المنتجة و یؤدي بالتالي إلى زیادة أو نقص قیمة المبادلة للناتج السنوي ألرض البلد و عمل 

  .»عمالھ أي للثروة الحقیقة و دخل كل السكان 

في التزاید المستمر بفضل االدخار و تكوین  و یرى انھ إذا بدا التقدم نتیجة لتقیم العمل فانھ یأخذ    

رؤوس األموال و ذلك الن تقسیم العمل و ما ینطوي علیھ من تخصص یؤدي إلى إدخال تحسینات 

مستمرة على عملیة اإلنتاج و تؤدي التحسینات بدورھا إلى الزیادة المستمرة لإلنتاج، وقد أشار في 

الثمن الحقیقي للمنتجات إال أن زیادة حجم صناعة ما كتابھ عندما تعرض ألثر زیادة التحسینات على 

قد تجذب إلیھا عددا اكبر من القوى التي تعمل في ھذه الصناعة و أشار أیضا إلى أن نمو وسائل النقل 

في منطقة ما قد تؤدي إلى تخفیض النفقات بالنسبة للصناعات التي تستخدم وسائل النقل، فتقسیم العمل 

جات و یحدده بالتالي نظام السوق فإذا كان السوق ضیقا كان احتمال تقسیم یحدده الطلب على المنت

  .العمل محدودا و كانت احتماالت التقدم االقتصادي محدودة أیضا

  أن تحقیق الزیادة اإلنتاجیة یشترط عنصر الحریة االقتصادیة و لقد طبق  "ادم سمیث  "یرى     

ص و تقسیم العمل بین الدولة أي كل دولة یجب إن أفكاره الخاصة عن مزایا التخص "ادم سمیث  "

  .تصدر السلع التي تنتجھا بكفاءة مقاسھ
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دیر السلع التي إن الدول مثل األفراد یجب أن تتخصص في إنتاج وتص "ادم سمیث  "استنتج كذلك     

  .تتمتع فیھا الدول األخرى بقیمة مطلقة

  بواسطة التخصص مكاسب اإلنتاجیة التي تم إنشاؤھا: ثالثا

لالنتاجیة العدید من المكاسب التى یمكن انشاءھا بواسطة التخصص وذلك  "ادم سمیث "حسب      

 1: كالتالي

و یقول على نطاق  ةأن مصالح التخصص تكمن في الحصول على اإلنتاجی "ادم سمیث  "یعتقد     

اصغر انھ یسمح للفرد باستخدام الدرایة الدقیقة للغایة باإلضافة إلى آالت تتناسب مع نوع من السلع 

المنتجة باإلضافة إلى المعرفة الكاملة لقطاع األعمال التجاریة حیث یمكن الحصول على اإلنتاجیة 

  .ن قدرة كل عاملألنھ یزید م

  .»فال تضیعوا الوقت في الذھاب من مھمة واحدة ألخرى  «: في ذلك  "ادم سمیث  "یقول     

  »التكالیف المطلقة  «للتخصص من خالل نظریة  "ادم سمیث  "تفسیر : المطلب الثالث

  )م 1790-م1723 (

  2: داخل الدولة الواحدة أن المزایا التي تنتج عن التخصص "ادم سمیث  "یرى     

تتحقق نتیجة التخصص الدولي الناتج عن اتساع نطاق السوق الذي یتیح لكل دولة أن تتخصص في  

إنتاج السلع التي تكون لھا المیزة المطلقة في أنتاجھا ثم تتبادل فائض إنتاجھا عن استھالكھا منھا بما 

فس المیزات المطلقة و تتمثل نفقة إنتاج یفیض عن حاجة الدول األخرى من سلع تتمتع بإنتاجھا بن

  .السلعة في كمیة العمل الالزمة إلنتاجھا

أول من قام بمحاولة تفسیر التجارة الخارجیة و التخصص الدولي بصورة  "ادم سمیث  "و یعتبر     

ھذا علمیة و قد تم ذلك انطالقا من قانون التكالیف المطلقة في التجارة بین الدول المختلفة كما یعد 

  .القانون نتیجة منطقیة لنظریتھ في طبیعة الثروة و العوامل المحددة لھا

  فیما یخص طبیعة الثروة و تدخل الدولة في تقید الواردات نالتجاریی "ادم سمیث  "لقد انتقد     

  .و زیادة الصادرات إلبقاء المیزان التجاري في حالة فائض 

إن التجارة تجعل البلد یستفید من تقسیم من  »ثروة األمم  «في كتابھ  "ادم سمیث  "لقد برھن     

  مزایا تقسیم العمل بین أفراد المجتمع الواحد الذي بدوره یؤدي إلى التخصص و بالتالي زیادة 
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اإلنتاجیة و الناتج الوطني للدولة و ذلك یتوقف على سعة السوق في جانب و على مقدار رأس المال 

  .المستخدم في جانب أخر

في النشاط االقتصادي یعد شرطا ضروریا لتقسیم العمل ومن ثم  إذن فزیادة رأس المال المستخدم    

  .التخصص بین أفراد البلد الواحد

فحریة التجارة تؤدي إلى تقسیم العمل الدولي الذي من شانھ أن یتیح لكل دولة أن تتخصص في     

ا كما تبادل إنتاج السلع التي تمكنھا منھا ظروفھا الطبیعیة من أن تكون لھا میزة مطلقة في إنتاجھ

فائض اإلنتاج لھا من ھذه السلع، فالتبادل الدولي یتیح للطرفین منافع اكبر و علیھ یمكن القول أن 

التجارة الخارجیة تساھم في القضاء على القیود التي أمام تطویر ظاھرة التخصص وتقسیم العمل 

  .الناشئ عن ضیق السوق المحلیة

  :جود دولتین تنتجان سلعتان و أن نفقة اإلنتاج كالتاليافترض و"ادم سمیث  "و لتوضیح رأیھ     

  .نفقة اإلنتاج بالساعات: 1- 3جدول رقم 

  الساعات               السلعة             الدولة          

                                                                                      

  البرتغال   

  القماش

  الخمر

  ساعات                   8

  ساعة 2

  

  انجلترا   

  القماش

  الخمر

  ساعات  5

  ساعات 3

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  :الشرح -

ساعات  8ساعات من العمل إلنتاج وحدة من القماش في انجلترا و انھ یجب قضاء  5إذ كان یلزم     

ساعات و بنفس  3في البرتغال إلنتاج نفس السلعة فالمیزة المطلقة التي تحصل علیھا انجلترا ھي 

إن  "ادم سمیث  "ذلك یرى  نالطریقة تحصل البرتغال على المیزة المطلقة في إنتاج الخمر م

   اقل التكالیف لزیادة الثروة  (تخصص كل بلد یكون حسب المیزة المطلقة 

  1:بعد التخصص -

  .نفقة اإلنتاج بالساعات: 2-3جدول رقم

  الساعات       السلعة        الدولة           

  

  البرتغال  

  القماش

  الخمر

  ساعة 0*8

  ساعة 2*2

  ساعة 5*2  القماش  



 
 

  ساعة 3*0  الخمر  انجلترا  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  .ساعات بعد التخصص 4 :المكسب -

  :دور التخصص في البلدین المتبادلین* 

  لنفرض إن ھناك دولتین فقط ھما فرنسا وبریطانیا تنتجان سلعتان فقط ھما القمح و القماش -

 .و إن إمكانیات اإلنتاج لوحدة واحدة من السلعتین تقاس بساعات العمل 

التخصص و تقسیم العمل الدولي یؤدي إلى قیام التجارة الخارجیة بین بریطانیا وفرنسا مع أن وضع  -

تحقیق فائدة لكل منھما و لتفسیر ذلك یمكن القول أن مواطني كل من البلدین یحتاجون لكلتا السلعتین و 

ل دولة جھودھا لكن علیھم أن یختاروا أما طریقة االكتفاء الذاتي في إنتاج كل ما یستھلك حیث توزع ك

بإنتاج كلتا السلعتین و في ھذه الحالة تنتج كل من فرنسا وبریطانیا وحدة قماش بوحدة قمح ب 

  .عمل/سا15

أما عند اختیار كل واحدة منھما طریقة التخصص الدولي فان بریطانیا سوف تنتج وحدتین من  -

  .حالة التبادل الدوليعمل و ھي الفرق بین اإلنتاج في حالة االكتفاء و في /سا10القماش ب

حالة االكتفاء : 10عمل /سا5+ عمل /سا *2  =30عمل/سا .  

حالة التبادل الدولي : 5عمل /سا *2  + 5عمل /سا *2  =20عمل/سا  

 التخصص بصورة عامة        نقص التكلفة         عمل /سا10= 20-30: الفرق بین الحالتین  

  .زیادة مستوى الرفاھیة بصورة أفضلو بالتالي فان ذلك سیؤدي إلى 
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فان التطور األكبر في القوى الفاعلة في العمل و الجزء األكبر من المھارة  "ادم سمیث  "و حسب     

و الفھم والحكم آیا كانت وجھتھ أو تطبیقھ ھي تأثیرات التخصص و یرجع النمو الكبیر في العمل 

  :الناتج عن التخصص و الذي یستطیع انجازه عدد كبیر من الناس إلى ثالث ظروف مختلفة

  .لعاملینإلى زیادة براعة ا  -

  .إلى حفظ الوقت الذي یضیع عادة أثناء مروره من نوع أعمال معین إلى نوع أخر  -

إلى اختراع األعداد الھائلة من اآلالت التي تسھل العمل وتمكن عامال واحدا من انجاز العدید من   -

  المھام

  :دور المقاولة الصناعیة في تشكیل ھیكل التخصص: المبحث الثالث

  1: توضیح ذلك من خالل أراء مجموعة من العلماء في التخصص في ما یلي یمكن    

  فوائد التخصص في العمل لدى صاحب الصنعة ھو إتقانھ لھا  « : "ابن خلدون  "یقول .«  

  أن التخصص و تقسیم العمل كانا في المجتمع األولي البسیط، ثم في  «:  "ھربرت سبنسر  "یرى

المجتمع الزراعي ثم في المجتمع الصناعي الحدیث الذي اخذ التخصص و تقسیم العمل فیھ أعلى 

   ». مستویات الدقة و التنظیم

  ل فتتمثل رؤیتھ امتدادا ألدم سمیث و یرى أن تعزیز التخصص داخ «:  2 " تایلور "أما حسب

  ». المؤسسة من خالل الفصل بین الھندسة و أسالیب اإلنتاج و خط التجمیع 

ھؤالء العلماء أكدوا على التخصص للزیادة في اإلنتاجیة حیث كانت سابقا سلسة كاملة في اإلنتاج في 

نفس الصناعة، و الیوم یمكن العثور على كل العناصر من خط اإلنتاج، بل قد یكون احد الممتلكات 

  .نتجھا مجموعة من الشركات في المناطق النائیة في العالمالتي ت

تتمیز الصناعة الیوم بإنشاء خریطة صناعیة جدیدة للدول تھدف إلى توظیف بعض الصناعات في     

 نالمناطق طبقا للمزایا النسبیة و توفیر قاعدة صناعیة متجددة تخدم صناع القرار و الصناعیی

مراكز تدریب مھني لكل صناعة في أماكن تركیزھا بھدف خلق كوادر والباحثین و اإلسھام في إنشاء 

من العمالة الوطنیة المؤھلة و جذب المزید من االستثمارات المحلیة واألجنبیة إلى قطاع الصناعة و 

  في إدارة التنمیة الصناعیة / المقاولة / ذلك بإنشاء مراكز للتكامل الصناعي 

  

  

  
   "مناقشة فكرة التخصص و تقسیم العمل" مقدمة ابن خلدون قراءة في : إبراھیم العنزي  1

  ).1(، ص م2009، 13392مجلة الجزیرة ، العدد 
  :نقال عن الموقع الشبكي التالي 2
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شابك الصناعیة و الترویج المتواصل كإدارة معلوماتیة فنیة تھدف إلى تشجیع و تفعیل عالقات الت

  .ألسلوب المقاولة الصناعیة و القیام بالمسوحات المیدانیة المتخصصة

1:دور مدارس كالیفورنیا  

ھذه المدارس صفة المرونة من خالل االستعانة بمصادر خارجیة في العدید من األنشطة  اشترطت    

و أجبرت عملیة االستعانة بمصادر خارجیة الشركات لتصبح أكثر استجابة لتكالیف المعامالت من 

  النداء الموجھ للسوق و مع ذلك زادت ھذه التكالیف مع زیادة المسافة و قد سعت 

ع في المدن مع الموردین و المقاولین من الباطن ذات الصلة إلنتاج ھذه الشركة الشركات لتحدید موق

  .وھذا یؤدي إلى التخصص في منطقة أو في حقل معین

  .متخصصة في الطیران و الفضاء "تولوز  "على سبیل المثال مدینة 

  .متخصصة في األغذیة الزراعیة "أجا  "أما مدینة 

و ھي عبارة عن مجموعة  » Agroupole «الصناعیة لمناطق تركز ھذه المدن فیما یعرف با    

  .متكاملة من الشركات في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي نفسھ 

  .في مجال االلكترونات » وادي السیلیكون «: مثل 

  .متخصصة في السیارات » مدینة تویوتا «: مثل 

  بیات اإلنتاج المدمجخصائص وسل: المطلب االول

  2: المدمج ما یلي خصائص وسلبیات اإلنتاجمن أھم     

  خصائص اإلنتاج المدمج: أوال
أن التحوالت الكبرى التي عرفھا النظام العالمي في المیدان االقتصادي خالل الفترة األخیرة ال     

سیما مع دخول العولمة في ھذا المجال و إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة و توقیع بعض الدول األجنبیة 

سساتھا إلى التأقلم مع لحوض البحر األبیض المتوسط اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي أدى و مؤ

قواعد جدیدة فرضتھا التجارة العالمیة و المنافسة الدولیة الشدیدة و مع الدخول الحر للمنتوجات في 

كل أسواق العالم بدون رسوم جمركیة بعد الحذف اإلجباري للرسوم الجمركیة المطبقة من طرف 

  نافسة الدولیة للمؤسسات الصناعجمیع الدول و اجبر تطبیق الم
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إنتاجھا الصناعي و ھذا أساسا لالحتفاظ  باسم استمرار نشاطھا إلى إعادة النظر في سیاسة تسیر

  .بوضعیتھم في السوق الوطنیة والعالمیة

و في إطار إستراتجیة التنظیم كانت تنتج المؤسسات بإمكاناتھا الخاصة وفي ورشاتھا بدئا من     

  .المواد األولیة إلى غایة اإلنتاج النھائي كما أنھا كانت تقوم حتى بعملیة التسویق

ؤسسات تصنع في ورشاتھا كل األجھزة الالزمة لتكوین المنتوج النھائي كما تنتج فكانت الم    

بإمكاناتھا الخاصة كل الخدمات الضروریة لذلك كالصیانة الصناعیة، إنتاج قطع الغیار، نقل المواد 

  .الخ.....األولیة و المنتوجات

م و منھا بحثھم عن اإلدماج في قدرتھم على اإلنتاج المتكامل في مصانعھ نتمثل فخر الصناعیی    

  التام الذي خول ألصحاب الوسیلة الوحیدة للحفاظ على األسرار، اإلنتاج ، الزعامة والقوة في 

المالكین للوسائل المالیة الھامة اثر على  نھذا النوع من اإلنتاج المدمج مستعمل من طرف الصناعیی

ن مستعمل في اكبر قطاعات الصناعة وسط األعمال على المستوى المحلي، الجھوي و الوطني فكا

كالصناعة البترولیة و صناعة الحدید والصلب و صناعة الحدید والصلب ، صناعة السیارات، 

  .الخ.....صناعة الطاقة، السكة الحدیدیة، المیكانیك، بناء المستشفیات و العمارات

  :و كان یقدم عدة ایجابیات منھا

  :تي كانت تستطیع أن تصل إلى المواد الخام كما ھو الحال في االستقاللیة التامة في اإلنتاج و ال -

  .صناعة تحویل وتكریر البترول التي توصلت إلى البحث والتنقیب ونقل البترول الخام* 

صناعة الحدید والصلب حیث كانت تملك مناجم الستخراج المعادن مثل الحدید و الخام * 

  .الخ...والزنك

في الوالیات المتحدة األمریكیة یملك مناجم  »فورد  «ع سیارات صناعة السیارات أین كان صان* 

الفحم الالزمة إلعداد أنواع الحدید المستعمل في صناعة األجھزة المختلفة للسیارة كما فكر حتى في 

الالزمة لصناعة عجالت  »ألنكس  «إقامة مزارع ألشجار المطاط في البرازیل لتوفیر لمصانعھ مادة 

  .المطاطیة األخرى السیارات و القطع

  .السیطرة التامة على األسرار و تكنولوجیا التصنیع* 

تخفیض مصاریف اإلنتاج و التي یرافقھا انخفاض او انعدام مصاریف نقل المنتوجات النصف * 

  .نھائیة كون ورشات اإلنتاج المواد موجودة في نفس المكان

آخرین االستفادة من المنتوجات النصف نھائیة في  نكسب ھوامش الربح التي كان یمكن لصناعیی* 

  .إطار سیاسة المقاولة الصناعیة
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  أھم سلبیات ھذا النوع من اإلنتاج: ثانیا

  .صعوبة أكیدة في میدان السیطرة على تسیر المؤسسات -

د كبیرة في المیدان البشري، صعوبات متعلقة بالحجم الكبیر للمؤسسة الذي یتطلب تجنید موار -

  .المالي، المادي

  صعوبات ضخمة في میدان التسیر التقني والتكنولوجي ، الموارد البشریة ،المالیة ، التجاریة -

  .و كذا المحیط 

  .صعوبات تتعلق بالسیطرة على تقنیة صناعة عدة منتوجات -

  .اإلنتاجصعوبة التحسین المستمر في النوعیة مع تخفیض مصاریف  -

  .صعوبة تتعلق في منح البحث و التجدید حصة ھامة -

صعوبة مواجھة التنافس مع العلم أن المؤسسات ال تستطیع أن تستثمر في شراء العتاد و اآلالت  -

  .الحدیثة الصنع كونھا باھظة الثمن

  .عدم قدرة المؤسسة على تسطیر األھداف -

الملحقة األمر الذي یؤدي إلى خلق تكالیف  تو رشااالستعمال الجزئي لبعض آالت اإلنتاج و ال -

  .مالیة غیر ضروریة

  ظھور اإلنتاج الصناعي المتخصص: المطلب الثاني

 1: كان ظھور اإلنتاج الصناعي المتخصص بحسب ما یلي    

إضافة إلى الصعوبات السابقة وأمام تنامي المنافسة و المزاحمة وجد كبار المنتجین أنفسھم مجبرین 

في مؤسساتھم و ذلك باستعمال عقالني الحتیاجاتھم من قطع  ذضع قواعد داخلیة قید التنفیعلى و

  .الغیار و المكونات

إلى صنع مكونات التصنیع و شیئا فشیئا ھذه الحتمیات الجدیدة  تو لقد أدت عدة اختراعا    

تنتج مكونات  المفروضة في السوق الذي یتمیز بالتجدید المستمر أدت إلى ظھور مؤسسات متخصصة

  .التصنیع

  و قد انتشرت سیاسة المقاییس في جمیع الدول المصنعة و ھكذا بدأت تظھر طریقة التمویل    

  و التزوید من خارج المؤسسة و باإلضافة إلى حتمیات المؤسسة و البحث عن أحسن إنتاجیة 

وب مع االمتیازات و و التي أصبح یواجھھا الصناعیون ظھرت المقاولة الصناعیة و ھي إجراء یتجا 

الحلول التي یمنحھا ألحسن استعمال لقدرات اإلنتاج المتوفرة و التخصصات و ذلك من اجل الوصول 

  .إلى مالئمة األسواق مع سعر المنتوج ، النوعیة و أجال إنتاجھ
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في الستینات درس الصناعیون الیابانیون ممیزات اإلنتاج في الدول الغربیة و خاصة الوالیات     

المتحدة األمریكیة أین وجدوا جمیع السلبیات لنظام اإلنتاج الصناعي المدمج و طوروا نموذجا جدیدا 

إنتاجیة وتنافس  الذي یؤدي إلى النوعیة واآلجال الدقیقة ھذا منح لصناعتھمالتخصص لإلنتاج أساسھ 

  .في العالم كلھ وھذا منذ الثمانینات نمن قبل اغلب الصناعیی دمعترف بھ انتھجت فیما بع

أدت ھذه الوضعیة الجدیدة إلى وضع مقاییس دولیة جدیدة فمؤسسات اإلنتاج المتخصص سمیت     

لمجمعات في بمؤسسات المقاولة في میدان قدرات اإلنتاج ، التخصص، الخدمات، الصیانة، وكذا ا

میدان تمویل المكونات الصناعیة قبل قدوم الشراكة بكل أنواعھا و كذا ممارسة سیاسة التسعیر 

  .الجیوغرافي للمؤسسات

ولقد قام الصناعیون في ھذا السیاق باالستنجاد بعدد وافر من المقاولین من الدرجة األولى والثانیة     

  .لعمل في المنزل والثالثة أما الدرجة األخیرة فكانت تتضمن ا

كما تمكن الیابانیون بھذا المنھج من كسب أسواق ھامة في ربوع العالم وأیضا قام مركز األبحاث     

بالوالیات المتحدة األمریكیة بانجاز برنامجھ لغزو القمر و ذلك عن طریق تجنید  »النازا  «األمریكي 

  .عدة مقاولین

المتخصص ، لقد فرضت الشراكة و المقاولة وجودھا في  أما في أوروبا وفي إطار سیاسة اإلنتاج    

فرضت الشراكة لعدة شركات ھامة للمقاولة في  »أریان  «سلم الدول و ھكذا وفر البرنامج الفضائي 

و الذي استخدم العدید من المقاولین من  » اربیس صناعة «لبرنامج عدة دول ونفس الشيء بالنسبة 

 «البحر الوالیات المتحدة األمریكیة علما أن صنع القطار ذا السرعة الفائقة و إنشاء النفق تحت 

قد سمح بتدخل أالف المقاولین و خالصة القول ھي أن اإلنتاج المتخصص قد تدعم وتطور  » المنش

ادیة للمنافسة فقد أدت إلى التوجھ نحو التعمیم و عن طریق صناعة السیارات أما الحتمیات االقتص

منھا إلى اإلنتاج المتكامل ثم اإلنتاج المتخصص و الذي أدى بدوره إلى التنظیم العقالني للمقاولة 

  .الصناعیة

   التخصص كأھم مبررات اللجوء إلى المقاولة الصناعیة: المطلب الثالث

ألنسب لوسائل اإلنتاج و التي أصبحت أسعارھا جد باإلضافة إلى حتمیة و ضروریة االستعمال ا    

  1:باھظة فان اللجوء إلى تنظیم عقالني للمقاولة الصناعیة یتماشى مع المبررات الجوھریة التالیة 
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التقنیات التي دفعت المؤسسات إلى الخشیة والتخوف من مشاكل تتطلب إمكانیات فكریة تقنیة  تطور -

  .ومالیة و التي أصبح من الصعب امتالكھا و ھذا ما یدعوا إلى ضرورة التخصص

بالنظر إلى التقدم والتطور السریع للتكنولوجیا فالمؤسسات الصناعیة لم یعد بمقدورھا القیام  -

  ة لتكون في المستوى المطلوب و ذلك حتى تكون كما كانت علیھا في السابقبمجھودات جبار

  .و أصبح من الضروري اللجوء إلى اإلنتاج المتخصص 

ھذا النوع الذي یتطلب اللجوء إلى المقاولة إلنتاج جمیع أجھزة الصناعة و التي ال تدخل في مجال 

  .اختصاصھم

إلى المساعدة الخارجیة عوض القیام بكل األعمال أصبح من المعقول واألنسب اقتصادیا اللجوء  -

اإلنتاجیة باإلمكانیات الخاصة و ذلك عندما ال تكون المعدات وال الید العاملة متخصصة في 

  .المنتوجات األخرى الخاضعة للمنافسة الشدیدة

صص فیھا یجب على كل مؤسسة أن تكرس إمكانیاتھا المالیة، التقنیة، البشریة في المیادین التي تتخ -

بقوة عوض أن تبعثر جھودھا في مجاالت أخرى یسیطر علیھا غیرھا من المؤسسات و التي تعتبر 

  مھمتھم واختصاصھم و ھكذا تفضل المؤسسة االستثمار في المجال الذي تتخصص فیھ أما 

المیدان الذي یتعذر فیھ وجودھا فیكون ذلك عن طریق طلب المساعدة من أھل االختصاص األمر 

  .یؤدي حتما إلى توسیع نطاق وجودھاالذي 

إن اللجوء إلى المقاولة الصناعیة یساعد المؤسسة على تحقیق التخصص في اإلنتاجیة ومنھ تكوین  -

األرباح في التنافس حیث إن تطور المؤسسات المتكاملة أدى بھا إلى تعدیل جذري الستراتیجیاتھا و 

الى السوق في نظام اقتصادي حدیث مفتوح للتدخالت نظامھا ونمط تنظیم منشاتھا الداخلیة و نظرتھم 

  .األجنبیة و دخول األسواق الخارجیة

مجبرین على تحسین و ترقیة منافستھم في كل المیادین و یستوجب علیھم تحقیق  نكما أن الصناعیی -

  .ذلك بتكریس كل إمكانیاتھم لتعزیز التخصص في اإلنتاجیة

                          » .لصناعیة یعتبر كأداة جد موافقة لبلوغ التخصصإن التنظیم العقالني للمقاولة ا « -

 األھداف التي تتضمنھا المقاولة الصناعیة من خالل التخصص :المطلب الرابع

  1:تتضمن المقاولة الصناعیة من خالل التخصص األھداف التالیة    

  بالنسبة لإلنتاجیة: أوال

  إن نظام المقاولة یسمح بنمو ملحوظ لإلنتاجیة بالنتیجة للمردودیة و التي یكمن ھدفھا األساسي     
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  .في المساھمة في استعمال أفضل،اشمل،و أكثر عقالنیة للتخصصات المھنیة المتوفرة

  بالنسبة للتسیر: ثانیا

یسمح التسیر بتدارك النقائص من اجل التخصص في جمیع المیادین مثل تنظیم التأمینات، النوعیة،     

  .الخ....التكوین، الترقیة، االتصاالت، الخدمات الصناعیة

  بالنسبة لالستثمار: ثالثا
آالت إن نقص المعلومات لھ تأثیر كبیر في مجال االستثمار، مثال یمكن لصناعي أن یقوم بشراء     

یعلم مسبقا انھ سیستعملھا إال لوقت محدد الحتیاجاتھ الخاصة فان لم توجد منظمة تأخذ في الحسبان 

توافر ھذه اآلالت فال شيء یمنع صناعي أخر من اكتساب نفس اآللة و التي تضاف ألخرى مستعملة 

برر لآلالت مجددا، الغیر م عامل ما بین المؤسسات یجنب الشراءجزئیا في ھذه الحالة اللجوء إلى الت

ذلك انھ یمكن من استعمال اآلالت المقتناة مسبقا و بصفة مشتركة من طرف المؤسسات في عقد 

  .الشراكة كما أن ھذه الوضعیة تسمح لھم من رفع مستوى التخصص

  االستغناء عن االستیراد :رابعا

إن التخصص یزید من القوة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة و التي تضع الدولة و المؤسسات في    

  حالة صراع مستمر و قد بذلت مجھودات جبارة من اجل تقویم عملیة التصدیر و قلیلة التي تتعلق 

ة الصعبة علما أن العملة الصعبة المدخرة لالستیراد لھا نفس قیمة العمل دبتقلیص عملیة االستیرا

  المحصل علیھا من عملیة التصدیر فلماذا تستورد ما یمكننا إنتاجھ محلیا ؟

نقول أن القیام بدراسة شاملة عن االحتیاجات ثم التخصص في اإلنتاج و بعدھا خلق  يو بالتال    

عالقات ضروریة بین المؤسسات المعنیة و من ثم تنظیم عملیات المقاولة كل ذلك یساھم بصفة فعالة 

في الدخل الوطني و بالتالي یمكن االستغناء عن استیراد المنتوجات التي یمكن إنتاجھا محلیا و في 

  .ظروف اقتصادیة تنافسیة

  1:الشراكة الصناعیة كأسلوب حدیث للمقاولة الصناعیة المؤسس على التخصص: المطلب الخامس

سلط و الدوري بین األمر بالعمل و لم یكن مصطلح المقاولة یعجب دائما نظرا لطابعھ السلمي المت    

  .المقاول كما كانت تعني المقاولة أحیانا استعمال ید عاملة غیر مؤھلة و بخسة 
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إننا نعلم حالیا أن عالقات المقاولة الصناعیة تغطي حقیقة أوسع واعقد و تعني أسلوبا حدیثا یساعد     

اإلنتاج الصناعي و ذلك باالستعانة بعدة مؤسسات صناعیة مستقاة ذات على تفعیل التخصص في 

إنتاج متخصص و تطور تعمیم ھذه الطریقة مكن من وضع عالقات وطیدة و متوازنة بین شركتین أو 

  .نعدة شركاء صناعیی

كما أن مفھوم الشراكة الصناعیة مكن من وضع أسلوب حدیث للمقاولة الصناعیة المؤسس على     

صص و من ثم التحكم التكنولوجي للمقاولین و الذي یؤدي إلى خلق عالقات بین المؤسسات التخ

  .نمستمرة و مستقرة مع تقسیم عادل للمسؤولیات ما بین الشركاء الصناعیی

و في ھذا اإلطار الشراكة نوع من المقاولة أكثر حداثة أین یتعاون األمرین والمقاولین فیما بینھم     

أعمق في إطار المقاولة البحتة والبسیطة یتعھد اآلمر بإعطاء عمل محدد إلى المقاول في إطار أوسع و

مقابل اجر متفق علیھ كما یتعھد المقاول بأداء ھذا العمل في الوقت المتفق علیھ حسب الكم والكیف 

خر المتطلبین كما انھ في الشراكة یبحث كل من الطرفین عن طریق العالقات القائمة لمنح العدد األ

  .العدد الكبیر من المعلومات لمساعدتھ على التخصص في شتى المیادین 

بذلك نقول أم الصناعة المتخصصة قد عرفت قفزة كبیرة نظرا لمزایاھا المتعددة كما أن وضع أدوات 

أساسیة للترقیة الھیاكل المتخصصة داخل المؤسسة و من ثم التنظیم العقالني لعالقات المقاولة و 

  .المؤسسات الصناعیة و المصالح أصبح ضروري الشراكة بین

و تعد مراكز الترقیة أو بورصات المقاولة و الشراكة ھي الھیاكل المتخصصة في ترقیة المقاولة و     

  .الشراكة ووضع عالقات عمل بین المؤسسات

  إستراتیجیة تطویر المقاولة الصناعیة الى الشراكة الصناعیة: أوال

عالقات المقاولة الصناعیة سائدة في جمیع مرافق القطاع الصناعي بوصفھا وسیلة حدیثة  أصبحت    

  وفعالة في تنظیم اإلنتاج الصناعي من خالل مشاركة العدید من الوحدات المستقلة و مع تطور 

وانتشار ھذا األسلوب أصبحت الحاجة ملحة إلیجاد عالقات أكثر ثباتا و توازنا بین الشركاء 

ین لمواجھة متطلبات السوق و انطالقا من ھذا المنھج جاءت فكرة الشراكة الصناعیة إلیجاد الصناعی

عالقات تبادلیة و تكاملیة أكثر عمقا و قدرة في تحقیق التنافسیة ویمكن توضیح ذلك أكثر من خالل 

  : التعرف أكثر على إستراتیجیة الشراكة الصناعیة

I /مفھوم الشراكة الصناعیة  

ریفھا بأنھا تطور عالقات المقاولة الصناعیة تتم من خاللھا قیام شراكة بین طرفین إلقامة یمكن تع    

  تعاون ثابت و متطور لخدمة مصالح متبادلة كان یكون احدھما منتج لمستلزمات اإلنتاج

و األخر مصنع للمنتجات النھائیة و یترتب على ذلك توفر مجموعة من الشروط أھمھا الثقة  

  .تحلي بالواقعیة و بعد النظر و خصوصا عند التعرض لمعوقات ظرفیةالمتبادلة،ال



 
 

تلعب الشراكة دورا أساسیا في تطویر نظم اإلنتاج و تحسین كفاءتھ حیث :دینامیكیة الشراكة الصناعیة

  1:تھدف إلى

تحسین كفاءة الشركاء في إطار مشروع موحد من خالل التكیف مع متطلبات السوق و مواجھة  -

لمحلیة و الدولیة و ذلك بتخفیض كلفة اإلنتاج و تلبیة شروط الجودة و اكتساب التقنیات المنافسة ا

  .الحدیثة المرونة في التنظیم

تواجھ الشركات تحدیات كبیرة متمثلة في المنافسة و ضرورة تلبیة الطلب النھائي مما یحتم علیھا  -

  .منافسة الدخول في شراكة مع شركات تتوفر على میزة نسبیة إلنتاج سلع

  تنسیق جھود الشركات اإلمرة باإلعمال و المقاولة في میادین البحث و التطویر و نقل التكنولوجیا -

  .و استخدامھا في تحسین اإلنتاج و رفع قدرتھ التنافسیة و الكشف عن أسواق جدیدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  المقاولة الصناعیة كعامل استراتیجي لتفعیل التنمیة الصناعیة في الدول العربیة : ایت زیان كمال 1

ورقة عمل مقدمة عن الملتقى الدولي المقاولة الصناعیة كعامل استراتیجي لتفعیل التنمیة ، المركز الجامعي خمیس 
  .ملیانة

 
 
  



 
 

  إستراتجیة التطور من المقاولة إلى الشراكة: 3- 3جدول رقم 
  

  الشراكة                   المقاولة              

   
  .الطایلوریزم ، تقسیم العمل  
  

   
  .نظام جدید فى تسیر اإلنتاج 

    
  .االقتصار على أعمال التنفیذ 
  

  
المقاولون معنیون بمراحل خلق وإبداع 

  .المنتوج
   

  .المراقبة البعدیة لدى األمرین باإلعمال  
  

  
  .تامین الجودة –المراقبة الذاتیة 

    
  .قلة العالقات ما بین المقاولین  
  

  
  .شبكة ھرمیة للمقاولین

    
  .كثرة المقاولین المباشرین  
  

  
  .قلة المقاولین من الدرجة األولى

  :االختیار یتجھ إلى   
  .االندماج   
  .البحث عن األقل تكلفة   

  :االختیار یتجھ إلى
لألمرین  ةالتركیز على الوظیفة الرئیسی

  باألعمال
تفویض المھام الثانویة إلى مقاولین 

  .متخصیصن
   

  .تبادل تجاري منطق المعادلة   
  

  
  .منطق الشراكة
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  مرحلة المقاولة                                                                    

  مرحلة الشراكة والدعم               مرحلة التحلیل و تقیم النشاطات

  

  نشاطات تعتبر غیر إستراتجیة

  :المرفقات                                                                                          

  .نشاطات قابلة للمقاولة               النشاطات الموجھة                                        المجلس التقني

  .للمقاولة                                                    اإلجراءات التجاریة                                          

  .نشاطات تعتبر غیر مربحة                                                                       االمددات

  .التمویل                                                                                                        

  موارد متوفرة داخلیا

  تحدید الصناعة                                          
  االستراتجیة: الشراكة                                                                                                        

                      النشاطات المقاولة  
  .االنتاج                                                                                                         

  
  .الجودة                                                                                                         

                                                                                                   
  

  .عقد التطویر                                                                                                         
  

  الحاجة للكفاءات
  
  

    نتحدید الصناعیی                                       
  
  

  االكفاء                                          
  

  فرصة التطور االقتصادي
  

Sourece: Daval.herve.2000.p (19)                                                                                

                                                       

  نمو النشاطات
  

  .المقاولة
  

  تطور اجتماعي
  

 .اقتصادي



 
 

  
و بذلك تدعم المقاولة النسیج الصناعي المحلي و تشجع المؤسسات الصناعیة على التخصص في     

مجال التقنیات الحدیثة و یكون بذلك توزیع العمل بین المؤسسات الصناعیة أكثر إحكاما و توازنا 

  مواكبة التطور العالميباإلضافة إلى الجودة العالیة في اإلنتاج و السرعة في االنجاز على 

  .و المنافسة الدولیة

في األخیر نقول أن الواقع الذي تعیشھ المؤسسة االقتصادیة و الذي یتمیز بشدة المنافسة و عدم     

إعادة المعلومة و تقلیص دورة حیاة المنتجات اجبر المؤسسات على التخصص في مھن محددة لخلق 

ص المحیط و ذلك عن طریق تبني استراتیجیات العالقات میزات تنافسیة دائمة و االستفادة من فر

التي تقوم أساسا على التخصص و الجودة و كذلك مدى الثقة المتبادلة و الوفاء بین طرفي التعامل و 

  :تلجا المؤسسات إلى تبني ھذه االستراتیجیات إلى األسباب التالیة

 التعاون :  

المواجھة تلجا المؤسسة إلى المشاركة في مشروع مؤقت و بانتظام من اجل الحصول على  فعوض    

  .و على التكامل من اجل أن تشمل االستفادة كافة األطراف » Smergies «اثر أفضلیة الزیادة 

 التخصص:  

حین أن تقوم المؤسسة باخرجة بعض األنشطة التي تكلفھا وتجد نفسھا غیر قادرة على فعلھا في     

  .المؤسسة المتخصصة ستوفر لھا األحسن ، األقل سعرا ، و األسرع

  التجارب العالمیة والعربیة في المقاولة الصناعیة و اآلفاق المستقبلیة: المبحث الرابع

ھناك العدید من التجارب الناجحة و المحورة للتجربة الصناعیة في مجال المقاولة نخص منھا     

على المستوى العالمي كأھم التجارب الناجحة على  ةلتجربة الكوریة والیابانیالتجربة الفرنسیة و ا

  مستوى آسیا وأوروبا و كذلك بعض التجارب العربیة و التي نخص منھا التجربة الجزائریة

  . و التونسیة والمغربیة و دورھا في تفعیل وتحدیث و ترقیة ھذه اإلستراتجیة 

  سیع رقعة المقاولة الصناعیةالجزائر تتجھ إلى تو: المطلب األول

  تطور التجربة الجزائریة في المقاولة الصناعیة: أوال

 1:كان تطور التجربة الجزائریة في مجال المقاولة الصناعیة كالتالي    

م باھتمام السلطات 1988- م1963تحضي المقاولة الصناعیة في الجزائر في الفترة الممتدة بین  لم

  العمومیة و نظرا لطبیعة النظام السیاسي آنذاك و الذي لم یسمح ببروز المؤسسات الصغیرة 

  
  طة دور المقاولة الصناعیة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوس: رایس وفاء  1

ورقة عمل مقدمة عن الملتقى الدولي حول المقاولة كاختیار استراتیجي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة 
 ).8(م ، ص 7/11/2007-6، واقع ،تحدیات ، و افاق ، جامعة باجي مختار ، عنابة، 

 
  



 
 

  للقطاع العام و بصورة جد محدودة و ھذا رغم إشارة التقدیر والمتوسطة المقاولة غیر تلك التابعة

م إلى الدور الذي تلعبھ المقاولة باعتبارھا أسلوب ھام في 1977- م1974التمھیدي للمخطط الرباعي  

تحقیق االنسجام في عملیة تصنیع السلع التجھیزیة و السلع التحویلیة كما تناول القانون المدني الصادر 

المقاولة الفرعیة بشكل عام بمناسبة تطرقھ للعقود الواردة في العمل حیث قرر  م26/09/1975في 

حق المقاول الفرعي في إقامة دعوى مباشرة ضد رب العمل عند امتناع المقاول األصلي عن دفع 

  مستحقات األعمال المنجزة مما یبن انھ لم تكن ھناك سیاسة واضحة للمقاولة 

غیاب لكل أنواع التنسیق بین الوحدات الداخلیة للمؤسسة والمؤسسات فمن الناحیة االقتصادیة نالحظ 

المقاولة أما من الناحیة التشریعیة فال وجود لنصوص قانونیة تتناول المقاولة بالدراسة من كل 

  .جوانبھا

م شرعت الجزائر في إعادة ھیكلة المؤسسات الوطنیة و القیام 1988لكن مع بدایة سنة     

دیة حیث إعادة االعتبار لالستثمارات الخاصة و تقلیص دور الدولة في النشاط اقتصا تباإلصالحا

م و المتعلق باالستثمار و 19/07/1988المؤرخ في  25-88االقتصادي من خالل إصدار القانون رقم 

الذي كان لھ دور كبیر في إعطاء دفع قوي إلنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما فیھا 

  .و السماح لھا باالستثمار في مجاالت متعددة المؤسسات المقاولة

المؤسسات  ةو استمرارا في سیاسة اإلصالحات االقتصادیة قامت الجزائر بتقسیم وخصخص     

  العمومیة مما أدى إلى ظھور العدید من مؤسسات المقاولة كفروع للشركات الكبرى و مع بدایة 

  م المعدل و المتمم بموجب 09/11/1991 التسعینات جاء قانون الصفقات العمومیة الصادر في

م و الذي خصص قسم منھ للمقاولة الفرعیة 11/06/2003الصادر في  301-03المرسوم رقم 

باعتبارھا وسیلة من وسائل تنفیذ المشاریع الكبرى ثم إنشاء البورصة الجزائریة للمقاولة والشراكة 

تنمیة و منظمة األمم المتحدة للتنمیة م وفقا لتوصیات برنامج األمم المتحدة لل11/09/1991في 

الصناعیة و بمساعدة وزارة الصناعة و إعادة الھیكلة و التي أعطت دفعا قویا في مجال إقامة عالقات 

  .مقاولة

و في الواقع لم یكن ھناك نص قانوني صریح یترجم اھتمام الدولة بقطاع المقاولة ضمن الخیارات     

  .صناعي في الجزائراإلستراتجیة للنھوض بالقطاع ال

  .و قد سد ھذا الفراغ نسبیا بصدور القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     

  اتجاه الجزائر نحو توسیع رقعة المقاولة الصناعیة: ثانیا

  1:تتجھ الجزائر إلى ذلك من خالل     

توسیع رقعة المقاولة الصناعیة من خالل برنامج عملي للتطویر یكفل تحقیق االنسجام في عملیة  

  تصنیع السلع التجھیزیة والسلع التحویلیة ما یشكل تحوال لمسار التنمیة

  .و االندماج االقتصادي في البالد 



 
 

االھتمام أقرت الحكومة  حیث انھ بعد أعوام من بقاء المقاولة الصناعیة في الجزائر رھینة لعدم    

الجزائریة سلسلة تدابیر لتشجیع التحاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالتیار العالمي للمقاولة و 

ترقیة عملیات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا محلین آو أجانب بجانب تنسیق نشاطات 

  .بورصات المقاولة و الشراكة في الجزائر

صلیة خصوصا وان المؤسسات االقتصادیة المحلیة واظبت في اغلب األحیان إلى وتعد الخطوة مف    

اللجوء إلى استیراد قطع الغیار و عموم المنتجات النصف مصنعة من األسواق الخارجیة على حساب 

  الوطنین برغم افتقاد ھؤالء إلى االحترافیة نمنتجات المتعاملین االقتصادیی

  .أو نقص المعلومات و الصرامة والتحكم في النوعیة 

مدیر بورصة الجزائر للمقاولة و الشراكة أن شركات المقاولة  "عزیزو العایب  "و أوضح      

متعددة وتخص أساسا الصناعة المیكانیكیة، البالستیك، المطاط، الخشب، الورق، و كذا الخدمات 

ي مجاالت متنوعة كنتیجة المتعلقة بالصناعة و التكوین والھندسة، مبرزا تجسید مئة عقد مقاولة ف

  .لحاجة المتعاملین المحلین إلى التكامل لضمان االندماج الصناعي 

رئیس البورصة الجزائریة للمقاولة والشراكة أن المؤسسات  "عبد هللا عجاني "و یالحظ      

 الجزائریة باتت مجبرة في الوقت الحالي على تكیف كفاءتھا و نظمھا لمواكبة التطور الذي یعرفھ

العالم على جمیع المستویات حتى تتمكن من دخول السوق المتوسطة و یحصي خبراء عدد المؤسسات 

الصغیرة و المتوسطة التي یمكنھا أن تنشط في مجال المقاولة بألف مؤسسة سواء مع شركات محلیة 

  أو أجنبیة حیث تتوفر الجزائر على فرص كثیرة غیر مستغلة في مجال المقاولة 

  حویل المعادن و صناعة المطاط والبالستیك التي تھم حالیا المستثمرین األجانبال سیما في ت

و أشار في ھذا السیاق إلى عدد من میادین المقاولة على غرار صناعة الزجاج و الخزف التي تھم 

حالیا بعض المؤسسات الفرنسیة للقیام بمقاولة مع مؤسسة جزائریة مختصة في صناعة الزجاج 

  .الموجھ للمخابر

  

  

  

  

  

  
  :نقال عن الموقع االلكتروني التالي  1
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و تستورد الجزائر سنویا قیمة ثالث ملیارات دوالر من قطع المقاولة الموجھ خصیصا لصیانة     

وإصالح آالت و معدات اإلنتاج الصناعي و المقتناة من ثماني ممونین رئیسین  و تحتل فرنسا المرتبة 

ملیون و  136ملیون و ألمانیا  165ملیون و الصین  189ملیون دوالر ثم ایطالیا ب 422ب األولى 

ملیون  85ملیون وتركیا  89ملیون و الیابان  155ملیون و الوالیات المتحدة األمریكیة  122اسبانیا 

  .دوالر

  ع المقاولةبقطا نو یرجع سبب ھذه الفاتورة الثقیلة إلى ضعف اھتمام المتعاملین الجزائریی    

و اتجاھھم إلى االستثمار في قطاعات اقتصادیة أخرى تعرف حالیا اكتظاظا كبیرا مثل قطاع  

  الصناعة الغذائیة و ذلك رغم األھمیة البالغة لقطاع المقاولة الصناعیة الذي یعد موجھا للتنمیة

الشراكة تعد من و االندماج االقتصادي في الجزائر في ظل ھذه األفاق فان بورصات المقاولة و  

األدوات الضروریة التي یستوجب ترقیتھا نظرا للخدمات المنتظرة منھا وبالخصوص في مجاالت 

  .اإلعالم و التنشیط و التشاور

و بفي وضع المقاولة الصناعیة في الجزائر مروحا لمكانھ خالل السنوات الماضیة رغم إنشاء     

  .م و ھي جمعیة ذات عرض غیر مربح1991البورصة الجزائریة للمقاولة والشراكة سنة 

و تتكون من مؤسسات عمومیة و خاصة تتمثل مھامھا أساسا في إحصاء الطاقة الحقیقیة الجزائریة     

للمقاولة و إجراء العالقات بین عرض وطلب المقاولة واالشتراك على المستوى الوطني و الدولي أین 

ا، مؤسسة من دول الضفة الجنوبیة للمتوسط و ھي المغرب وتونس، لیبی 300تنشط ما یربو عن 

  .تركیا، األردن، سوریا ومصر ولبنان

و تعد بورصات المقاولة أداة ربط تشاركیة بین المؤسسات المقاولة و اآلمرة التي تلعب دورا     

أساسیا في مجال تنشیط و ترقیة و تطویر المقاولة و الشراكة و أیضا المرافقة في ربط عالقات 

  .أعمال

  :قاولة في الجزائربرنامج عملي لتطویر و ترقیة الم: ثالثا

  1:وذلك من خالل     

I /تنظیم ملتقیات متخصصة   
I-1 /القطاع البتروكیماوي:  

قامت وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والصناعة التقلیدیة بتنظیم لقاءین متخصصین     

م حیث 2002م و ارزیو 2000لسكیكدة  ةلتطویر و ترقیة المقاولة حول األقطاب البتر وكیماوی

  .مؤسسة كبیرة وصغیرة في كل ملتقى 200سجلت مشاركة أكثر من 

  
  .(12)مرجع سابق ، ص : رایس وفاء  1



 
 

بطاقات فنیة خاصة بالنشاطات التي عرضت على  ةو قد قدمت مؤسسات األقطاب البتروكیماوی    

على أساس ھذان اللقاءان تم انجاز قرار المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة المقاولة و 

وزاري مشترك بین وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ووزارة الطاقة والمناجم خاص بإنشاء 

لجنة مشتركة لوضع التسھیالت الالزمة و متابعة نشاطات المقاولة و كذا تشكیل ھمزة وصل بین 

  .متوسطة و الصناعة التقلیدیةالصغیرة وال تو المؤسسا ةمؤسسات األقطاب البتروكیماوی

I-2 /قطاع الصناعة الغذائیة  

تقوم حالیا وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتنظیم ملتقى وطني حول تطویر و ترقیة     

  .المقاولة في میدان الصناعات الغذائیة خاصة منھا التابعة للقطاع العمومي

II / تنظیم معارض متخصصة  

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و الصناعات التقلیدیة بمشاركة بورصات المقاولة و قامت وزارة     

ودولیة متخصصة لتطویر المقاولة و على سبیل  ةعلى تنظیم عدة معارض و وطنی ةالشراكة الجھوری

  :المثال

  .م بوھران2004م و الثاني 2002الصالون الدولي للشراكة و المقاولة األول  -

  .م بالجزائر العاصمة2003لترقیة المقاولة والشراكة الصالون الدولي  -

  .م عنابھ2002الصالون الوطني للتغذیة والتغلیف  -

III /نظام اإلعالم  

تعتزم وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و الصناعة التقلیدیة بمشاركة البورصات الجھویة     

لة على إنشاء بطاقتان خاصتان تشمل على للمقاولة والشراكة و المجلس الوطني المكلف بترقیة المقاو

و كذا المؤسسات  القطاع العمومي و القطاع الخاص  (المعطیات التقنیة للمؤسسات الكبرى اآلمرة 

  .الصغیرة والمتوسطة التي تنشط في قطاع المقاولة 

جھاز عملي یسھل البحث على  نالھدف المنشود ھو وضع تحت تصرف المتعاملین االقتصادیی    

لشریك للتكفل بطالباتھم أو البحث على مصدر عمل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تنشط في ا

  .میدان المقاولة

IV /ولة والشراكةتأھیل بورصات المقا  

 » Meda «تم االتفاق بین وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والصناعة التقلیدیة و برنامج     

  .على القیام بعملیة تأھیل بورصات المقاولة والشراكة الجھویة

في السداسي األول من  » Meda «تمت المرحلة األولى من عملیة ھذا التأھیل من طرف خبراء     

السنة الجاریة و قد قدموا اثر ھذا الفحص توصیات عملیة قصد تعزیز مھام البورصات تماشیا مع 

  .یةمتطلبات المؤسسات االقتصاد

V / بورصات المقاولة و الشراكة بشبكةربط  



 
 

تعزم وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و الصناعة التقلیدیة القیام بعملیة ربط بورصات     

  المقاولة والشراكة بشبكة ھذه العملیة تھدف إلى وضع تحت تصرف السلطات العمومیة

شبكة إعالمیة عامة فیما یخص المعطیات التقنیة للمؤسسات المنخرطة في  نو المتعاملین االقتصادیی 

  :بورصات المقاولة و الشراكة و یحتوي برنامج ربط ھذه البورصات بشبكة على عدة مراحل

  .ربط كل من البورصات األربعة مع الفروع التي تنشا على المستوى المحلي -

  .ربط البورصات الجھویة األربعة فیما بینھا -

  .ربط البورصات الجھویة األربعة مع المجلس الوطني المكلف بترقیة المقاولة -

  ام المقاولة الصناعیة في الجزائررؤیة مستقبلیة لتطویر نظ: رابعا

  :یتطلب ذلك

ربط شبكة بورصات المقاولة والشراكة مع المؤسسات األجنبیة المماثلة حیث انھ مع انتھاء من  -

اولة و الشراكة الجزائریة بشبكة وطنیة تعزم وزارة المؤسسات الصغیرة عملیة ربط البورصات المق

والمتوسطة و الصناعة التقلیدیة الشروع في برنامج خاص بربط ھذه الشبكة بعدة مؤسسات أجنبیة 

  .مماثلة منھا بورصات المقاولة والشراكة العربیة و األوروبیة

ي و المغربي مع مشاركة المنظمة العربیة للتنمیة و في ھذا اإلطار تم االتفاق مع الطرف التونس     

الصناعیة و التعدین على وضع اللمسات األولى لتحقیق شبكة تربط بورصات المقاولة والشراكة 

  .للدول المغربیة الثالث

أنشاء ملحقات محلیة لبورصات المقاولة و الشراكة حیث انھ في إطار تعزیز مھام البورصات  -

الشراكة شرع في دراسة مع البرنامج لألمم المتحدة للتنمیة الصناعیة إلنشاء الجھویة للمقاولة و 

آمرین كانوا  نملحقات محلیة لھذه البورصات لتقریب تمثلیة ھذه البورصات مع المتعاملین االقتصادیی

  .آو مؤسسات المقاولة

صغیرة تنظیم ملتقیات ومعارض متخصصة حسب فروع النشاط حیث تعتزم وزارة المؤسسات ال -

والمتوسطة و الصناعة التقلیدیة في إطار برنامج القیام بمشاركة البورصات المقاولة والشراكة بعدة 

ملتقیات ومعارض متخصصة حسب فروع النشاط ال سیما منھا فروع الصناعات البتروكیماویة و 

  .المیكانیك ، األشغال العمومیة، الصناعات الغذائیة ، التغلیف والبالستیك

ولة والصفقات العمومیة حیث أن اإلطار القانوني الخاص بالصفقات العمومیة المتمثل في المقا -

م یحث المؤسسات الكبرى للجوء إلى 24/07/2002المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم 

  .المؤسسات المقاولة في عملیة انجاز المشاریع العمومیة الكبرى

فرض على المصالح المعنیة للدولة و الھیئات التابعة لھا كما تسعى الجزائر إلى وضع إطار تنظیمي ی

  في مجال إبرام الصفقات للمنافسة بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  .من القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  17المادة  ( 



 
 

اقتصاد السوق و االھتمام منذ التسعینات تبنت الجزائر إصالحات اقتصادیة في اتجاه االنتقال إلى     

بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتدعیم التنمیة االقتصادیة إال أن ھذه المقاوالت واجھت عدة مشاكل 

  :یشھدھا االقتصاد الوطني و لتفعیل قطاع المقاولة یجب أن تركز جھود الدولة على مایلي

  .نب اإلداري والماليالقضاء على العراقیل التي تعیق المقاولة خاصة المتعلقة بالجا -

  .معالجة المشاكل التي یعاني منھا االقتصاد الوطني خاصة الرشوة والمحسوبیة و االقتصاد الموازي -

  .تطویر محیط اقتصادي مشجع للمؤسسات المقاولة و توجیھ مشتریات الدولة تجاه ھذه المؤسسات -

  .تشجیع المبادرات الفردیة لألشخاص في تكوین مؤسسات مقاولة -

توطید العالقة بین المؤسسات الكبیرة و المقاولة عن طریق استعمال التحفیزات الجبائیة ووضع  -

  .القواعد و اآللیات لحمایة المؤسسات المقاولة من المنافسة غیر الشرعیة

  .ةزرع ثقافة المقاول في البرامج التعلیمیة و التكوینی -

  . نشر الثقافة التضامنیة في أوساط المقاولین -

  .وضع إستراتجیة اقتصادیة شاملة لتطویر قطاع المقاوالت -

  التجربة الفرنسیة: المطلب الثاني

  المقاولة الصناعیة في اوروبا: أوال

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  .م2005-م2004المقاولة في أوروبا في سنة : 4-3جدول رقم                        
  م2005م                                                2004                     

فواتیر   الدولة

  ةالمقاول

  )ملیاراورو(

عدد 

  المؤسسات

  المستخدمین

  الموجھین

  للمقاولة

فواتیر 

  ةالمقاول

  )ملیاراورو(

عدد 

  المؤسسات

المستخدمین 

الموجھین 

  للمقاولة

  808896  39251  121.14  841548  39610  116.10  ألمانیا

  565865  33297  73.43  616885  33938  72.5  فرنسا

  487179  45817  50.02  541584  47781  49.84  ایطالیا

المملكة 

  المتحدة

40.08  32382  452819  39.43  30752  399282  

  607272  51276  38.64  644027  52246  37.75  اسبانیا

  93027  4947  12.37  103453  5160  12.33  ھولندا

  84121  4530  11.79  92579  4701  11.63  بلجیكا

  91858  4007  11.51  96509  4063  11.14  النمسا

  71033  9928  11.14  78183  10303  10.99  السوید

  138824  12590  8.41  154331  13130  8.38  البرتغال

  45757  4511  8.09  48074  4574  7.38  فنلندا

  58647  2611  6.50  60431  2622  6.17  الدنمارك

  636559  7490  5.41  69338  7739  5.29  ایرلندا

  80918  10305  4.83  89904  10744  4.81  الیونان

  6901  339  0.92  7531  350  0.9  لكسمبورغ

سویسرا 

  والنرویج

12.40  4500  105700  12.83  4579  109400  

  دول

أوروبا 

  الغربیة

408.14  273843  4002896  416.46  266230  3712539  

Source:Midest 2005: la sous-traitance en europe et en France           
                Midest2006:la sous-traitance en européenne  

  http://Ibb.reedex po.fr: على الموقع الشبكي  

 

  : بناء على الجدول السابق     



 
 

الذي تم إعداده إلعطاء صورة واقعیة للمقاولة بدول أوروبا الغربیة و التي بلغت قیمتھا حسب 

مؤسسة مقاولة أوروبیة  273843و تخص حوالي  ملیار اورو   408.14م 2004إحصائیات سنة 

مما سمح ذلك بتوفیر فرص عمل جدیدة حیث وصل عدد األشخاص المدمجون مباشرة للقیام بعملیات 

 .شخص 4002896ولة بحوالي المقا

 

 
  خاص بالمستخدمین الموجھینالمقاولة الصناعیة األوروبیة : 2-3الشكل التوضیحي رقم 

  

  ملیار اورو 416.46م یتضح ارتفاع قیمة فواتیر المقاولة إلى 2005و حسب إحصائیات     

مؤسسة بمعدل  266230 بینما انخفض عدد المؤسسات المقاولة إلى %2.04و بمعدل زیادة تقدر ب  

مما قلص ذلك من فرص العمل حیث انخفض عدد األشخاص المدمجون  %2.78انخفاض یقدر ب 

و ما لذلك من  %7.27شخص بمعدل انخفاض یقدر ب  3712539للقیام بأعمال المقاولة إلى 

 .إفرازات سلبیة على الوضع االجتماعي
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  وروبیة خاص بفاوتیر المقاولةالمقاولة الصناعیة اال: 3-3الشكل التوضیحي رقم 

و یرجع ذلك إلى اإلستراتجیة الجدیدة للمؤسسات اآلمرة بالتوجھ لتخفیض عدد المقاولین بزیادة     

حجم األعمال المرتبط بعقالنیة المعامالت و لترقیة و تطویر قطاع المقاولة بأوروبا تم وضع عدة 

م المتعلق 31/12/1975المؤرخ في  1334- 75آلیات من خالل سن قوانین تنظیمیة كقانون رقم 

م 12/12/2001المؤرخ في  1168-2001بالمقاولة الفرعیة و الذي تم تعدیلھ بموجب قانون 

  1.باإلضافة إلى إنشاء بورصات المقاولة التي كان لھا دور فاعل في زیادة الوعي و نشر ثقافة المقاولة

  
 االوروبیة الخاصة بعدد المؤسساتالمقاولة الصناعیة : 4-3الشكل التوضیحي رقم 

  

  

  
1Michel Gervais : strategie de l’entreprise, economi ca-paris2003,p(8) 
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  واقع المقاولة الصناعیة في فرنسا: ثانیا

یشكل نشاط المقاولة الصناعیة محورا أساسیا من استراتیجیات المنشات الصناعیة في عموم الدول     

بواسطة ھذا األسلوب من تنمیة وتطویر منتجاتھا و رفع قدراتھا التنافسیة في  الصناعیة التي تمكنت

        أسواق االتحاد األوروبي و أسیا

I /1:بدایة التجربة الفرنسیة في المقاولة الصناعیة  

اللجوء إلى المقاولة الصناعیة منذ السبعینات و لقد عرف تطورا ملحوظا و بالخصوص في  بدا     

ملیار فرنك من رقم األعمال و  480.3ملیار اورو ما یعادل  73.2میدان الصناعة حققت ما یقارب 

شخص ھذه اإلحصائیات متعلقة بسنة  680521مؤسسة بمختلف األحجام و تشغل  36890تتكون من 

  .م2001

  مھما كان التنوع العملي حالیا ھناك ثماني مؤسسات من أصل عشرة لھا عالقات مع الشراكة    

تلخص في كلمتین اإلنتاج والمرونة و )  Externalisation (و الدالئل المقدمة من اجل اإلخراج  

اإلنتاج التي كثیرا ما تؤدي إلى الشراكة و حذف بعض االمتیازات االجتماعیة و تعدیل أفضل لتكالیف 

  .و التوزیع

المؤسسات الفرنسیة واجھت وضعیة تتمیز بطلب متردیا وتكالیف مالیة في تزاید الن معدل الفوائد     

  .في ارتفاع مستمر

  :ھذا التطور تسبب في مایلي    

و ثقل مھم في تكالیف االستثمار و وھن في )  ( La économies d échelleتدني وفرات الحجم 

نتیجة ھذه المشاكل كان ھناك رد فعل سریع الن المؤسسة اتجھت نحو الحصول خزینة المؤسسات 

  .على اإلنتاجیة

II /طیات المقاولة الصناعیة الفرنسیةتحلیل بعض مع  

انطالقا من تركیبة النسیج الصناعي كما یظھر من خالل الجدول التالي حسب التصنیف المعتمد     

من ناحیة أھمیة المقاولة تم االتفاق على أن تبدأ حملة المسح لدى المھتمین و حسب التركیب المتناقص 

  .الصناعي في مرحلة أولى بتغطیة القطاعات المعدنیة و المیكانیك إلى غیر ذلك

  

 

 

  
1Ansof H Igor : strategie de developpement de l’entreprise, Edition d’organisation, 

paris 1981 p(31).  
  



 
 

التالي یظھر لنا رقم األعمال و عدد المؤسسات بالنسبة لكل المقاوالت حسب الترتیب  و الجدول     

  .المنصوص علیھ سابقا

  .بعض المعطیات في المقاولة الصناعیة الفرنسیة: 5-3الجدول رقم 

 القطاعات 

 المؤسسات من كل حجم

الفاتورات بالمالین 

من االورو لسنة 

  م2004

  

  عدد المستخدمین

  

  عدد المؤسسات

  9088  103322  9269.82 المیكانیك الصناعیة

- التفصیل- التقطیع
 التطریق على البارد

6001.09  45017  1181  

-صناعة النحاس
البناء المعدني-االنابیب  

4177.19  43866  3433  

  452  35413  3796.99 المسبكة

  2209  30819  2746.34 معالجة وتغلیف المعادن

  1140  19069  2389.72 التقویر

طبع وقولبة- رشم-صھر  1736.61  14462  589  

  115  7635  1076.24 تثبیت

تصمیم- قوالب نماذج  1063.81  12072  798  

  446  6164  634.52 لوازم عصر

المكونات واالعضاء 
 المیكانیكیة

437.45  3658  124  

  96  3680  419.21 الدوافع

  25  2199  346.57 تعدین العنبار

 المجموع   34097.56  328276    19696  

                                                
Source: www.Riost.fr                                                                        

  1 :یالحظ من خالل الجدول

یقارب م فان القطاعات المتخصصة في المقاولة الصناعیة حققت ما 2004في فرنسا و خالل سنة      

 328276مؤسسة بمختلف األحجام و تشغل  19696ملیار اورو من رقم األعمال و تتكون من  34

 .شخص

 
  

Op.cit.p (10).1  



 
 

1 

  معطیات عن المقاولة الصناعیة الفرنسیة: 4-3الشكل التوضیحي رقم 

  لحضنا أن المیكانیك الصناعیة تحصلت على حصة األسد حیث أن رقم األعمال یساوي     

  .شخص 103322مؤسسة و تشغل  9088ملیون اورو كما أنھا تتكون من  92

أما القطاع الثاني فھو التقطیع و التفصیل والتطریق على البارد و ھو ال یقل أھمیة من الثاني فھي     

تحتل مركزا مھما مقارنة بالقطاعات األخرى و أن دل على شيء فھو یدل على أن المقاولة الصناعیة 

  .ھي السائدة

تحتل حالیا صناعة المیكانیك و المقاولة الصناعیة الطلیعة فیما یخص التدابیر االقتصادیة و     

  .الصناعیة و لھا وزن كبیر في قطاع السیارات و حاضرة بقوة في اقتصاد فرنسا

المقاولة الصناعیة للسیارات لھا قوانینھا الخاصة و شروطھا الخاصة كذلك و الرھانات ھي     

  ).شبھ مندمج ( ي صناعة السیارات ھو شبھ مرتبط بصاحب األمر كمقاول ف

  .معطیات حول المقاولة بالنسب: 6-3الجدول رقم 
  عدد المؤسسات  عدد المستخدمین  الفاتورات  

فرد و  20مؤسسة ل 

  أكثر

78.1%  74.3%  18.7%  

 20مؤسسة ألقل من 

  فرد

21.9%  25.7%  81.3%  

100  %100  %100  المجموع%  

  

  .نفس المصدر السابق: المصدر
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الفاتورات بالمالین من االورو 
م2004لسنة 

عدد المستخدمین

عدد المؤسسات



 
 

أما عدد  %78.1شخص بنسبة  20نالحظ أن معدل رقم األعمال في المؤسسات األكثر من     

و ھذا یدل على أن المؤسسات األكثر من  %74.3و عدد المستخدمین بنسبة  %18.7المؤسسات فیمثل 

 20المؤسسات األقل من  في %25.7شخص تمتص البطالة أي أنھا تشغل عددا كبیرا مقابل  20

  شخص 20من  لشخص و أن عدد المؤسسات قلیل مقارنة بعدد المؤسسات العاق

  1.شخص أفضل 20و ھذا یدل على أن المؤسسات األكثر من  %81.3و الذي یمثل  

  معدل التصدیر بجمیع قطاعات المقاولة: 7- 3الجدول رقم  
  معدل التصدیر المباشر بالنسب                   األنشطة                                               

  2004           2003        2002      2001             شخص                20مؤسسة ألكثر من     

  14.1  13.4  12.7  12.5  المیكانیك الصناعیة

  17.2  15.8  15.6  15.3  التفصیل- التقطیع

  9.1  11.7  12.3  11.6  البناء المعدني-األنابیب-صناعة النحاس

  30.8  28.5  27.6  26.9  المسبكة

  15.7  15.9  14.8  12.9  معالجة وتغلیف المعادن

  32.8  30.1  29.1  26.4  التوفیر

  40.7  37.8  38.5  39  طبع و قولبة- رشم-صھر

  26.1  26  25.9  24.6  التثبیت و التطریق على البارد

  15.6  15.9  12.6  9.8  قوالیب ونماذج

  26.1  26  25.9  24.6  لوازم العصر

  28.6  28.9  24.8  22.2  الدوافع

  20.7  21.1  22.1  24.7  تعدین الغبار

 20.4  18.7  19  18.3  المجموع  

  

  نفس المرجع السابق :المصدر

  :من خالل ھذا الجدول نالحظ مایلي    

  رغم أن معدالت التصدیر ایجابیة إال أن ھناك قطاعات تمتاز بمعدالت مرتفعة عن البقیة  -

  .مثال قطاع الصھر، الرسم والطبع و القولبة یمتاز بمعدالت مرتفعة و جیدة للغایة

 

  
1op.cit.p(10)  



 
 

  .بالقطاعات األخرىرغم أھمیة قطاع المیكانیك الصناعیة إال أن معدالت التصدیر منخفضة مقارنة  -

  .معدل المردودیة بالنسبة لكل القطاعات: 8- 3جدول رقم 

                                                                                                                            

   معدل المردودیة بالنسب                                                                                  

  2004م   2003م    2002م     2001                                      األنشطة                           

  +1.10  +0.60  +0.80  +1.60 المیكانیك الصناعیة 

  +1.40  +0.40  +0.50  +0.20  التقطیع والتفصیل

  +1.80  +1.40  +2.30  +2.70  البناء المعدني-االنابیب-صناعة النحاس

  -0.80  -1.50  -1.30  -0.90  المسبكة

  +3.10  +1.10  +0.80  +2.80  معالجة وتغلیف المعادن

  +2.50  +1.50  +2.30  +2.60  التفویر

  +1.00  -1.10  +0.80  +2.50  طبع و قولبة - رشم-صھر

  +3.30  +1.70  +1.90  +2.60  التطریق على البارد –التثبیت 

  -2.70  -0.80  -0.80  +0.80  قوالب ونماذج

  -0.40  +1.00  +1.20  +2.40  لوازم العصر

  +0.80  +1.10  +1.20  +2.40  مكونات و اعضاء میكانیكیة

  +2.00  +1.20  +2.00  +2.00  الدوافع

  -0.30  -1.80  -2.70  +3.40  تعدین الغبار

  

  .مصدر سبق ذكره: المصدر

  :لقد حسبت المردودیة في الجدول السابق بالعالقة التالیة    

  رقم األعمال خارج الرسم/ القیمة المحاسبیة = المردودیة 

من خالل الجدول السابق نالحظ اختالف في المردودیة من قطاع آلخر مثال قطاع التقطیع سجل     

  م أما في قطاع معالجة2004الزیادة المعتبرة في سنة  تزاید خالل السنوات األربعة و لكن

  .م سجلت تزایدا ملحوظا2004في اإلنتاج أال أن السنة  بو تغلیف المعادن نالحظ تذبذ 

و ھذا یدل على عدم االنسجام بین  م2004أما قطاع لوازم العصر فقد عرف تناقصا خاصة في سنة 

یة و أخرى متذبذبة أما البعض األخر فمردودیتھ في جمیع القطاعات و منھا من یتمتع بمردودیة عال

 .تناقص مستمر

  



 
 

  في فرنسا و أوروباالصناعیة أسباب انتشار المقاولة : ثالثا

  1 :تظھر األسباب من خالل ما یلي    

اھتمت فرنسا بتوفیر آلیات من اجل تطویر قطاع المقاولة و ھذا من خالل سن قوانین تنظیمیة من 

م و المتعلق بالمقاولة الفرعیة و الذي عرف 31/12/1975المؤرخ في  1334- 75بینھا قانون رقم 

م إلى 12/12/2001المؤرخ في  1668-2001عدة تعدیالت آخرھا التعدیل الواقع بموجب قانون 

جانب إنشاء بورصات المقاولة التي ساھمت كثیرا في انتشار ثقافة المقاولة و إحصاء المؤسسات 

  .اولة الصناعیة و توفیر كافة المعلومات التقنیة الضروریةالعاملة في مجال المق

و ترى فرنسا في المقاولة أسلوبا فعاال لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة من خالل نجاعتھا في تنظیم     

  :اإلنتاج الصناعي أضف إلى ذلك العنصرین التالین 

  فقط فیما یخص طرق العملإن تطور التقنیات الجدیدة المبنیة على المكننة قد غیرت لیس  -

و إنما شروط االستغالل كذلك و تسیر أدوات اإلنتاج فاألنظمة المعاصرة لھا میزتین فھي منتجة و  

  .مرنة و ھذا یعني ان المؤسسات الكبیرة لیست وحدھا المدرجة لرفع مردودیتھا

  ي األوامرفي اغلب األحیان یزداد الطلب على خدمات المقاولین من قبل المؤسسات التي تعط

و ھذا ما یمكنھا من االستثمار في آالت جدیدة و متطورة وبالتالي تحقیق منتجات ذات جودة عالیة و  

  .بأسعار مناسبة

  :تحسین ورفع جودة المنتج -

إن حدة المنافسة و الموازیة للتطورات التقنیة قد أدت إلى تعقید المنتج النھائي و تركیباتھ فنادرا ما     

ھالكي أو آلة أو جھاز یكون ولید تكنولوجیا واحدة و الوجھة الحالیة ھي تركیب لعدد من نجد منتج است

المبادئ و المركبات و القطع فالمنتج المیكانیكي عادة ما یزاوج بین االلكترونیك و اإلعالم اآللي 

یك في ظل للوصول إلى المنتج النھائي كما یمكن استعمال النحاس وااللیمنیوم و مختلف أنواع البالست

  .شروط إنتاجیة مناسبة للوصول بالمنتج إلى صورتھ النھائیة

  ھذا ما یؤكد أن إنتاج منتج واحد أصبح صعبا على المؤسسة للقیام بھ بمفردھا ویبرز لجوءھا     

  .ضروریة للوصول إلى الجودة المطلوبة تإلى شركاء ومناولین یتوفرون على تجھیزات و مھارا

  

  

  

 

  

  
1op.cit.p(13).  



 
 

  مستقبل المقاولة الصناعیة في فرنسا: رابعا

إن األسباب المذكورة أعاله وغیرھا تننبىء بان إستراتجیة المقاولة لن تختفي بسرعة لذا یجب     

توقع انتشار واسع و أفاق أوسع لھا فمن المؤكد أن أسواق المقاولة ستواصل تطورھا و علیھ فان ھذا 

رج حدود االتحاد األوروبي فالمقاولین االوروبین ال یترددون في إبرام التطور سیصحب توسع خا

عقود تقنیة و تجاریة و حتى مالیة مع العدید من الدول األجنبیة و ھذا حسب تعقد المھام و حسب 

  .تخصص الدول في كل من شرق أسیا وأمریكا و المغرب

من المقاولین األوائل  50تجیة و حوالي ففي مجال االلكترونیك یالحظ انتشار تطبیق ھذه اإلسترا    

ملیار دوالر أغلبیة ھذه  73من السوق العالمیة و المقدر ب %64في ھذا المجال یتحكمون بحوالي 

المؤسسات أمریكیة، كندیة، أسیویة و أولى المؤسسات األوروبیة في ھذا التخصص ھي المؤسسة 

  .على المستوى العالمي 14الفنلندیة و ھي المرتبة 

  نقاط قوة مشاریع المقاولة في فرنسا: مساخا

المساندة الفعلیة للمشاریع من قبل الدوائر الحكومیة من جھة و الغرف التجاریة الصناعیة التي تتمیز  -

  .بوزنھا الخاص

  .واألوساط االقتصادیة بصفة عامة و اقتناعھم بمشاریعھم نثقة الصناعیی -

  .االجتماعات المنظمة للجان المتابعة -

جمیع الحلول الصناعیة للقیام باإلنتاج بأفضل التكالیف، الجودة، و احترام المحیط ھي أساس التجدید  -

  .و االبتكار

 تجزئة دقیقة:  

  تحویل المعادن -

  تحویل البالستیك و مكوناتھ -

  معالجة المساحات واإلنھاء -

  االلكترونیك والكھرباء -

  التثبیت الصناعي -

  خدمات للصناعة -

 ة وشركاء أقویاءشبك:  

  تنظیمات وظیفیة -

  شبكة غرف التجارة والصناعة -

  دولیة  ةتنظیمات  وظیفی -

  مراكز تقنیة و علمیة -



 
 

معرفة وفھم األسواق:  

  فھم الرھانات الصناعیة -

  فھم األسواق -

  تأسیس التسویق -

  .دمج وسائل جدد و االرتكاز على االتصال -

  الیابانیة في المقاولة الصناعیةالتجربة الكوریة و: المطلب الثالث

   التجربة الكوریة الجنوبیة : أوال

امتدت فكرة تطویر البنیة الشبكیة الكوریة التعاقدیة في التجربة الكوریة الجنوبیة و كذلك في دول    

تایوان و ھونج كونج إلى ما وراء تلك الدول و انتھجت عدة مؤسسات صناعیة : أسیویة أخرى مثل

الشركات متعددة الجنسیات في إنشاء شركات فرعیة في عدة دول قد تكون متقدمة أو من بھا أسلوب 

العالم الثالث تتقاسم معھا العملیات األجنبیة حسب نمط معین و تتناول بموجبھ عن جزء من تكنولوجیا 

دول و اإلنتاج لتلك الفروع إلنتاج مكونات تتطلب قوى عاملة كثیرة أو مواد خامة متوافرة في تلك ال

  تتكامل تلك المنتجات في النھایة بصورة مرشدة تتیح المنافسة الدولیة

و جدیر بالذكر أن ما یبدوا من قیام تلك المؤسسات الصناعیة الكوریة بتصدیر التكنولوجیا المتوفرة  

 لدیھا خاصة إلى دول العالم الثالث إال أن ذلك في حقیقة األمر وسیلة لفتح أسواق جدیدة أو استكمال

البنیة الشبكیة ھما جزءان من إستراتجیة تجاریة واحدة و من األمثلة الجدیرة بالذكر لھذه المؤسسات 

 و ھي أھم شركة كوریة في میدان الصناعات االلكترونیة و تصنع ھذه » Samsonge «شركة 

نیة و معاش الیابا لشركة نیبونالشركة أجزاء الكترونیة لعدة شركات أجنبیة ھامة مثل أنابیب التلفزة 

األمریكیة إلى غیر ذلك و تتكامل ھذه الشركة  لشركة كورنینجنصف ناقلة و زجاج األنابیب التلفزیة 

حیث توفر تلك الشركات باعتبارھا  شركة صغیرة ومتوسطة محلیة وأجنبیة 500مع أكثر من 

صص لشركة صناعات مقاولة أجزاء عالیة التخصص تحتاج لمھارات معینة و لكنھا خارج إطار التخ

» Samsonge « .1  

 

 

 

  

 

 

  
  ).4(مرجع سابق ،ص :بوقرة رابح، 1



 
 

  1 التجربة الیابانیة: ثانیا

إن الحاجة للتعرف على بعض التجارب العالمیة المشھود لھا بالنجاح في مجال المقاولة الصناعیة     

عن غیرھا من  تقودنا بصورة خاصة إلى التركیز على تجربة الیابان في ھذا المجال التي تمیزت

البلدان الصناعیة و قد تؤدي ھذه الخطوة إلى فتح أفاق مستقبلیة بناءة بالنسبة للجھات العربیة من اجل 

نقل و تطویر وتوظیف الجوانب المالئمة من ھذه التجربة في تعمیق وتفعیل عالقات التعاون والتكامل 

  .المثمرة بین المنشات الصناعیة

  :ربة الیابانیة في مجال النھضة الصناعیة على أساس عنصرین ھامین و بصورة عامة قامت التج    

بان مصادر ثروتھا محدودة لذا عمدت إلى التركیز على روح المنشاة واالبتكار  إدراك الیابان ناوال -

و التجدید و إدخال التحسینات الالزمة في جوانب التكنولوجیا و العمل واإلدارة و كذلك في عالقات 

  .ن القطاعات و المنشات الصناعیةالتشابك بی

في ھذا المجال ظلت الیابان تأخذ كنموذج رائد في التقدم و التطبیق الناجح ألسالیب ومبادئ ترقیة  -

  .القطاع الصناعي و زیادة نسبة مساھمتھ في تحقیق األھداف االقتصادیة و االجتماعیة المنشودة

اإلنتاجیة على المفھوم اإلنساني و تقویة عالقات و قامت تجربتھا في المقاولة كما ھو الحال في  -

  .التعاون بین الشركاء

و نالت ھذه التجربة دعم الشعب و الدولة ضمن سیاستھا الخاصة بتنمیة وتطویر المؤسسات     

  :الصغیرة و لھذا الغرض تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات األساسیة أھمھا

I /برنامج المقاولة الصناعیةنیة في اإلجراءات اإلداریة والقانو  

نظرا إلى نجاح برنامج المقاولة یحتاج إلى وعي و دعم جمیع الھیئات من مھنیة وحكومیة خاصة     

في تحدید السیاسات و األھداف و الوسائل الالزمة فقد قامت وزارة التجارة الدولیة و الصناعات 

لصغیرة والمتوسطة التي تتخصص في الیابانیة بإنشاء قسم المقاولة ضمن ھیكل وكالة المنشات ا

  :المھام التالیة

  .م الخاص بضمان تسدید مستحقات المقاولین1956متابعة تطبیق قانون  -

م الھادف إلى توحید معاملة المنشات الصغیرة المنفذة لألعمال مع غیرھا 1966متابعة تنفیذ قانون  -

  .من الشركات الكبیرة و المتوسطة

  م الخاص بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و تحدیث1970متابعة تطبیق قانون  -

  

 

  
1Jean Albert Boon, guide pratique pour les accords de sous-traitance,organisations 

des nathons unies pour le devloppement industriel 1997 p(7).  
   



 
 

  "دلیل المقاولین الصغار بالتعاون مع األمرین باألعمال "و تطویر وسائلھا و إصدار ونشر  

II  /اإلجراءات المھنیة في برنامج المقاولة الصناعیة  

  التي تضم في صفوفھا أكثر من "جمعیة تنمیة المقاولة  "إلى جانب ھذا القسم تم تكوین     

مقاطعة بادوار كثیرة ألف منتسب و تقوم الجمعیة بواسطة مكاتبھا المحلیة الموزعة في كل  100

  :مكملة تمحورت حول

  .معالجة النزاعات التي تحدث بین المقاولین من جھة وبینھم وبین اآلمرین باألعمال من جھة ثانیة -

  دعم وتشجیع إقامة روابط مقاولة وشراكة بین المؤسسات المنتسبة إلیھا من المقاولین -

  .و المؤسسات المقدمة األعمال 

و المسوحات القطاعیة لمساعدة المؤسسات المنفذة لألعمال في االستفادة من إعداد المخططات  -

  .المزایا المالیة و الضریبیة التي تقدمھا األجھزة المختصة

III /تطور تجربة المقاولین في الیابان  

  1:تمیزت التجربة الیابانیة في المقاولة بعدد من المبادئ األساسیة أھمھا    

ؤسسات اآلمرة باألعمال و الشركات المقاولة حتى أصبحت تصنف ضمن عمق العالقة بین الم -

  .النمط اإلقطاعي بما تمیزت بھ من طاعة واستعداد وخصوصیة

وجود ھیكل ھرمي یتمیز بقلة عدد المؤسسات المقاولة من الدرجة األولى بالمقارنة مع نظام  -

  .المقاولة األوروبي

ادلة بین أطراف ھذا النظام حیث نجد المؤسسة المقاولة وھى روح اإلنسانیة والتعاون و الثقة المتب -

في حالة من االستعداد و الطاعة واالندفاع ال تدخر أي جھد من اجل تحقیق تطلعات ورغبات 

المؤسسات المقدمة لألعمال سواء تعلق األمر بدقة التنفیذ للمھام المطلوبة منھا أو في أو في تقدیم 

بكافة یة التي تحتاجھا من جانبھا تقوم المؤسسات المقدمة لألعمال أشكال النصح و المعونة الفن

واجباتھا و تعھداتھا اتجاه المنشات المقاولة التي تشمل أنواع المساندة و الدعم بجمیع أشكالھا المالیة و 

  .الفنیة عند الحاجة من اجل دفع عملھا في االتجاه الصحیح

  

  

  

  

 

  
1Roger Perrotin et Jean Michel Loubere,strategies d’achat :sous-

traitance,cooperation,partenariat,edition d’organisation,paris,2003,p(21)  
  



 
 

و قد أدى ھذا السلوك المتبادل إلى تكوین شبكة متراصة بین الطرفین و خلق مناخ للتوظیف     

  .واالستخدام

أن ھذا النظام لیس جامدا بل سیشھد تطورات مھمة مع التغیرات المتالحقة على الصعیدین  إال -

المحلي و الخارجي ومن أھم المشاكل التي برزت في ھذا المجال نقص الید العاملة الذي واجھ 

  .م1980القطاعات الصناعیة نتیجة الحد من الوالدة خاصة منذ عام 

المنشات التي عانت من شحھ الید العاملة بإنشاء فروع لھا في  و لمواجھة ھذه الصعوبات قامت    

  .أماكن تمیزت بكثافتھا السكانیة بعیدا عن مقرات عملھا الرئیسیة

  بإنشاء فروع لھا في منطقة  »تویوتا  «فألول مرة من تاریخھا قامت شركة : على سبیل المثال    

حیث تم اختیار طرق وأسالیب عمل وإنتاج جدیدة من اجل إیجاد ظروف أكثر مالئمة  "كیوتو  "

للعمل كما أدت شحة الید العاملة الوطنیة بعدد متزاید من المنشات الصغیرة و المتوسطة الیابانیة التي 

من إجمالي القوى  %81ملیون و تستخدم نسبة  6.6من إجمالي الشركات البالغ عددھا  %99تشكل 

من مبیعات الجملة  %62من إجمالي الصادرات و  %52ملیون نسمة و  55عاملة البالغ عددھا ال

مكونة بذلك مصدر طاقة لالقتصاد الیاباني إلى الھجرة و اإلقامة في دول جنوب شرق آسیا المعروفة 

  .بأجور منخفضة

لیابان ضغوطا قویة كما واجھت المنشات الصغیرة والمتوسطة المقاولة التي انحصر نشاطھا داخل ا -

حملتھا على إعادة ھیكلتھا و توجیھ جزء من نشاطھا إلى الصناعات المتجددة و إدخال تكنولوجیا 

متطورة قادرة على خلق اكبر قیمة مضافة و اقتحام مجاالت جدیدة مثل تركیب حواسیب الجیل 

  .الجدید

انھا في الحاالت العادیة تشجیع في قطاع السیارات بإمك نو النتائج التي حققھا كبار الصناعیی    

الصناعات الصغیرة والمتوسطة على مواصلة استراتیجیاتھا في التحدیث و التأقلم و حسب رأى 

المختصین یعود انتعاش وازدھار كبار مصنعي السیارات إلى قدرتھم على اقتحام األسواق المزدھرة 

ى إنتاج و عرض أجیال جدیدة من في أمریكا الالتینیة و في جنوب شرق آسیا و قدرتھم كذلك عل

  .»لتویوتا  «السیارات بأسعار منخفضة خالل فترات قیاسیة سنتین ونصف على سبیل المثال 

كما شھد ھذا القطاع تطورا أخر تمثل في توجھ المنشات المقاولة التي استمرت داخل الیابان على     

سین و تطویر خدماتھا و تقلیل االعتماد تقویة مواقعھا مع الجھات المستھلكة لمنتجاتھا من خالل تح

على جھة واحدة في اإلنتاج عند توفر القدرة لمواجھة احتیاجات أكثر من مؤسسة متنافسة خاصة في 

  .الخ...مجال صناعة السیارات و االلكترونیك

أما على المستوى العربي فتطورت المقاولة الصناعیة من خالل التجربة التونسیة والمغربیة     

  :تاليكال



 
 

و منذ منتصف الثمانینات و بتمویل من برنامج األمم المتحدة لإلنماء بإقامة  » Unido «قامت     

عدد من مراكز المقاولة و الشراكة في كل من المغرب وتونس و الجزائر و األردن و في السعودیة 

ایة في المنطقة م و نظرا الن مفھوم المقاولة مازال غیر معروف بما فیھ الكف1999مع بدایة عام 

العربیة و قلیل التداول فقد ظل الدور الذي تتطلع بھ ھذه المراكز في نشر ھذا األسلوب و إقناع 

  :المتواجدین في محیطھا بالعمل بھ في مستوى متواضع و سوف نستعرض فیما یلي نالصناعیی

المستقبلیة ضمن  بعض ھذه التجارب وما أنجزتھ من أعمال بھدف االستفادة منھا في التوجھات     

  .ھذا الحقل

  1  التجربة التونسیة: المطلب الرابع

  نشاط ونتائج بورصة المقاولة التونسیة: أوال

م حیث قامت بعدة عملیات 1987بالصناعة منذ  انشات بورصة المقاولة والشراكة بوكالة النھوض    

  .للترابط الصناعي بین المؤسسات التونسیة 

مھمة بورصة المقاولة في القیام بعدة زیارات میدانیة لجمع المعلومات حول التخصصات  و تمثلت    

الفنیة و طاقات اإلنتاج المتوفرة في المصانع و محاولة الربط بین المصانع لیتم التكامل الصناعي 

  .بینھما

ستیراد غیر و لقد مكنت أعمالھا من االستغالل األمثل لطاقات اإلنتاج الوطنیة و الحد من اال    

  .المجدي لمعدات متوفرة في البالد و كذلك قطع الغیار الممكن انجازھا وطنیا

  كما ساعدت على استقطاب مستثمرین أجانب في میدان المقاولة موفرة فرص شغل إضافیة    

و مستقطبة لالستثمارات تمكن من دمج اقتصاد البالد في الدورة العالمیة و تشمل عمل البورصة  

  :العریضة التالیة الخطوط

  ).إحصاء طاقات اإلنتاج ( عملیة مسح لجمیع المصانع المتواجدة بالبالد التونسیة  -

  .تصنیف االختصاصات الفنیة -

  .التعداد الكمي لطاقات اإلنتاج المتوفرة و غیر المستغلة -

  تجمیع وخزن و استغالل المعلومات المتحصل علیھا في برمجیات مركزة على حاسوب  -

  .و الباحثین نضعھا في متناول الصناعییوو

  .االتصال الدائم بالصناعیین لتحسین المعلومات المخزنة -

  

  

  
1op.cit.p(8)..  



 
 

و في نطاق مسایرة تطور التكنولوجیا و ما یحدث في البلدان الصناعیة فلقد تم ربط البورصة عن 

كما وقع تركیز  » Bc-net «طریق الشبكات اإلعالمیة ببنك التقارب للمجموعة األوروبیة تسمى 

المحلین و كذا األجانب اللذین  نلتقدیم المساعدة الفنیة للصناعیی » Euro-Info center «مركز 

  .یرغبون في التعرف على الصناعة المحلیة وما توفره من إمكانیات التعاون

  انجازات البورصة:ثانیا

وحدة  200تحتوي بورصة المقاولة والشراكة إلى حد اآلن على معلومات تخص ما یناھز     

  .صناعیة

لمین آلالت قطاع النسیج و قطاع المیكانیك و كما تحتوي على قاعدة معطیات تخص المزودین العا    

البالستیك تمكن الباحث الصناعي التونسي من التعرف على نوعیة ھذه المعدات و مدى تطورھا تقنیا 

  .وتكنولوجیا و تساعده على االختیار األمثل لھذه المعدات

  .وقد أنجزت البورصة عدة نشریات قطاعیة

یبعضھم و بإمكانیاتھم حیث وقع إمضاء عدة عقود مقاولة  نییكما قامت البورصة بتعریف الصناع    

مكنت من االستغناء عن تورید قطع غیار و استغالل أنجع للطاقات الصناعیة المحلیة واالقتصادیة في 

  .العملة الصعبة

  ھذا وقد شاركت بورصة المقاولة و الشراكة في تنظیم وإعداد معارض على المستوى القومي     

  ).بنزرت و الكاف و جناح المقاولة في صفاقس  معرض( مثل 

في العدید من التظاھرات  نالتونسیی نأما على الصعید الدولي فقد أشرفت على تشریك الصناعیی    

میداست بباریس و سیام بتولوز ( لصفقات مقاولة مع شركات أجنبیة  نأدت إلى عقد بعض الصناعیی

  ).و بألمانیا و سیكوم ببریطانیا العظمى و راس ابدترویت بالوالیات المتحدة األمریكیة 

  تحلیل عملیات كشف البورصة: ثالثا

احة القومیة أدت عملیة التعداد و الكشف إلى أن نسبة استغالل طاقات المعدات المتواجدة على الس    

  :ھي كالتالي

  .%53الصناعات المیكانیكیة و الكھربائیة  -

  .%75الصناعات البالستیكیة  -

  .%80صناعة النسیج  -

وحدة صناعیة أما فیما یتعلق  300نشیر إلى أن ھذه النسب تم استنتاجھا اثر إحصاء نموذج شمل      

ه القطاعات لعدد اإلجمالي للعملة فھو یقدر في ھذ) عدد الفنیین بالنسبة ( بالمؤشر الفني للعاملین 

  :بالنسب التالیة 

  .%13الصناعات المیكانیكیة و الكھربائیة  -

  .%12الصناعات البالستكیة  -



 
 

  .%11الصناعات المطاطیة  -

  .%15صناعات النسیج  -

ضوء ھذه المعطیات یبرز دور بورصة المقاولة في دعم الصناعة التونسیة باستغالل  و على     

  .على دعم نسبة اإلنتاج القومي و تحسین الجودة نمحكم للنسیج الصناعي و حث الصناعیی

  :من المؤكد أن كال من المؤسسات المتعاقدة ستجني فوائد عدیدة نلخصھا في ما یلي

I /الصناعات الكبیرة  

  .مصدر محلي لمكونات ومدخالت منتجاتھا توفیر -

  .توفیر موجوداتھا من العملة الصعبة -

  توفیر كبیر من احتیاجاتھا للتخزین و تجمید أموالھا في شراء كمیات كبیرة من القطع -

  .و المكونات من أسواق خارجیة 

  .النوعیة لزیادة قدراتھا التنافسیة في السوقین المحلي والخارجي خفض كلفة إنتاجھا و تحسین -

  .زیادة الطاقة اإلنتاجیة ورفع الكفاءة اإلنتاجیة -

  .المرونة في قدرتھا على تنویع منتوجاتھا -

  .خفض احتیاجات لرأس مال العامل -

II/الصناعات الصغیرة  

  .یة والخدماتیة للمؤسسات الكبیرةتطویر خبراتھا باالستفادة من الخبرات الفنیة و التقن -

  .توفیر مصدر تمویل من غیر المؤسسات المالیة -

  .تامین تسویق منتوجاتھا بسھولة ویسر -

  .تحسین أدائھا -

تشجیع المبدعین وأصحاب الكفاءات الفنیة على إقامة مشاریع جدیدة تساھم في ھذا النوع من  -

 .النشاط

 

  

  

  

  

 

 

  

  



 
 

   المقاولة الصناعیة في المغرب: الخامس المطلب

  1أرقام المقاولة الصناعیة المغربیة :أوال

  .أرقام المقاولة الصناعیة المغربیة:9- 3جدول رقم 

  أرقام المقاولة الصناعیة المغربیة                           

  .اورو 0.1= درھم   1ملیار درھم  23  رقم المعامالت 

  .مقاولة 2101  عدد المقاولین 

  .مستخدم 175000  المستخدمین 

   %47  الصادرات

  

  م15/09/2006        12 –الجزائر  –المؤتمر العربي األول للمقاولة الصناعیة : المصدر

  المركز العربي للمقاولة والشراكة:ثانیا

  أھدافھ: أوال

  .التوظیف األمثل للطاقات الصناعیة -

  . توسیع قاعدة النسیج الصناعي الوطني -

  .االندماج و التكامل الصناعي -

  .المسح المیداني للنسیج الصناعي و متابعة مستجداتھ وتطوراتھ -

  .زیارات میدانیة للمنشات الصناعیة و جرد طاقاتھا اإلنتاجیة -

  .الكشف عن فرص المقاولة و الشراكة محلیة كانت أم أجنبیة  -

الكبرى، االستشارات الموجھة إلى المركز، تنظیم زیارات مباشرة لدى مصالح التزوید للمؤسسات  -

  .زیارات جماعیة لفائدة المقاولین لدى المؤسسات الكبرى، المشاركة في المعارض الجھویة والدولیة

  .الربط ما بین العرض و الطلب في مجال المقاولة والشراكة -

مھندسي المركز، بنك معرفة النسیج الصناعي و قدراتھ اإلنتاجیة و مھاراتھ الفنیة، خبرة  -

  .المعلومات

  .المساھمة في تنشیط النسیج الصناعي الوطني و التعریف بطاقاتھ و مھاراتھ -

  

  

 

  
، ورقة عمل مقدمة عن المؤتمر والمعرض العربي  - التجربة المغربیة–المقاولة الصناعیة : نور الدین بویعقوب 1

  ).8(م ، ص 15/09/2006- 12األول للمقاولة الصناعیة ، الجزائر ، 



 
 

  .تنظیم المشاركة الجماعیة في المعارض الدولیة و إقامة تظاھرات و لقاءات مھنیة -

  األفاق المستقبلیة: ثانیا

  1:تعتبر المقاولة بالنسبة لبالدنا وسیلة للتنمیة الصناعیة     

  .لنقل ونشر التكنولوجیا -

  .لخلق نسیج صناعي صلب ومتكامل -

  .االستثمارات الخارجیة و التحفیز على االستثمار المحلي لخلق مناخ مالئم الستقطاب -

  .یجب مالئمة السیاسة الصناعیة و استراتیجیا المقاوالت لتوجھات سوق المقاولة

  .المنافسة والمردودیة في اإلنتاج -

  .االعتماد على التكنولوجیات و الكفاءات و المھارات -

  .بكلفة جذابة تقدیم منتوجات معقدة ذات جودة وقیمة مضافة و -

  اآللیات:ثالثا

  .دعم االستثمار في التكنولوجیا اإلنتاجیة -

  .االستثمار في مراكز التكوین المتخصص -

  .دعم المقاوالت لالستثمار في الجودة و نظم التسیر الحدیث -

  .إحداث مراكز تقنیة متخصصة -

  .المقاوالتتشجیع الشراكة الصناعیة و نقل التكنولوجیا و تكوین شبكات  -
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  الفصل الرابع

   الة المؤسسة النسیجیة الجزائریة دراسة ح

  - lasa–" صوفیة سوق اھراس"

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  الصناعات النسیجیة العالمیة و العربیة : المبحث األول

  1الصناعات النسیجیة : المطلب األول 

على جمیع العملیات الھادفة إلى تحویل  Textille industriesتشتمل الصناعات النسیجیة     

  .األلیاف و الشعیرات إلى خیوط اإلنتاج سلع أو منتجات تستخدم في أغراض الحیاة المختلفة 

  ةلمحة تاریخی: أوال

عرفت أول األمر  سنة قبل المیالد 6000- 5000یعود تاریخھا إلى الصناعة النسیجیة عریقة جدا     

في الھند و بالد الشام و مصر مرت ھذه الصناعة في تطورھا بمراحل عدة فمن دوالب الغزل الیدوي 

م إلى اآلالت الحدیثة الیوم و یعد القرنان 1828إلى آلة الغزل التي ابتكرھا األمریكي جون تورب عام 

  .عصر الثورة الصناعیة في مجالي الغزل و النسیج 19و18

  المواد األولیة النسیجیة: ثانیا

I /مثل القطن  :الشعیرات النباتیةCotton  والكتانLinen  والقنبCannabis  والراميRamie 

  . Cocoa fibersوجوز الھند  Sisalوالسیزال 

II /مثل الصوف ،الحریر الطبیعي :الشعیرات الطبیعیة الحیوانیة.  

III /أھمھا االسبستوس وأیضا خیوط من الذھب و الفضة و االلیمنیوم :الشعیرات الطبیعیة المعدنیة.  

  الصناعة النسیجیة العالمیة و العربیة: المطلب الثاني

  الصناعات النسیجیة العالمیة: أوال

إن الشعار الذي ترفعھ أالن بلدان عدة مصنعة للنسیج في العالم الثالث ھو التكیف او الموت و لم     

ه الحقیقي إال في مواجھة الرھانات العالمیة التي ترسم في الصناعة العالمیة یأخذ ھذا الشعار بعد

  .للنسیج و المالبس

ففي الوالیات المتحدة األمریكیة تجاوزت واردات النسیج و المالبس اآلتیة من الصین مبلغ     

خالل خمس سنوات و حصل األمر  %100م نسبة ارتفاع 2005ملیار دوالر أمریكي في عام 27

ملیار دوالر في العام نفسھ و  28عینھ في أوروبا حیث ارتفعت وارداتھا النسیجیة من الصین إلى 

احدث ھذا االتجاه التصاعدي قلقل كبیرا في البلدان المصنعة للنسیج في العالم الثالث و ال سیما إن 

رة أنواع من المواد النسیجیة اآلتیة من م حول عش2005حزیران / الحصص المحددة في شھر یونیو

  .م 2008كانون الثاني /الصین ستختفي نھائیا في أول ینایر

 من  %75و یمس ھذا القلق القارة اإلفریقیة بشكل خاص التي تمثل المنسوجات النسیجیة     
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  قیة مثل جنوب إفریقیا و المغرب و تونس و كینیا و أوغندا و مدغشقرصادراتھا فالبلدان اإلفری

  أو جزر الموریش اختارت قطاع النسیج كمحرك لتنمیتھا و لكنھا لم تأخذ في حسابھا عند انطالقھا 

  .بروز الصین كقوة عالمیة رائدة في صناعة وتصدیر الملبوسات و النسیج

النسیج ویرنر الدولیة فان تكلفة الساعة الوسیطیة وحسب دیوان المستشارین المتخصصین في     

دوالر و للعامل  0.48لعامل صیني تعتبر قیاسیة ، فتكلفة ساعة العمل للعامل الصیني في الداخل 

  دوالر و للعامل البرازیلي  2.58دوالر و للعامل المغربي  0.76الصیني على الساحل ھي 

دوالر و للعامل  15.78ر و للعامل األمریكي دوال 3.8دوالر و للعامل الجنوب إفریقي  2.83

دوالر و كانت النتیجة  27.69دوالر و للعامل األلماني  21دوالر و للعامل الفرنسي  19.76االیطالي 

خفض العدید من المستثمرین في قطاع النسیج استثماراتھم في إفریقیا لكي یتوجھوا وجھة أسیا نظرا 

عیون سیلقون انخفاضا في اإلنتاج في ظل تزاید عدد العاطلین عن لرخص الید العاملة الصینیة فالصنا

الف حسب 300العمل في قطاع النسیج اإلفریقي إذ وصل عدد العاطلین عن العمل الى نحو 

إحصاءات الفیدرالیة الدولیة لعمال الصناعة و المالبس و الجلد و ھناك بعض االتفاقیات مثل الكل ما 

الصادرة عن الوالیات  "اغو"بي و افریكان و غراوثاند اوبورتینتي عدا األسلحة لالتحاد األورو

م سمحت بكل تأكید بدعم الصادرات اإلفریقیة في الوقت الحاضر 2000المتحدة األمریكیة في عام 

  .من خالل اقتراح إعفائھا من الرسوم الجمركیة أو غیاب نظام الحصص

و في دراسة حدیثة قامت بھا المؤسسة الفرنسیة للموضة أكدت على ضرورة تطویر الشركات     

النسیجیة في البلدان المغاربیة انتاجھا لكي تضمن بقاءھا و یجب علیھا اقتراح من اآلن فصاعدا مزید 

من الخدمات للممولیھا لكي تزید من قیمتھا المضافة حسب شرح جیلداس مانفیال صاحب التقریر 

فالشركات المغربیة تخشى إن تتخطاھا البلدان المنافسة األخرى مثل تركیا حیث صناعة النسیج فیھا 

  ملیار دوالر حتى سنة  150أكثر اندماجا ، سوف تمثل السوق العالمیة للنسیج 

  1.م في ضل طلب متزاید في أوروبا2000ملیار دوالر في عام  90م مقابل 2010

  الوطن العربيالصناعة النسیجیة في :ثانیا

نشأت الصناعات النسیجیة في الوطن العربي منذ أالف السنین و قد تحدثت عنھا حضارات مصر     

  .القدیمة و بالد الرافدین 

  و توسعت صناعة المالبس الجاھزة في العصر الحاضر لغرض التصدیر في تونس و المغرب    
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 معتمدة أساسا على الغزول واألقمشة المستوردة من خارج واإلمارات العربیة المتحدة و مصر

  .الوطن العربي و على العمالة العربیة 

في عدد من الدول  ةو تمثل صناعة المنسوجات والمالبس إحدى الصناعات التقلیدیة الرئیسی    

ھذه العربیة أھمھا مصر و الجزائر و المغرب و تونس و لبنان وسوریة و تقدر حالیا قیمة ناتج 

  .من ناتج الصناعة التحویلیة  %14الصناعة بنحو عشرة مالیین دوالر أي ما یعادل 

  الصناعة النسیجیة في الجزائر :لب الثالثالمط

في الجزائر و المتمثلة في لقد طرأت العدید من التحوالت و التغیرات على القطاع الصناعي     

التي تطبقھا الجزائر منذ بدایة عقد التسعینات  إجراءات إعادة ھیكلتھ ضمن برنامج اإلصالح الھیكلي

و التي مست القطاع من عدة جوانب مما أدى إلى اكتساب الصناعة الوطنیة خصائص و ممیزات 

  .تختلف عن تلك التي تمیزھا لفترة طویلة في ظل االقتصاد الموجھ

  1واقع الصناعة في الجزائر: أوال

اعي یتمثل أساسا في القطاع العمومي ، حیث كان یمثل حتى بدایة التسعینات كان النسیج الصن    

من مجموع المؤسسات الصناعیة غیر أن اإلصالحات التي خاضتھا الجزائر في إطار إعادة  80%

الھیكلة الصناعیة سمحت بإعادة االعتبار للمؤسسات الخاصة و االعتراف بالدور الھام الذي یمكن أن 

  .ماعیة تلعبھ في التنمیة االقتصادیة واالجت

و قد كان نتیجة ذلك بروز القطاع الخاص ضمن الجھاز اإلنتاجي كإحدى الوسائل الھامة التي     

أعطت دفعة للجھاز و إتاحة الفرصة لتفصیل آلیات السوق ، فقد ارتفع عدد المؤسسات الخاصة بصفة 

إلى م 2007م لیصل عند نھایة السداسي األول من عام 2006مؤسسة سنة  245842عامة من 

مؤسسة موزعة على مختلف األنشطة االقتصادیة و بھذا الشكل تحول االقتصاد الوطني من  284244

اقتصاد المؤسسات ذات الحجم الكبیر إلى مؤسسات متوسطة وصغیرة تماشیا والتحول العالمي في 

طات ھذا االتجاه ، و من اجل إرساء قاعدة متینة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عمدت السل

العمومیة إلى اتخاذ عدة إجراءات تنظیمیة وداعمة ، لعل أبرزھا إنشاء وزارة المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة و الصناعة التقلیدیة من اجل ترقیة ھذا القطاع وصدور القانون التوجیھي لترقیة 

وسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي جاء لیساھم في دعم ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمت

من اجل تحسین تنافسینھا ، حیث تحدد من خالل اإلطار القانوني و التنظیمي الذي تنشط فیھ ھذه 

  .المؤسسات و كذا آلیات دعمھا و إنعاشھا

  
، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا ، العدد الجزائر ابعاد و توجھات استراتجیة انعاش الصناعة في: قوریش نصیرة 1
  ).90-89(، ص ص )05(
  



 
 

ا تظھر أھمیة القطاع الخاص التي تزداد تدریجیا بفضل مختلف سیاسات التحفیز على االستثمار كم

  .من خالل مساھمتھ في القیمة المضافة على مستوى االقتصاد الوطني 

  تتمیز الصناعة الجزائریة الیوم بھیمنة الصناعات الخفیفة و على وجھ الخصوص الصناعات 

  .ثم تلیھا صناعة الحدید والصلب و المیكانیك بنسبة اقلالفالحیة الغذائیة بنسبة أھم 

  قطاع النسیج في الجزائر تطور: ثانیا

منحت جمھوریة الجزائر الدیمقراطیة الشعبیة اھتماما خاصا لقطاع الصناعات النسیجیة منذ مطلع    

اإلقلیمي السبعینات و خصصت مبالغ طائلة بھدف خلق فرص عمل جدیدة من جھة ولتحقیق التوازن 

من الناحیة االقتصادیة و تكبیر حجم القیمة المضافة من جھة ثانیة و قد مرت الصناعة النسیجیة 

  1:بالجزائر بمرحلتین

I /مرحلة االنجاز و التطویر  

ألف  ةو ھي تمتد من السبعینات و قد تحقق حجم كبیر من اإلنتاج أدى إلى تشغیل أكثر من ثالثمائ    

  .ه الفترة كان االقتصاد الجزائري یسیر حسب النظام االشتراكي عامل كما انھ خالل ھذ

II /مرحلة التراجع و التقھقر  

من النظام االشتراكي إلى ( م بعد تحول ھام في النظام االقتصادي 2000و ھي تبدأ من عام     

  .بسو فتح السوق الجزائریة للمنتجات األجنبیة و بخاصة منتجات النسیج والمال) االقتصاد الحر

  ھیكلة الصناعات النسیجیة الجزائریة :ثالثا

I /الصناعات النسیجیة الجزائریة التابعة للقطاع العام  

  :إن القطاع یشمل مجمعین ھامین ھما    

I-1 / مجمع النسیج القاعدي)Texmaco (  

مؤسسة فرعیة موزعة على كل  26مختص في الصناعات النسیجیة القاعدیة و یتكون من  و ھو    

  .أنواع و أصناف اإلنتاج فیھا

  :النسیج القطني-

  .مؤسسة و التي یتمثل نشاطھا في الخیوط واألقمشة القطنیة و شبھ القطنیة 12یتكون من     

  :النسیج الصوفي-

سة غسل و تمشیط الصوف و مؤسستان في الغزل مؤسسات فرعیة منھا مؤس 10یتكون من     

  .الصوفي ، ثالث مؤسسات في النسیج و أربعة مختصة في إنتاج األغطیة
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  :النسیج الصناعي-

  ثالث مؤسسات فرعیة مختصة في إنتاج األقمشة و أكیاس مادة الجوت ، إنتاج األقمشة     

  .و المنتجات الخاصة بالخیام ، أیضا إنتاج األقمشة التاتینیة نوع الموكیت

  :التوزیع التجاري-

مؤسسة تشمل شبكة توزعیھ تتوزع على معظم أنحاء القطر الجزائري و أخیرا نشیر إلى أن ھذا     

ألف ملیار دینار  12 ىألف عامل ویحقق أعماال سنویة ترتفع إل 16مع یشغل حالیا أكثر من المج

  .ملیون دوالر أمریكي 180جزائري أي ما یعادل 

I-2 /مجمع التفصیل واأللبسة  

مؤسسة إنتاجیة جاھزة و متنوعة و  15إن ھذا المجمع مختص في الخیاطة والتفصیل و یتكون من     

  :نذكر منھا

  .لبسة الجاھزة المدنیة األ -

  .األلبسة المھنیة -

  .األلبسة العسكریة و شبھ العسكریة -

  .المنتجات المنزلیة -

  عامل و یحقق حالیا رأسماال سنویا یرتفع إلى حوالي  4000ھذا المجمع یشغل أكثر من    

  .ملیون دوالر أمریكي  67مالییر دینار جزائري أي ما یعادل  5

II / النسیجیة الجزائریة التابعة للقطاع الخاصالصناعات  

  المؤسسات النسیجیة التابعة للقطاع الخاص معظمھا تتركز في النشاطات المرتبطة بالخیاطة     

  .و التفصیل و مما تجدر اإلشارة إلیھ أن وجودھا في النسیج القاعدي قلیل جدا

في السنوات األخیرة إلى أكثر من  تتمثل ھذه المؤسسات في حجم صغیر أو متوسط و ارتفع عددھا    

  عامل و برأس مال سنوي یقدر  100000ورشة و شركة یعمل فیھا أكثر من 10000

  .ملیون دوالر 400ملیار دینار جزائري أي ما یعادل  30ب

إن التغیرات والتحوالت االقتصادیة التي عرفتھا الجزائر منذ دخول نظام االقتصاد الحر و فتح     

سة الدولیة قد كان لھ أثرا سلبیا على نشاطات ھذه المؤسسات الخاصة علما أنھا كانت السوق للمناف

  .غیر مھیأة و غیر مؤھلة للتنافس مع المؤسسات األجنبیة بصفة عامة واألسیویة بصفة خاصة

فمن ھذا المنطلق دخل القطاع الخاص في مرحلة تدھور سریعة ما دفعھ لإلفالس و من ثم اإلغالق     

  .ورشة و شركة 4000اض عددھا إلى و انخف

  

  

  



 
 

  

  أفاق الصناعات النسیجیة الجزائریة: رابعا

كان لھ ) سنوات الذي انطلقت فیھ الجزائر  10منذ أكثر من (من المؤكد أن االنفتاح التجاري     

  .انعكاسات سلبیة بالنسبة للصناعات النسیجیة الجزائریة و ال سیما القطاع العام

لدولة أي مبالغ تذكر لتأھیل مؤسساتھا مما أدى إلى تراجعھا ووقوعھا بخسائر مادیة حیث لم تنفق ا    

م أصبحت الصناعات النسیجیة العمومیة كافة قابلة قانونیا للخصخصة ، 2000كبیرة، و ابتدأ من عام 

كما قامت الحكومة بإصدار العدید من التشریعات باتجاه خصخصة شركات القطاع العام و تشجیع 

ارات القطاع الخاص و حتى ھذا التاریخ لم تتم خصخصة أي قطاع عام نسیجي بالجزائر لعدم استثم

  ).عمالة فائضة -خطوط إنتاج قدیمة( وجود مغریات تستقطب استثمارھا 

حیث عرف ھذا القطاع الحیوي في بالدنا التراجع و التأخر و ھذا لعدة أسباب و إن كثرت فھي     

الالوعي من طرف المسؤولین في اوائل التسعینات خاصة مع االنتقال إلى  تبقى حقیقیة بدایة بسیاسة

الرأسمالیة و التطبیق الخاطئ لمبادئ اقتصاد السوق كل ھذا أدى إلى إفالس عدد كبیر من الشركات 

العمومیة نتیجة عجز المیزانیة عن تحمل نفقاتھا و باإلضافة إلى تخلي عدد من المصنعین الخواص 

نتاجي بسبب ارتفاع تكالیف اإلنتاج إلى جانب ندرة المواد األولیة و اكبر دلیل على عن نشاطھم اإل

مؤسسة و  120ذلك إن عدد المؤسسات العمومیة التي كانت تنشط في سنوات الثمانینات كانت تتجاوز 

مؤسسة تقدم خدماتھا خاصة لمصالح األمن والجیش أما عدد المناصب  60اآلن ال یتجاوز عددھا 

الف عامل حیث كان یقدر عدد 40م فیقدر بحوالي 1990م فقدانھا في القطاع العام منذ سنة التي ت

  .ألف منصب شغل 15ألف منصب لم یبقى منھا سوى  55مناصب الشغل في ھذا القطاع بأكثر من 

كانتا مجمعیین قویین تحت لواء " سونیتاكس"و " سونیباك"أیضا نشیر ھنا إلى إن كل من مؤسستا     

مصانع مختصة في  7مثال كان یضم نحو " سونیتاكس"نھما عدد كبیر من المؤسسات فمجمع كل م

قطاعات مختلفة و سبب تراجع المجمعین یكمن في عملیة إعادة الھیكلة التي بشارتھا الدولة بین 

وحدة إنتاجیة و ذلك بسبب عدم تمكن اإلدارة  11م حیث قسم المجمع األخیر إلى 1983م و 1982

من جھة و نقص الخبرة من جھة  رمن التحكم في السلسلة اإلنتاجیة كنتیجة لضعف التسیی المركزیة

  .أخرى

و للنھوض بھذا القطاع البد أوال من تطویر قطاع الزراعة خاصة إن الجزائر تملك إمكانیات     

كإستراتجیة طبیعیة باإلضافة الى استحداث أھم االستراتیجیات التي تعرفھا الصناعة النسیجیة 

و ذلك من خالل .المقاولة الصناعیة و التي تعد الیوم محركا بارزا في عملیة التنمیة و تحدیث القطاع

إقامة أھم البني الطاقویة لدیھ و المتمثلة أساسا في ھیكل التخصص حیث أن المؤسسة التي تمتلك ھذا 

  .والتكلفة  ص في الجھدالھیكل أصبحت الیوم تحقق أرباحا كبیرة وفي وقت قیاسي مع التقلی

  صورة عامة حول السوق الجزائري في میدان النسیج: خامسا



 
 

إن النشاطات التجاریة لدى السوق الجزائریة في میدان النسیج واأللبسة الجاھزة قد سجلت     

دینامكیة فعالة خالل السنوات األخیرة بعدما الغي احتكار الدولة للتجارة و فتح السوق للمنافسة 

  .والدولیة الوطنیة

و في إطار ھذا االنفتاح التجاري سجل قطاع المنتجات النسیجیة و األلبسة الجاھزة في كل أنواعھا     

  قفزة نوعیة ھائلة حیث أن حجم النشاطات التجاریة في ھذا القطاع ارتفع إلى حوالي 

من المنتجات  %60ملیون دوالر أمریكي علما أن  900ملیار دینار جزائري سنویا أي ما یعادل  70

النسیجیة المعروضة في السوق الجزائریة ھي مستوردة و تتمثل خصوصا في األقمشة والمالبس 

من سوریا ، تونس  %30منھا مستورد من منشأ أسیوي و خاصة الصین و  %70الجاھزة و مصدرھا 

  1.، المغرب و تستحوذ البضائع السوریة على النسبة العالیة منھا

  االستثمار في الجزائر في الصناعات النسیجیةمزایا : سادسا

  .ملیون دوالر 900و یقدر حجم السوق الداخلي ب ) ملیون نسمة35(سوق استھالكیة مقبولة  -

  .ید عاملة مؤھلة -

  ).توفر الغاز و رخصھ - سنتات للكیلو واط ساعي4(تكالیف الطاقة محدودة  -

  .شھر وسطیا/ دوالر130أجور مناسبة  -

  .جغرافي قریب جدا من األسواق األوروبیة موقع -

و سنتعرض اآلن إلى إحدى أھم المؤسسات النسیجیة و التي تعرضت إلى العدید من المشاكل و     

األزمات خالل فترة انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق و بالرغم من ذلك استطاعت أن تواجھ ھذه 

وق الوطنیة وحتى العالمیة بمنتوجاتھا التي طالما الصعوبات وان تتغلب علیھا لتظھر الیوم على الس

تمیزت بالجودة و منافستھا ألھم المنتجات األوروبیة و كانت من أھم األسباب التي اعتمدتھا للخروج 

من األزمة التي أدت بھا تقریبا للوصول إلى حد االنھیار وعتبة إعالن اإلفالس ھي إستراتجیة 

ھاج السلیم من طرف مؤسستنا لھذه اإلستراتجیة إلى نقلة نوعیة على المقاولة الصناعیة حیث أدى االنت

مستوى الھیاكل اإلنتاجیة لدیھا األمر الذي أدى إلى رفع رقم أعمالھا من سنة إلى أخرى و خفض 

التكالیف و زیادة نسبة اإلرباح و حیازتھا العدید من المناقصات خاصة في الدول األوروبیة و إبرامھا 

األولى أو الثانیة و بالتالي د المقاولة مع فرنسا و اسبانیا وایطالیا سواء من الدرجة العدید من عقو

 السترساھمت ھذه المؤسسة في إنعاش االقتصاد الوطني بتخفیض نسبة ا
: Op. .cit. .p(2)1  

ن و جلب العملة الصعبة برفع صادراتھ من المنتوج المحلي و زیادة القیمة المضافة  و جلبھا العدید م

االستثمارات بتعریفھا للسوق المحلیة لذلك كان البد من الوقوف عند ھذه المؤسسة و عند استراجیتھا 

  .التي خلقت لھا ھذه المكانة المحلیة والعالمیة

 "LASA "او" صوفیة سوق اھراس "المؤسسة النسیجیة الجزائریة : المبحث الثاني



 
 

  " LASA "عرض عام لمؤسسة : المطلب االول

مجمع الصناعات النسیجیة و  » Texmaco «ذكرنا سابقا إن قطاع النسیج ینتمي إلى مجمع  كما    

  مؤسسة منھا 26یختص في المنتجات القطنیة الصوفیة الحریریة و المختلطة و یشمل 

  :مؤسسات مختصة في قطاع النسیج الصوفي و ھي 3

   LASA          La lainière de souk ahras صوفیة سوق أھراس* 

 * TIFIB          Tissage .finissage .Biskra     

 * Drapest          Draperie de lest   

  :وفي قطاع النسیج القطني 

  Cotitex batnaمؤسسة النسیج بباتنة  * 

  Cotosud. Laghouatمؤسسة النسیج للجنوب باالغواط  * 

   Cotoest comstantineمؤسسة النسیج الصوفي بالشرق * 

 *Cototiziouzou  

  :و في قطاع النسیج الحریري

  Soitineمؤسسة النسیج الحریریة بوفاریك  * 

   Soitexمؤسسة النسیج الحریریة تلمسان * 

    Sotra dalمؤسسة النسیج الحریریة ندرومة * 

  :المختلطة قطن          صناعي

جمیع المؤسسات تعمل في المختلطة حتى المتخصصة في القطن و الصوف و الحریر مع أن ھذه  نجد

  .األخیرة نجدھا نادرا ما تنشط في الحریر في حین تصنع المختلطة بنسبة اكبر

  "LASA"التعریف بمؤسسة صوفیة سوق أھراس  :اوال

سوق أھراس من الجھة الشرقیة  الرابط بین عنابھ و 19كلم جنوب طریق  1تقع المؤسسة على بعد    

الھولندیة بینما تكلفت  g.bو قد أوكلت مھمة انجاز األراضي إلى مجموعة األشغال الھندسیة المدنیة 

بعملیة تغطیة ، أما عملیة اإلنتاج و التحویل التكنولوجي فقد أسندت إلى   Fantexالشركة األلمانیة 

  . Marzottoالشركة االیطالیة 

  .م1978بدایة االنجاز

  .م1983        1978سنوات  5مدة االنجاز

  .ملیون دینار جزائري 797تكلفة المشروع 

  "LASA"األھمیة الصناعیة لمؤسسة  :ثانیا

  :تظھر األھمیة الصناعیة للمؤسسة من خالل أھدافھا كالتالي    



 
 

  . دالعمل الدائم من اجل تحقیق نسبة االستیرا -

العمل على تطویر المنتجات و ذلك بإدخال الطرق الحدیثة في العملیة اإلنتاجیة لضمان التماشي مع  -

  .المواصفات العالمیة فھي تقوم بمراقبة داخلیة لمختلف مراحل إنتاجھا و ھذا لضمان جودة منتجاتھا 

  .تلبیة حاجیات عمالئھا و كسب رضاھم  -

  .افسیة تخفیض التكالیف لتحقیق المیزة التن -

  .الحفاظ على مكانتھا في السوق المحلي أو العالمي -

  :من خالل ھذه األھداف تظھر األھمیة الصناعیة للمؤسسة كالتالي    

للمؤسسة دور كبیر في االقتصاد الوطني ال یمكن تجاھلھ ، فھي تساعد على جلب العملة الصعبة من 

في میزانیة الدولة مساھمة فعالة فضال عن خالل تصدیرھا لمختلف منتجاتھا و بالتالي مساھمتھا 

جھودھا الذاتیة في خلق اكتفاء ذاتي كذلك محاولة القضاء على التبعیة االقتصادیة للخارج على األقل 

  .على مستوى نشاطھا باإلضافة محاولة خلق مناصب عمل و الحد من البطالة 

  التجھیز النھائي لنوعیة الجاف أیضا تشغل المؤسسة وتنمي و تسیر أنشطة الغزل و النسیج و    

  و الرطب حیث تعمل بالتنسیق مع مؤسسات القطاع بانجاز مخططاتھا من إنتاج و تسویق  

  .و االقتناء من داخل الوطن دتقوم بالتموینات الضروریة عن طریق االستیرا

  .تقوم كذلك بصیانة التجھیزات التابعة لھا من اجل تفادي أي انقطاع في اإلنتاج     

مراقبة المواد األولیة المستعملة و كذلك المواد المصنعة و النصف مصنعة باإلضافة إلى مساھمتھا 

  الفعالة في تكوین المستخدمین و مستویاتھم 

  .ملیون متر من النسیج في السنة 9الوصول إلى قدرة إنتاجیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  بیانات عن نشاطات المؤسسة تثبت مدى أھمیتھا :المطلب الثاني
  

ETAT DE PRODUCTION EXERCICE 2009                           
 

TAUX%     PR.CUMULEE OBJECTIF    
ANNUEL   

ARTICLE             

0  0  101999  ARAMIDE. VIS 
0  102  0  E292                   
0  1254  0  D4135/4              

1.33  1356  101999  TOTAL. SYNTENTI  
            

0.41  155  37870  250GR/M2          
0  0  1756  380GR/M2          

122.04  9243  7574  IMPERAL          
0  595.5  0  E394                   
0  10.5  0  E457                   

21.19  10004  47200  TOTAL.LAINE     
0.74  90  12239  215GR/M2         

0  0  5099  250GR/M2         
81.75  26681.5  32639  310GR/M2         

0  2992.5  0  E325/2                
0  121.5  0  280 GR/M2         
0  0  0  250 GR/M2        
0  51  0  E512(LYCRA)   

59.9  29936.5  49977  TOTAL.MEL/LAINE 
76.5  630324.5  824002  S270 BARIOLE  

0  5897  0  E321/4                 
77.21  636221.5  824002  TOTAL.COTON     

1.08  93.5  8633  185 GR/M2        
37.46  13573  36234  215 GR/M2        
72.47  13785.5  19023  310 GR/M2        

0  0  16687  380 GR/M2        
63.34  50125.6  79134  KEVLAR           

0  364.5  0  V80/4                 
48.8  77942.1  159711  TOTAL.PRESTATI 

63.87  755460.1  1182889  TOTAL            
  
 
 
 
 
  
  



 
 

VENTE PAR FAMILLE DE PRODUIT EXERCICE 2009      
 
     
 
 
 

MON TTC TIM 1%   TVA17% MON ht Q.(C)M
L 

    
64654  -  9394.2  55260.0  62.00  ML Tissu 100% laine         

195079  35  28339.8  166704.9  283.0  ML Tissu laine/pes             
24897485  177  3617557  21279750.8  33186.9  ML Tissu pes/laine             

6177600  -  897600  5280000.0  8000.00  ML Tissu pes/laine imp      
-  -  -  -  -  ML Tissu pes/l/lycra          
-  -  -  -  -  ML Tissu aramide/vis         

135737  133  19703.22  115901.28  855.88  ML Tissu 100% acryl         
1342464  10158  193582  1138723.18  6874.70  ML Tissu pes/vis                

-  -  -  -  -  ML Tissu 100% cot            
165173214  54  24011171  141161988  635482  ML Tissu cot/pes                

1238301  -  151903  1086398.0  3746.20  ML Tissu pes/cot                
-  -  -  -  -  ML Prest tissage                 

34318  291  4944  29083.60  1209.80  ML Prest finissage              
-  -  -  -  -  ML Prest teint                     

843381  -  122542  720839.00  7355.50  ML Prest tissage finis         
17404398  -  2528844  14875554.2  43751.6  ML Prest ti finis kevlar       

52750  -  7664  45085.47  3.00  O   Prest transport              
-  -  -  -  228.66  O   Prest reparation            
-  -  -  -  -  KG Revente a l'etat files    

3997176  -  580786  3416390.00  3950.00  O  Rv a l'etat prod chimi  
-  -  -  -  -  O  Revente a l'etat plkr     

465273  351  67552  397370.00  11826.0  KG Revente a l'etat cone    
359991  -  52306  307685.25  225.00  O  Rev a l'etat couvre lit   

-  -  -  -  -  O  Rev a l'etat couette      
176333  -  25621  150712.00  7535.60    Rev dechet files           

40653  507  58995  347030.00  11720.0  KG Dechets                        
222859192  11706  32363181  190484305  776290    Vente année 2009       

MON ttc Timb1% M.tva 17% MON ht Q(c)ML   Recap                          
199224536  10557.00  28929252.8  170284726  688491  ML Parduct vendue          
18282098  291.00  2656331.06  15625476.8  52316.9  ML Prest product                

52750  -  7664.53  45085.47  225.66    Autres prestation         
4822441  351.00  700645.69  4121445.25  16001.0    Rev a l'etat                   

582865  507.00  84616.14  497742.00  19255.6  KG Déchet                          
222859192  11706.00  32363181.2  190484305  776290    Vente année 2009       

 
 
  

ETAT DE RAPPROCHEMENT CHIFFRE D'AFFAIRE DU MOIS        

Denomination du produi                                   Ventes annee 2009                               

SGP Industries manufactureres "I.M" Spa                                    EPE LASA Spa 

Tableau de bord trimestriel sur les prix a la production industrielle des epe                



 
 

MOIS OCTOBRE 2009                                      
 

DIRECTION A/FINANCES          DIRECTION A/COMMERCIALE   
LIBELLE                MONTANT LIBELLE                  MONTANT 

CA: HT OCT 09               22807406.02  

CA: HT CUMULE         190484305.21 

CA: HT OCT2009              22807406.02 

CA: HT OCT                    190484305.21 

TVA17% OCT 09              3877259.03  

TVA17% OCT09             32363181.24   

                  

TVA17% OCT 09                3877259.03 

TVA17% CUMULE          32363181.24 

V TIMBRE OCT 09                  680.00  

V TIMBRE OCT 09              11706.00 

V TIMBRE OCT09                     680.00 

V TIMBRE CUMULE            11706.00 

CA: TTC OCT 09            26685345.05  

CA: TTC CUMULE      222859192.45 

CA:TTC OCT 09               26685345.05 

CA: TTC CUMULE        222859192.45 

SOLDE RAPPROCHE                         

CA: TTC OCT 09            26685345.05 

CA: TTC CUMULE      222859192.45 

SOLDE RAPPROCHE                          

CA: TTC OCT 09             26685345.05 

CA: TTC CUMULE       222859192.45 

 ُ◌ENCAISSEMENT 000.0080194.54 
CUMUL 1581921.33  

  
15000 

CUMUL 121876505.65 
  

 ٍ ◌ َ ◌AVANCES                                          
– 

CUMUL                                   5999.53 
 
 

TOTAL RECETTES       15080194.54 
CUMUL RECETTES    123464426.51 

  
ENCAISSEMENTS             80194.54 
CUMUL                            1581921.33 

  
RECOUVREMENT      15000000.00 
CUMUL                        121876505.65 

  
AVANCES -                                         
CUMUL                                 5999.53 

 
TOTAL RECETTES     15080194.54 

CUMUL RECETTES   123464426.51 

LES/DIRTECTEUR                    CHEF SERVICE FINANCES 
COMMERCIAL                                                                             

 
 
 
 
 
  
  



 
 

ملخص لبعض األمثلة الخاصة بعقود المقاولة الصناعیة التي قامت بھا مؤسسة  :الثالث المطلب

"LASA"  

خلصنا إلى انھ في النھایة المقاولة الصناعیة ھي قبل كل شيء عبارة عن عقود یتم فیھا االتفاق      

بعض من عقود المقاولة  يبین طرفین ھما المؤسسة اآلمرة باألعمال و المنفذة لھا لذا سنتناول فیما یل

  .الصناعیة التي قامت بھا المؤسسة محل الدراسة و ذلك لتوضیح أكثر

 LASA/FF/002/2009اتفاقیة المقاولة الصناعیة رقم : اوال

حیث تناولت االتفاقیة طرفي العقد الممثلین  LASAھذا العقد ھو خاص بالشركة اآلمرة باألعمال     

و ھما عبارة عن مؤسسات تابعة للقطاع العام األولى بریكة ب FILBAو مؤسسة LASAفي مؤسسة 

برئاسة مدیرھا التنفیذي السید طاھر ثالیجیة و الثانیة برئاسة مدیرھا التنفیذي السید على خلیفي وھي 

في تصنیع  LASAتخص المادة األولیة تحتاجھا  فذة لألعمال أو الموردة و الطلبیةالمؤسسة المن

  .قطن منتجاتھا و ھي مادة ال

  :بنود العقد٭

البد أن یذكر في عقد المقاولة الصناعیة المواد التي یقوم علیھا العقد و ھي التي یستوجب احترامھا     

  .من قبل الطرفین 

  :و بنود عقد المقاولة الصناعیة الذي ھو بین أیدینا تتمثل في المواد التالیة     

  : 01المادة  -

  یلتزم المنفذ لألعمال باحترام مواد التسلیم بصورة ال رجعة فیھا مع تحدید نھائي للكمیة المطلوبة     

  :02المادة  -

  .تنص على تحدید قیمة العقد    

  :03المادة  -

توضح طریقة الدفع حیث تم االتفاق في ھذا العقد على الدفع عن طریق الشیكات و تقدیم الفواتیر      

  .یوم من استالم البضائع  30خ و الدفع یكون بعد في ثالث نس

  :04المادة -

  .اشھر 10تلزم ھذه المادة المنفذ لألعمال بالتسلیم في غضون      

  :05المادة  -

  .توضح أسلوب الشراء     

  :06المادة -

  .تظھر فیھا الوحدة السعریة المتفق علیھا بین الطرفین     

  

  :07المادة-



 
 

  المشتري ةو ھي خاصة بكیفیة النقل و في ھذا العقد یظھر االتفاق على أن النقل من مسؤولی    

  :08المادة-

العرض و المواصفات  رتنص على اعتماد الجودة و ینص العقد انھ في حالة عدم االمتثال لمعایی     

 .أي جزء منھاالواردة في الملحق الفني فان األمر باألعمال یحتفظ بالحق في رفض كل أو 

  :09المادة-

عن مراقبة الجودة في ھذا العقد یحق للمشتري التأكد من جودة العرض في مختبر معترف بھ     

  ) . (CTSCوطنیا

  :10المادة -

تخص القوة القاھرة حیث تنص على ان ال مفر من أي قوة قاھرة أو أي عمل ال یمكن التنبؤ ب     

  .ھاو قوة خارجة عن الطرفین 

  :11المادة -

تخص اإلنھاء بمعنى انھ من حق الطرفین إنھاء ھذا العقد إذا كان واحد منھم یرى أن الطرف      

یوم بعد  15األخر قد اخلي بالتزاماتھ التعاقدیة وعدم اتخاذ تدابیر كافیة لتصحیح الوضع في غضون 

  .إخطار إشعار خطي

  :12المادة -

التي  TEXMACOة المنازعات باإلحالة إلى مجموعة تخص تسویة المنازعات اي یمكن تسوی     

  .ستأخذ القرار المناسب

  :13المادة -

ثم یكتب التاریخ .تخص األخطار حیث یتم وضع ھذا العقد حیز النفاذ فور التوقیع من قبل الطرفین    

  .المحرر فیھ مع توقیع كل من األمر و المنفذ لألعمال المقاولة 

فھو یخص الملفات الفنیة و یحدد فیھا نوع العرض أو السلعة المطلوبة و  أما الجزء الثاني من العقد

الكمیات منھا و جمیع المقاییس و الشروط التقنیة والفنیة  و كل ما یخص المادة األولیة و یظھر ھذا 

 واضحا في ما یعرف ب الملف الفني أو

                                                          FICHE TECHNIQUE FILES 67/33 

 COTON/POLYESTER1/20 

  

  

 

 

  



 
 

 TS/LASA/2010/002اتفاقیة المقاولة الصناعیة رقم : ثانیا

أما المثال الثاني عن االتفاقیة الخاصة بالمقاولة الصناعیة بین مؤسستنا محل الدراسة و بین     

ببجایة یرئسھا المدیر التنفیذي السید یحي بكور و العرض خاص بتمویل ھذه  ALCOSTمؤسسة 

في  LASAاألخیرة مؤسستنا بأقمشة الحریر و التي تعتبر من أھم المواد األولیة التي تستعملھا 

  .منتجاتھا

یتناول العقد جمیع البنود التي تم ذكرھا في العقد السابق و یتم الموافقة والتوقیع على ھذه البنود      

  .بصفة مبدئیة 

أیضا في ھذا العقد البد من وجود ما یعرف بالملف الفني الذي یخص أقمشة الحریر و یحدد فیھ     

و ھذا یعتبر أھم جزء في العقد  LASAعمال الفنیة التي تأمر بھا المؤسسة  اآلمرة باأل رجمیع المعایی

  .و الذي یستوجب على المؤسسة المنفذة  لألعمال االلتزام بكافة الشروط الفنیة المحددة في العقد

   LASA/2008/003اتفاقیة المقاولة الصناعیة رقم: ثالثا

 و بین مؤسسة LASAالثالث عن عقود المقاولة التي تمت بین مؤسستنا  االتفاقیة الثالثة أو المثال     

SENTEX  خراطة التي یمثلھا السید بنس عبد الرحمان و تم االتفاق فیھا على الطلبیة المتمثلة في

  .مواد أولیة خاصة بالصباغة و التجھیز

الموافقة علیھا من قبل اآلمرة شملت االتفاقیة أیضا نفس البنود المذكورة في العقود السابقة لیتم      

  .و االلتزام من قبل ھذه األخیرة SENTEXو المنفذة لألعمال  LASAباألعمال 

 FA/LASA/2010/003اتفاقیة المقاولة الصناعیة رقم : رابعا

أما المثال الرابع فھو یختلف عن األمثلة السابقة أو عن العقود السابقة في كونھا عالمیة او تمت مع     

  أو  - الھند–عالمیة و ھي منسوجات صوفیة الحدیثة شركة 

MODERN WOOLLENS –INDE-  

التي یمثلھا السید ختم اوتیال و ھذا العقد یغطي شراء كمیات معینة من الصوف و في ھذا العقد     

  :ھناك بنود توافق البنود المتفق علیھا في العقود المحلیة و بنود تختلف عنھا كاآلتیة

  : 02المادة-

  دوالر أمریكي 603.5082المبلغ اإلجمالي لھذا العقد     

  :07المادة -

تخص التعبئة و التغلیف حیث یوافق البائع على تسلیم البضائع مع عبوة االقتضاء مختومة وقویة      

  .وذلك لتجنب اي ضرر او تلف بسبب الطقس و التعامل مع ذلك

  :10المادة -

  .عن طریق شركة المالحة مختارة من قبل البائع تخص الشحن حیث یتم تامین الشحن    

  :11المادة -



 
 

  تخص الوثائق التجاریة وتتمثل في فاتورة تجاریة في ثماني نسخ     

اثنان منھا إصدارات سندات الشحن و شھادة المنشأ ، ملحوظة الوزن و التعبئة ، فاكس إخطار 

عالن تصدیر الخدمات التي یقدمھا المشتري الشحن ، شھادة تحلیل ، شھادة مراقبة الجودة ، إ

  .الجمارك

  .في حالة عدم تسلیم المستندات المذكورة في الوقت سیكون ھناك رسوم إضافیة للبائع    

 LASAو كالعادة البد أن یشمل العقد على الوثیقة الفنیة التي یشترط فیھا المؤسسة اآلمرة باألعمال 

العقد على عدم مخالفتھا و االلتزام بھا و في حالة خرق أو الشروط التقنیة و الفنیة التي تنص أھم بنود 

سوء أداء كل أو جزء من التزامات المنفذ لألعمال یحتفظ بالحق في إلغاء كل أو جزء من ھذا العقد 

  .من العقد 19وھذا ما تنص علیھا المادة 
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  :الخاتمة

تعتبر المقاولة الصناعیة إستراتجیة تھدف إلى نسج روابط تعاون بین المؤسسات و خاصة الكبیرة      

منھا و الصغیرة حیث تتفرع المؤسسات الكبیرة إلى نشاطھا الرئیسي و تقوم المؤسسات الصغیرة 

و القیام بخدمة تدعیمیھ فكلتا بدور المكمل إذ أنھا تتحصل على نشاط ثانوي یتمثل في إنتاج قطعة أ

  .المؤسستین تقدمان في األجل القصیر و بأقل تكلفة ممكنة األفضل

و المقاولة الصناعیة ھي كل عملیة تتولى فیھا المؤسسة المعطیة لألوامر قسطا من نشاطھا إلى      

مؤسسة أخرى و ھي تركز على التخصص و تصدیر األخطار نحو المقاول بالنسبة للمؤسسة المعطیة 

ھي سبب  لألوامر حیث تعتبر المقاولة مورد ابتكار و مورد وفرات ، مورد مرونة و عامل إنتاجیة و

انتشار بعض طرق العمل من جراء ھذه العملیة قد یسھل ظھور منافسین جدد كما تجعل في بعض 

و أساس نجاح ھذه ) المدة ، النوعیة(األحیان المؤسسة المعطیة لألوامر خاضعة لموردیھا 

تمرة اإلستراتجیة ھو إرساء جملة من المبادئ تسھل العالقات بین األطراف و أھمھا االتصاالت المس

المرونة في العالقات ، تبادل المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ، الثقة المتبادلة و روح الشراكة 

  .و التقنیات المتطورة في مجال المقاولة الصناعیة و المتابعة المستمرة لتطویرھا

ما یستند إلیھ  و في آخر ما تم ذكره یمكن استعراض أھم النتائج المتوصل إلیھا من خالل البحث و     

  .من توصیات في ھذا الشأن فضال عن األفاق التي تشكل مجاالت محتملة لمواصلتھ

  نتائج البحث: اوال

لو ننطلق من نتاج الفصل الثاني و في إطار نشوء تكتل صناعي للدول العربیة فكیف یمكن           

ف و التخلف و على اعتبار تخیل أن یقوم تكتل یمتھن صناعة تتمیز بالتشتت و االنقسام و الضع

المقاولة الصناعیة إستراتجیة تقع ضمن أھدافھا إقامة مثل ھذا االتحاد إال أنھا و كغیرھا من 

االستراتجیات على مستوى المنطقة العربیة ال تزال تعرف قلة الوعي و انعدام الوضوح و غیاب 

قرار الطوعي إلقامة اتحاد بین في اإل) 1(الفرضیة رقم  صحةالقوانین المنظمة لھا و ھذا ما ینفي 

الدول العربیة من خالل إستراتجیة المقاولة الصناعیة و التي و أن كانت مھمة فان الدول العربیة تبقى 

  .بعیدة عن ھذا إزاء أقطاب أخرى متمیزة بالتماسك و األحادیة

یمكننا أیضا القول عموما من خالل الفصل الثالث أن اإلطار العام الحاكم للعالقات بین القوى      

االقتصادیة الكبرى ھو أنھا سوف تتراوح بین الصراع و التعاون من خالل التنافس و التكتل بمعنى 

الذي سیحتم على كل  أنھا تتنوع بین التوافق و االختالف نتیجة التشابك في المصالح االقتصادیة األمر

طرف توجیھ استراتیجیاتھ بما یحقق لھ مصالحھ و مؤخرا ظھر السعي الكبیر وراء إستراتجیة 

المقاولة الصناعیة من طرف ھذه القوى باعتبارھا إحدى أھم االستراتیجیات الفاعلة المحققة للمصلحة 

ن و التكامل فیما بینھا و ھذا ما االقتصادیة على حساب المنافسة بدعمھا للقوى التي تطرح مبدأ التعاو



 
 

التي تطرح المقاولة الصناعیة كخیار استراتیجي داعم ألھم التكتالت  )2(الفرضیة رقم یؤكد صحة 

  .االقتصادیة

وعملیة المقاولة الصناعیة ھي في األساس عملیة تعاقدیة عادلة و سلیمة تتم بین طرفین ھما      

عمال و بصورة عامة تدخل عقود المقاولة ضمن المفھوم العام المؤسسة اآلمرة و الشركة المنفذة لأل

لعقود المنشاة التجاریة و الصناعیة بشروطھا و التزاماتھا و ال یوجد في الوقت الراھن تشریع في 

البلدان العربیة لتنظیم نشاط المقاولة على غرار ما ھو قائم ففي البلدان المتقدمة حیث إن عملیة 

المنظمة لعالقات التبادل و التعاون بین المؤسسات اآلمرة باألعمال و المنشات  التشریعات أو اللوائح

المنفذة معقدة وتتطلب قبل كل شيء معرفة دقیقة ألسلوب و خصائص المقاولة الصناعیة و قد تكون 

عقود المقاولة محددة بفترة معینة و قد ال تكون مربوطة بمدة محددة و تتضمن كل الشروط الفنیة 

فیما یخص ضرورة توفیر نظام متكامل لبیانات  )3(الفرضیة رقم علیھا و ھذا ما اثبت صحة المتفق 

  .التعاقد في مجال عقود المقاولة الصناعیة

إن تواجھ صعوبات و " صوفیة سوق أھراس"أو " Lasa"استطاعت المؤسسة الوطنیة للنسیج     

المستوى الوطني و حتى العالمي و كانت تتغلب علیھا لتظھر الیوم كمؤسسة رائدة بمنتوجاتھا على 

للخروج من أزمتھا التي أدت بھا تقریبا للوصول إلى عتبة " Lasa"من أھم األسباب التي اعتمدتھا 

" Lasa"اإلعالن عن إفالسھا ھي إستراتجیة المقاولة الصناعیة حیث أدى انتھاجھا السلیم من طرف 

لھیاكل اإلنتاجیة لدیھا األمر الذي أدى إلى رفع رقم لھذه اإلستراتجیة إلى نقلة نوعیة على مستوى ا

أعمالھا من سنة إلى أخرى و خفض التكالیف و زیادة نسبة األرباح و حیازاتھا العدید من المناقصات 

خاصة في الدول األوروبیة و إبرامھا العدید من عقود المقاولة مع الھند و فرنسا و اسبانیا و ایطالیا 

ى أو الثانیة و بالتالي ساھمت ھذه المؤسسة في إنعاش االقتصاد الوطني سواء من الدرجة األول

و جلب العملة الصعبة برفع صادراتھ من المنتوج المحلي و زیادة القیمة  دبتخفیض نسبة االستیرا

المضافة و جلبھا العدید من االستثمارات بتعریفھا للسوق المحلیة على العدید من المستویات و ھذا ما 

  .نموذجا للمقاولة الصناعیة في الجزائر" Lasa"في اعتبار  )4(الفرضیة رقم ا صحة یثبت طبع

  :و من خالل ما سبق یمكن استخالص بعض التوصیات كالتالي    

  التوصیات: ثانیا

رفع درجة الوعي بأھمیة تطبیق المقاولة و التشابك الصناعي لدوره الفعال في تعزیز القدرة  -

رقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و بالتالي تطویر القاعدة الصناعیة مع التنافسیة للمؤسسات و ت

تحقیق االستخدام األمثل للموارد من خالل تكثیف حمالت التعریف و الترویج في الوسائط الصناعیة 

العربیة و التأكید على دور مراكز المقاولة و الشراكة العربیة لضمان التنسیق المستمر و تبادل 

  .بینھا المعلومات
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، ورقة عمل اھمبة االستثمار األجنبي في ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: محمد قویدري - 9

ھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، جامعة عن الملتقى الدولي حول متطلبات تأ

  .م2006االغواط، 

، ورقة عمل مقدمة عن الندوة الدولیة حول المقاولة المقاولة و التمویل: قاسم شاوش سعیدة - 10
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  .م2006المؤتمر و المعرض العربي األول للمقاولة الصناعیة، الجزائر،
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عمل مفدمة عن الملتقى الدولي حول المقاولة كخیار استراتیجي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة 

  .م2007االقتصادیة باجي مختار ،عنابة،

تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و دور المقاولة الصناعیة في : رایس وفاء - 14

ورقة عمل مقدمة عن الملتقى الدولي حول المقاولة كأخیار استراتیجي لتعزیز القدرة  المتوسطة
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FOURNISSEUR : FILBA BARIKA 
 

SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 1.000.000.000 ,00 DA 
 BP 78, 41 000 SOUK-AHRAS,A L G E R I E 

TEL: 00.213.37.35.26.01 & 35.25.95 FAX: 00.213. 35.29.02 

CONVENTION DE FOURNITURE 
FILES 

N° 002/FF/LASA/2009 
 



 
 

C/F N° 099841010002738   RC  N° 98 B 050 2063                                 
              Compte BNA N° 814.300.300.065/35 

 

CONVENTION 
 
 
 

N° 002/FF/LASA/2009 
 
 
Entre les soussignés 
 
L’Entreprise Publique Economique/ société par actions LASA Souk 
Ahras, sise à la zone industrielle Souk Ahras, représentée par son 
Président Directeur Général Monsieur Thélaïdjia Tahar, ayant tous 
pouvoirs à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  

 
 

ACHETEUR 
                                                             

 
 

D’UNE PART, 
 

ET, 
 

La filiale/ société par actions FILBA Barika, sise à la zone industrielle de 
Barika, représentée par son Président Directeur Général Monsieur 
Khélifi Ali, ayant tous les pouvoirs à l’effet du présent marché et 
désigné ci-après comme  

 
FOURNISSEUR 

                                                             
 
 

D’AUTRE PART 
 

Il a été conclu ce qui suit  
                                         

 Objet du marché : ARTICLE 1 
Le fournisseur s’engage et se soumet d’une manière ferme et 
irrévocable à livrer les garanties les plus étendues de fait et de droit à 
l’acheteur acceptant et acquérrant la fourniture de : 

   

N° Désignation UM Quantités 



 
 

01 Filés 60/2 cot/PES 67/33 Kg 225 000 

02 Filés 20/1 cot/PES 67/33 Kg 170 000 

 
 

Montant du marché : ARTICLE 2 
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  
142 400 700.00 DA en T.T.C, Cent Quarante Deux Million Quatre 
Cent Mille Sept Cent Dinars Algériens en Toutes Taxes 
Comprises 

 
Mode de paiement:  ARTICLE 3 

Le paiement se fera par chèque bancaire trente (30) jours après 
réception des fournitures et sur présentation de factures établies en 
trois (03) exemplaires.    
  

   Délais de livraison:  ARTICLE 4 
Le Fournisseur s’engage à livrer la totalité de la fourniture, objet du 
présent marché dans un délai de dix (10) mois à raison de : 
Filés 60/2    67/33 Cot/PES 22 500 Kg/mois. 
Filés 20/1    67/33 Cot/PES 17 000 Kg/mois. 

 
héMode de passation du marc : ARTICLE 5 

Le présent marché est passé selon la procédure de gré à gré simple. 
 

Prix Unitaires : ARTICLE 6 
6-1 Les prix unitaires sont arrêtés en commun accord pendant toute la 
durée contractuelle, et ils s’entendent en toutes taxes comprises. 

 
6-2 La facturation sera opérée sur la base de : 

Filés  60/2 22.5 T/mois   
Filés  20/1 17 T/mois 

     
Transport : ARTICLE 7 

Le transport de la fourniture est à la charge de l’acheteur. 
 

Qualité de la Fourniture : ARTICLE 8 
Dans le cas de la non-conformité de la Fourniture aux normes et 
spécifications arrêtées dans l’annexe technique, l’acheteur se réserve le 
droit de rejeter tout ou une partie de celle-ci. 

Contrôle de qualité : ARTICLE 9 
L’acheteur se réserve le droit de contrôler la qualité de la fourniture au 
moment de la réception au niveau de son laboratoire ou dans un 
laboratoire national reconnu (CNTC) sans que cela ne dispense le 
fournisseur de prendre en charge les défauts ou les vis cachés lors de 
la transformation de ladite fourniture.  

ARTICLE 10 : Cas de Force majeure 
S’entend par force majeure, tout acte ou événement imprévisible, 



 
 

irrésistible et indépendant de la volonté des deux parties. 
Les parties contractantes seront momentanément, totalement ou 
partiellement déliées de leurs obligations dans la mesure où celle-ci 
seront affectées par un cas de force majeure. 
La partie qui invoque le cas de force majeur devra, quarante huit (48) 
heures au plus tard après la survenance du dit cas, adresser à l’autre 
partie une notification par fax ou lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

ARTICLE 11 : Résiliation 
Les deux parties se réservent le droit de résilier le présent marché si 
l’une d’elle constate que l’autre partie a faillie à ses obligations 
contractuelles et ne prend pas les mesures adéquate pour y remédier 
dans un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure écrite qui 
lui est notifiée. 
Le droit de résiliation ci-dessus n’exclue pas l’exercice de toute voie de 
recours de l’autre partie du fait de celle-ci. 

Règlement des litiges : ARTICLE 12 
Les litiges et les différents entre les deux parties nés de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent contrat et qui ne peuvent être réglé à 
l’amiable seront soumis à l’arbitrage du Groupe Texmaco qui prendra la 
décision convenable .  

 
Notification:  ARTICLE 13 

Le présent marché est mis en vigueur dés sa signature par les deux 
parties et notifié au Fournisseur à la date de : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         FAIT A ________________ 
LE :_______________  

 
LU ET APPROUVE LE : ________________________ 

 
 

                                     LE FOURNISSEUR           
L’ACHETEUR 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 asa    Spa L 
 
 
 
 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

 

CONVENTION DE FOURNITURE  
N° 002 / FF / LASA / 2009 

 

 

FOURNISSEUR : FILBA BARIKA 
        

 
ANNEXE N°1 

 
QUANT    

KG
DESIGNATION Prix Unit Montant           Total 

HT

    225 000 Filés 60/2 COT/PES  67/33 380,00         85 500 000,00 

    170 000 Filés 20/1 COT/PES  67/33 213,00         36 210 000,00 

121 710 000,00    

20 690 700,00       

142 400 700,00    

TOTAL HT

TVA 17%

TOTAL T.T.C

 
 
 

 
 
 

L’ACHETEUR                                          FOURNISSEURLE  



 
 

 asa    SpaL 

ANNEXE N°2 
 

FICHE TECHNIQUE FILES 
67 / 33   Coton / Polyester   1/20 

 
 

POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 

1 TITRE NM 1/20 ± 3% 

2 COMPOSITION DU FIL % 67/33  COTON/PES  

3 CV  TITRE %  2,5 

4 TITRE COTON DEN   

5 COUPE  MOYENNE Mm   

6 TORSION TR/M 520    K116     ± 3% 

7 CV TORSION %  3,5 

8 IRREGULARITE  USTER U %  11 

9 POINTS  MINCES NB/KM  20 

10 POINTS  GROS NB/KM  100 

11 BOUTONS NB/KM  100 

12 RESISTANCE A LA RUPTURE GRS ≥ 964 

13 CV   RESISTANCE %  10 

14 LONGUEUR DE RUPTURE 
RKM KM ≥ 19,28 

15 ALLONGEMENT DE 
RUPTURE % ≥ 10,03 

16 DEFAUTS RESIDUELS          A NB/100 
KM  380 

17                                                 B NB/1OOK
M  50 

18                                                 C NB/100 
KM  17 

19                                                 D NB/100 
KM  7 

20 TITRE  POLYESTER DEN  3,3 

21 COUPE  MOYENNE Mm ≥ 85 

 



 
 

 asa    SpaL 

3ANNEXE N° 
 

FICHE TECHNIQUE FILES 
2/60   Polyester/  67 / 33   Coton 

 
 

POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 

1 TITRE NM 2/60 ± 3% 

2 COMPOSITION DU FIL % 67/33  COTON/PES  

3 CV  TITRE %  2,5 

4 TITRE COTON DEN   

5 COUPE  MOYENNE Mm   

6 TORSION TR/M 700    K128 ± 3% 

7 CV TORSION %  3,5 

8 IRRÉGULARITÉ  USTER U %  9,5 

9 POINTS  MINCES NB/KM  5 

10 POINTS  GROS NB/KM  20 

11 BOUTONS NB/KM  60 

12 RÉSISTANCE A LA RUPTURE GRS ≥ 667 

13 CV   RÉSISTANCE %  10 

14 LONGUEUR DE RUPTURE 
RKM KM ≥ 20 

15 ALLONGEMENT DE 
RUPTURE % ≥ 9,5 

16 DEFAUTS RESIDUELS          A NB/100 
KM  150 

17                                                 B NB/1OOK
M  30 

18                                                 C NB/100 
KM  20 

19                                                 D NB/100 
KM  5 

20 TITRE  POLYESTER DEN  3,3 

21 COUPE  MOYENNE Mm ≥ 85 

 
 

 



 
 

 
 
 

 Souk Ahrasasa  L E.P.E 

SPA AU CAPITAL DE 1 000 000.00 DA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

FOURNISSEUR : LASA SOUK-AHRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE FOURNITURE TISSUS 
N° 002/TS/LASA/2010 

 
 

SATIN 270GR/M² COTON/PES 
BLEU DGPC 



 
 

CONVENTION 
 
 
 

N° 002/TS/LASA/2010 
 
 
Entre les soussignés 
 
L’Entreprise Publique Economique/ société par actions LASA Souk 
Ahras, sise à la zone industrielle Souk Ahras, représentée par son 
Président Directeur Général Monsieur Thélaïdjia Tahar, ayant tous 
pouvoirs à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  

 
FOURNISSEUR 

                                                             
 

                                                             
 
 

D’UNE PART, 
 

ET, 
 

L’entreprise  société par actions ALCOST BEJAIA, sise route des aures 
BP 107 (06000) BEJAIA -ALGERIE, représentée par son Président 
Directeur Général Monsieur BAKOURI YAHIA, ayant tous les pouvoirs 
à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  

 
ACHETEUR 

 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il a été conclu ce qui suit : 
                                            

 Objet du marché : ARTICLE 1 
Le fournisseur s’engage et se soumet d’une manière ferme et 
irrévocable à livrer les garanties les plus étendues de fait et de droit à 
l’acheteur acceptant et acquérrant la fourniture de : 

 

N° Désignation UM Quantités 

01 TISSU SATIN 270 GR/M² cot/PES 
67/33 ML 40 000 

 
 

Montant du marché : ARTICLE 2 
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  
19 188 000.00 DA, Dix Neuf Million Cent Quatre Vingt Huit Mille 
 Dinars Algériens en Toutes Taxes Comprises 

 
Mode de paiement:  ARTICLE 3 

Le paiement se fera par chèque bancaire  après réception des 
fournitures et sur présentation de factures établies en trois (03) 
exemplaires.    
 

   Délais de livraison:  ARTICLE 4 
Le Fournisseur s’engage à livrer la totalité de la fourniture, objet du 
présent marché dans un délai de deux (02) mois à raison de : 20 000 
ml/mois 

 
Mode de passation du marché : ARTICLE 5 

Le présent marché est passé selon la procédure de gré à gré simple. 
 

Prix Unitaires : ARTICLE 6 
6-1 Le prix unitaire est arrêté en commun accord, et il s’entend en 
toutes taxes comprises. 

 
6-2 La facturation sera opérée sur la base de : 
Tissu satin 270gr/m² cot-pes    20 000 ml/mois   

 
Transport : ARTICLE 7 

 
Le transport de la fourniture à partir de SENTEX KHERRATA  est à la 
charge de l’acheteur. 

 
Qualité de la Fourniture : ARTICLE 8 

Le vendeur s’engage à livrer une marchandise réputée 1er choix et 
conforme aux normes et spécifications  arrêtées dans l’annexe 
technique. 

 
 



 
 

Contrôle de qualité : ARTICLE 9 
L’acheteur se réserve le droit de contrôler la qualité de la fourniture au 
moment de la réception au niveau de son laboratoire ou dans un 
laboratoire national reconnu (CNTC) .  

 

ARTICLE 10 : Cas de Force majeure 
S’entend par force majeure, tout acte ou événement imprévisible, 
irrésistible et indépendant de la volonté des deux parties. 
Les parties contractantes seront momentanément, totalement ou 
partiellement déliées de leurs obligations dans la mesure où celle-ci 
seront affectées par un cas de force majeure. 
La partie qui invoque le cas de force majeur devra, quarante huit (48) 
heures au plus tard après la survenance du dit cas, adresser à l’autre 
partie une notification par fax ou lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 

ARTICLE 11 : Résiliation 
Les deux parties se réservent le droit de résilier le présent marché si 
l’une d’elle constate que l’autre partie a faillie à ses obligations 
contractuelles et ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier 
dans un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure écrite qui 
lui est notifiée. 
Le droit de résiliation ci-dessus n’exclue pas l’exercice de toute voie de 
recours de l’autre partie du fait de celle-ci. 

 
Règlement des litiges : ARTICLE 12 

Les litiges et les différents entre les deux parties nés de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent contrat doivent être réglés à l’amiable .  

 
Notification:  ARTICLE 13 

Le présent marché est mis en vigueur dés sa signature par les deux 
parties et notifié au Fournisseur à la date de : 

 
 

                         FAIT A ________________ 
LE :_______________  

 
LU ET APPROUVE LE : ________________________ 

 
 

                                     LE FOURNISSEUR           
L’ACHETEUR 

 
 

 



 
 

 asa    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

 

CONVENTION DE FOURNITURE  
N° 002 / TS / LASA / 2010 

 

 

FOURNISSEUR : LASA SOUK-AHRAS 
        

 
ANNEXE N°1 

 
QUANT    

ML
DESIGNATION Prix Unit Montant           Total 

HT

    40 000 TISSU SATIN 270 BLEU DGPC 410,00         16 400 000,00 

16 400 000,00       

2 788 000,00         

19 188 000,00       

TOTAL HT

TVA 17%

TOTAL T.T.C
 

 
 

 
 
 

L’ACHETEUR                                          LE FOURNISSEUR 



 
 

   

 
 
 

 Souk Ahrasasa  L E.P.E 
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FOURNISSEUR : LASA SOUK-AHRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE FOURNITURE TISSUS 
002/TS/LASA/2010N°  

 
 

SATIN 270GR/M² COTON/PES 
BLEU DGPC 



 
 

CONVENTION 
 
 
 

N° 002/TS/LASA/2010 
 
 
Entre les soussignés 
 
L’Entreprise Publique Economique/ société par actions LASA Souk 
Ahras, sise à la zone industrielle Souk Ahras, représentée par son 
Président Directeur Général Monsieur Thélaïdjia Tahar, ayant tous 
pouvoirs à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  

 
FOURNISSEUR 
                                                             

 
                                                             

 
 
D’UNE PART, 

 
ET, 

 
L’entreprise  société par actions ALCOST BEJAIA, sise route des aures 
BP 107 (06000) BEJAIA -ALGERIE, représentée par son Président 
Directeur Général Monsieur BAKOURI YAHIA, ayant tous les pouvoirs 
à l’effet du présent marché et désigné ci-après comme  

 
ACHETEUR 

 
 
D’AUTRE PART, 

 
 
 
 
 
 
 

Il a été conclu ce qui suit : 
 
 

                                                   
 

          
 
 



 
 

 
 Objet du marché : ARTICLE 1 

Le fournisseur s’engage et se soumet d’une manière ferme et 
irrévocable à livrer les garanties les plus étendues de fait et de droit à 
l’acheteur acceptant et acquérrant la fourniture de : 

 

N° Désignation UM Quantités 

01 TISSU SATIN 270 GR/M² cot/PES 
67/33 ML 40 000 

 
 

Montant du marché : ARTICLE 2 
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :  
19 188 000.00 DA, Dix Neuf Million Cent Quatre Vingt Huit Mille 
 Dinars Algériens en Toutes Taxes Comprises 

 
Mode de paiement:  ARTICLE 3 

Le paiement se fera par chèque bancaire  après réception des 
fournitures et sur présentation de factures établies en trois (03) 
exemplaires.    
 

   Délais de livraison:  ARTICLE 4 
Le Fournisseur s’engage à livrer la totalité de la fourniture, objet du 
présent marché dans un délai de deux (02) mois à raison de : 20 000 
ml/mois 

 
Mode de passation du marché : ARTICLE 5 

Le présent marché est passé selon la procédure de gré à gré simple. 
 

Prix Unitaires : ARTICLE 6 
6-1 Le prix unitaire est arrêté en commun accord, et il s’entend en 
toutes taxes comprises. 

 
6-2 La facturation sera opérée sur la base de : 
Tissu satin 270gr/m² cot-pes    20 000 ml/mois   

 
Transport : ARTICLE 7 

 
Le transport de la fourniture à partir de SENTEX KHERRATA  est à la 
charge de l’acheteur. 

 
Qualité de la Fourniture : ARTICLE 8 

Le vendeur s’engage à livrer une marchandise réputée 1er choix et 
conforme aux normes et spécifications  arrêtées dans l’annexe 
technique. 

 
 
 



 
 

Contrôle de qualité : ARTICLE 9 
L’acheteur se réserve le droit de contrôler la qualité de la fourniture au 
moment de la réception au niveau de son laboratoire ou dans un 
laboratoire national reconnu (CNTC) .  

 

ARTICLE 10 : Cas de Force majeure 
S’entend par force majeure, tout acte ou événement imprévisible, 
irrésistible et indépendant de la volonté des deux parties. 
Les parties contractantes seront momentanément, totalement ou 
partiellement déliées de leurs obligations dans la mesure où celle-ci 
seront affectées par un cas de force majeure. 
La partie qui invoque le cas de force majeur devra, quarante huit (48) 
heures au plus tard après la survenance du dit cas, adresser à l’autre 
partie une notification par fax ou lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 

ARTICLE 11 : Résiliation 
Les deux parties se réservent le droit de résilier le présent marché si 
l’une d’elle constate que l’autre partie a faillie à ses obligations 
contractuelles et ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier 
dans un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure écrite qui 
lui est notifiée. 
Le droit de résiliation ci-dessus n’exclue pas l’exercice de toute voie de 
recours de l’autre partie du fait de celle-ci. 

 
Règlement des litiges : ARTICLE 12 

Les litiges et les différents entre les deux parties nés de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent contrat doivent être réglés à l’amiable .  

 
Notification:  ARTICLE 13 

Le présent marché est mis en vigueur dés sa signature par les deux 
parties et notifié au Fournisseur à la date de : 

 
 

                         FAIT A ________________ 
LE :_______________  

 
LU ET APPROUVE LE : ________________________ 

 
 

                                     LE FOURNISSEUR           
L’ACHETEUR 

 
 
 
 

 



 
 

 

 asa    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

 

CONVENTION DE FOURNITURE  
N° 002 / TS / LASA / 2010 

 

 

FOURNISSEUR : LASA SOUK-AHRAS 
        

 
ANNEXE N°1 

 
QUANT    

ML
DESIGNATION Prix Unit Montant           Total 

HT

    40 000 TISSU SATIN 270 BLEU DGPC 410,00         16 400 000,00 

16 400 000,00       

2 788 000,00         

19 188 000,00       

TOTAL HT

TVA 17%

TOTAL T.T.C
 

 
 

 
 
 

L’ACHETEUR                                          LE FOURNISSEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

ANNEXE N°2 
FICHE TECHNIQUE FILES 

SATIN 270GR/M² 67/33 coton/pes 
 
N° 

 
CARACTERISTIQUES 

 
UNITE 

DE 
MESUR

E 

 
INDICES 

01  Composition 
 

% Chaîne : 
2/60  

coton/Pes 
 67/33 

Trame : 
1/20   

coton/Pes 
 67/33 

02 Masse normale 
 

Gr/m²          270 
±  3% 

03 Masse anhydre 
 

Gr/m²          260  
±  3% 

05 Numéro métrique sens et taux de 
torsion 

 

 
/ 

Chaîne : 
60/2 Z/SS 

750Tr/m 
Trame : 

20/1 
06 Densité 

 
 

Filés/Cot
on 

Chaîne : 
43 

Trame : 
23 

07 Laize 
 

Cm         162 
Cm 

08 Résistance à la traction 
 

daN Chaîne :   
  ≥ 125 

Trame :    
  ≥  80 

09 Allongement à la rupture 
 

% Chaîne :   
  20 

Trame :    
  15 

10 Résistance à la déchirure 
 

daN Chaîne :   
  08 

Trame :    
  06 



 
 

 
 
 
 

CONTRAT  DE FOURNITURE FILES 
N° 003 / FA / LASA / 2010         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      

FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS - Inde  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 1.246.000.000 ,00 DA 
 BP 78, 41 000 SOUK-AHRAS, A L G E R I E 

TEL: 00.213.37.35.26.01 & 35.25.95 FAX: 00.213. 35.29.02 
C/F N° 099841010002738   RC N° 98 B 050 2063 Cpte BNA 

N°00.100.814.300.300.065/52 

 

 



 
 

 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

 
 

CONTRAT DE FOURNITURE 
 

N° 003 / FA / LASA / 2010 
ENTRE,  

 
LASA Spa LA LAINIERE DE SOUK/AHRAS   AU CAPITAL DE: 
1.246.000.000 ,00 DA 
SISE A: ZONE INDUSTRIELLE BP N°78 SOUK-AHRAS /ALGERIE. 

 
Représentée par   Monsieur THELAIDJIA Tahar, Président Directeur Général 

 
DUMENT MANDATE ET AGISSANT EN CETTE QUALITE, CI-APRES 
DENOMME : 

 
         

 
ACHETEUR    

 
 
                                                              D’UNE PART 

 
 
ET, 

 
LA SOCIETE : MODERN WOOLLENS,  

DONT LE SIÈGE SE TROUVE A :  PROTOPRIMA CHAMBERS , 1 
SUREN ROAD 

ANDHERI ( E ) ,MUMBAI , 400 093 , INDIA 
ET INSCRIT, REGISTRE DE COMMERCE N°:  
REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR : UTPAL SEAL 
AGISSANT EN QUALITÉ DE : FONDÉ DE POUVOIR 
DUMENT MANDATE, CI-APRÈS DÉNOMMÉ : 

 
RVENDEU 

 
 
 
 
                                                              D’AUTRE PART, 



 
 

 
 
 
LESQUELS ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 
                                                   

: ARTICLE 1/  OBJET 
   1-1 LE PRESENT CONTRAT A POUR OBJET LA FOURNITURE DES MARCHANDISES SUIVANTES : 

 4180 Kg FILES 60/40 LAINE/ PES   2/40  BLEU PETROLE 
 3650 Kg FILES 60/40 LAINE/ PES   2/50  BLEU PETROLE  

   1-2 CES MARCHANDISES DEVRONT ETRE LIVREES 
CONFORMEMENT : 
 AUX QUANTITES PAR  ARTICLE SANS MANQUE  
 AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES  CONVENUES (FICHE 

TECHNIQUE FILES CI-JOINTE). 
 

: ARTICLE 2/ MONTANT 
LE MONTANT GLOBAL DU PRESENT CONTRAT EST FIXE A : 82 603.50  
US dollars 
QUATRE VINGT DEUX MILLE SIX CENT TROIS DOLLARS ET CINQUANTE 
CTS. 
 

: ARTICLE 3/ MODE DE PASSATION 
LE PRÉSENT CONTRAT EST PASSE : APRÈS CONSULTATIONS. 
 

:    ARTICLE 4/ QUALITE ET ORIGINE 
   4-1 LES MARCHANDISES DESIGNEES A L’ARTICLE 1, SERONT 
NECESSAIREMENT EN QUALITE LOYALE ET MARCHANDE, CONFORME A 
LA  FICHE TECHNIQUE EN ANNEXE 2 et 3  DU PRÉSENT CONTRAT. 
LA QUALITE DES FILES SERA ACCEPTEE SOUS RESERVE DES VICES 
CACHES QUI POURRAIENT SURGIR LORS DE LA PRODUCTION. 

 
: ARTICLE 5/  PRIX 

   5-1 LES PRIX UNITAIRES DU PRESENT CONTRAT SONT FIXES 
COMME SUIT : 
   FILES 60/40% LAINE/PES NM  2/40 = 10.20 US DOLLAR/KG 
   FILES 60/40% LAINE/PES NM  2/50 = 10.95 US DOLLAR/KG 

 
   5-2 CES PRIX S’ENTENDENT C & F PORT DE SKIKDA 
   5-3 ILS SONT FERMES ET NON REVISABLES POUR LA TOTALITE DES 
QUANTITES ACHETEES. 

 
: MODALITES DE PAIEMENTARTICLE 6/  

   6-1 LES PAIEMENTS S’EFFECTUERONT PAR : LETTRE DE CRÉDIT 
IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE PAYABLE A VUE STATE BANK OF INDIA 
–  
TRADE FINANCE CPC- BANDRA KURLA COMPLEX –  
MUMBAI 400051 – INDE, 
SWIFT N° SBININBB582  

 



 
 

: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGEARTICLE 7/  
   7-1 LE VENDEUR S’ENGAGE A LIVRER LES MARCHANDISES DANS UN 
EMBALLAGE APPROPRIE, ROBUSTE ET ÉTANCHE (CONTAINERS), DE 
MANIÈRE A ÉVITER TOUTE DÉTÉRIORATION OU AVARIE DUE A LA 
MANUTENTION OU AUX INTEMPERIES. 
   7-2 SELON LE PRODUIT : FILES TEINTS POLYESTER-LAINE, LE 
VENDEUR S’ENGAGE A SE CONFORMER AUX CONDITIONS 
D’EMBALLAGE SPECIFIQUES CI-DESSOUS DESIGNEES ET EXIGEES : 

 EMBALLAGE DANS DES CARTONS DE DIMENSIONS 
STANDARDS. 

 CHAQUE BOBINE DANS UN SACHET EN POLYÉTHYLÈNE. 
 LES CARTONS DOIVENT ÊTRE DANS DES CONTAINERS. 
 EMBALLAGE ROBUSTE, ÉTANCHE ET RÉSISTANT AUX 

INTEMPERIES. 
   7-3 CHAQUE COLIS SERA INDIVIDUALISÉ ET COMPORTERA DE 
MANIÈRE APPARENTE : 

 NOM DE L’ACHETEUR. 
 NOM DU VENDEUR. 
 N° DU CONTRAT. 
 UNITÉ DE SOUK-AHRAS. 
 CODE DU PRODUIT : 2/300/40 ET 2/300/50 
 N° DU COLIS CORRESPONDANT A LA NOTE DE COLISAGE. 
 POIDS NET & POIDS BRUT.  
 PORT D’EMBARQUEMENT. 
 PORT DE DÉBARQUEMENT. 

 
 
 

: ARTICLE 8/ DELAIS DE LIVRAISON 
   8-1 LA LIVRAISON DES MARCHANDISES S’EFFECTUERA 

CONFORMEMENT AU CALENDRIER DE LIVRAISONS EN ANNEXE N°04 

DU PRÉSENT CONTRAT. 

   8-2 LES DELAIS DE LIVRAISONS SONT EXPRIMES EN JOURS ET LA 

DATE DE LIVRAISON S’ENTEND DATE D’EMBARQUEMENT (LA DATE DU 

CONNAISSEMENT FAISANT FOI). 

   8-3 DES L’EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE, LE VENDEUR EST 

TENU D’AVISER L’ACHETEUR IMMÉDIATEMENT PAR FAX AU NUMÉRO 

00.213.37.35.29.02.  



 
 

LE MESSAGE COMPORTERA OBLIGATOIREMENT : 

 NOM DU VENDEUR. 
 N° DU CONTRAT. 
 DATE D’EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES. 
 NOM DU NAVIRE. 
 PORTS D’EMBARQUEMENT & DÉBARQUEMENT. 
 DATE DE DÉPART. 
 DATE PROBABLE D’ARRIVÉE A DESTINATION DE SKIKDA. 
 NATURE, CODE ET VALEUR DE LA MARCHANDISE EXPÉDIÉE. 
 NOMBRE DE COLIS. 
 POIDS NET & BRUT. 

 

ARTICLE 9/ PENALITES DE RETARD : 
LE NON-RESPECT DES DELAIS DE LIVRAISON ENTRAINERA 

L’APPLICATION DES PENALITES DE RETARD AU BÉNÉFICE DE 

L’ACHETEUR SUR LA BASE SUIVANTE : 

 = 0.5% (0.5 percent) PAR JOUR SUR LE MONTANT DES 
QUANTITES DE RETARD 

CETTE PÉNALISATION NE POURRAT DÉPASSER UN MAXIMUM DE 5% 
(5 PERCENT) DU PRÉSENT CONTRAT; 
TOUTEFOIS AU DELA DE TRENTE JOURS, L’ACHETEUR SE RÉSERVE LE 
DROIT D’ANNULER L’EXPÉDITION DE LA MARCHANDISE. DANS CE 
CAS, LE VENDEUR VERSERA À L’ACHETEUR 10% DU MONTANT DU 
PRÉSENT CONTRAT A TITRE DE DÉDOMMAGEMENT.  

 

ARTICLE 10/ TRANSPORT MARITIME : 
LE TRANSPORT MARITIME SERA ASSURÉ PAR LA COMPAGNIE DE 
NAVIGATION CHOISIE PAR LE VENDEUR. 

 

ARTICLE 11/ DOCUMENTS COMMERCIAUX : 
   11-1 LE VENDEUR DEVRA ADRESSER PAR LE CIRCUIT BANCAIRE 
DES L’EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE LES DOCUMENTS 
SUIVANTS :  

 FACTURE COMMERCIALE EN HUIT EXEMPLAIRES. 
 DEUX CONNAISSEMENTS  ORIGINAUX »CLEAN ON BOARD » A 

L’ORDRE DE : 
 NOTIFY ADRESS : LASA SPA ZONE INDUSTRIELLE BP 78 

SOUK-AHRAS 41 000 ALGERIE – EN SPECIFIANT 
EXPÉDITION : C & F PORT DE SKIKDA. 

 CONSIGNEE : BANQUE NATIONALE D’ALGERIE – AGENCE 



 
 

814 - SOUK-AHRAS  ALGERIE. 
 CERTIFICAT D’ORIGINE. 
 NOTE DE POIDS ET COLISAGE. 
 FAX AVISANT L’ACHETEUR DE L’EMBARQUEMENT. 
 CERTIFICAT D’ANALYSE ÉTABLI PAR UN LABORATOIRE 

NEUTRE ET VISÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE 
 CERTIFICAT DE CONTROLE DE QUALITE  
 DÉCLARATION D’EXPORTATION VISÉE PAR VOS SERVICES DE 

DOUANES. 
   11-2 EN CAS DE NON CONFORMITÉ OU DE NON ENVOI DES 
DOCUMENTS ENUMERES CI-DESSUS DANS LES DELAIS IMPARTIS, LES 
FRAIS DE SÉJOUR DES MARCHANDISES AU QUAI OU DANS UNE ZONE 
EXTRA-PORTUAIRE SERONT A LA CHARGE DU VENDEUR. 

 
 11-3 EN OUTRE DES L’EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES, LE 
VENDEUR ADRESSERA  OBLIGATOIREMENT : 
  

 
A) PAR PLI CARTABLE DE BORD A L’ATTENTION DE : TRANSIT 
M.BELLARA  
4, RUE DIDOUCHE MOURAD – SKIKDA 21000 -  ALGERIE 
TEL : 00.213.38.76.58.71 & 76.58.63 
FAX : 00.213.38.75.23.46 
POUR COMPTE DE LASA SPA SOUK-AHRAS : 

 FACTURE COMMERCIALE EN DEUX EXEMPLAIRES. 
 COPIE NON NÉGOCIABLE DU CONNAISSEMENT. 

 COPIE DU CONNAISSEMENT ORIGINAL. 
 CERTIFICAT D’ORIGINE. 

 CERTIFICAT DE CONTROLE DE QUALITE 
 NOTE DE POIDS ET COLISAGE. 

 DÉCLARATION D’EXPORTATION VISÉE PAR VOS SERVICES DE 
DOUANES. 

 
B) PAR DHL  A L’ATTENTION DE : LASA SPA BP 78 SOUK-AHRAS-
ALGERIE : 

 FACTURE COMMERCIALE EN DEUX EXEMPLAIRES. 
 COPIE NON NÉGOCIABLE DU CONNAISSEMENT EN DEUX 

EXEMPLAIRES. 
 CERTIFICAT D’ORIGINE. 

 NOTE DE POIDS ET COLISAGE EN TROIS EXEMPLAIRES. 
 DÉCLARATION D’EXPORTATION VISÉE PAR VOS SERVICES DE 

DOUANES. 
 

: ARTICLE 12/ REGLES DE FACTURATIONS 
   12-1 LA FACTURE COMMERCIALE EST ETABLIE EN SIX EXEMPLAIRES 
ET COMPRENDRA : 

 LES PRIX UNITAIRES, LES QUANTITES, LE MODE DE 
RÈGLEMENT.  



 
 

 NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE DU VENDEUR  - N°   
IBAN - N°   BIC (SWIFT). 

 N° DE RÉFÉRENCE DU VENDEUR ET DESIGNATION DES 
PRODUITS. 

 N° DE RÉFÉRENCE DE L’ARTICLE DONNE PAR 
L’ACHETEUR. 

 TARIF DOUANIER POUR CHAQUE ARTICLE. 
 N° DU PRÉSENT CONTRAT. 
 POIDS NET ET BRUT. 
 NOMBRE DE COLIS. 

   12-2 TOUTE FACTURATION DOIT ÊTRE ETABLIE SUR LA BASE DU 
POIDS COMMERCIAL ET CE EN CONFORMITÉ AVEC LES REGLES DU 
MARCHE INTERNATIONAL DE LA LAINE ET DES PRODUITS LAINIERS. 

 
ARTICLE 13/ AGRÉAGE DES MARCHANDISES : 
   L’ACHETEUR SE RÉSERVE LE DROIT D’INSPECTER LES 
MARCHANDISES AVANT LEUR EXPÉDITION, SOIT AUX MAGASINS DU 
VENDEUR SOIT SUR LES QUAIS D’EMBARQUEMENT PAR SES PROPRES 
SERVICES OU PAR SON COMMISSAIRE SANS QUE CELA PUISSE 
DISPENSER LE VENDEUR DE LA REMISE DU CERTIFICAT 
D’ANALYSES COMME SPECIFIE A L’ARTICLE 11-1 

 
: ARTICLE 14/ RÉCEPTION DES MARCHANDISES 

   14-1 RÉCEPTION : ELLE SERA EFFECTUEE PAR LES SERVICES DE 
L’ACHETEUR SUR QUAI (PORT DE DÉBARQUEMENT) IMMÉDIATEMENT 
APRÈS LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ORIGINAUX 
TELS QUE STIPULES A L’ARTICLE 11-1. 
ELLE PORTERA SUR LA CONFORMITE DES : 

 LISTE DE COLISAGE (JOINTE AU CONNAISSEMENT). 
 NOMBRE DE COLIS RECEPTIONNES AINSI QUE SUR 

L’ETAT DE CES DERNIERS (AVARIES, MANQUANTS…..). 
   14-2 RÉCEPTION DÉFINITIVE : ELLE SERA EFFECTUEE DANS LES 

MAGASINS DE L’ACHETEUR IMMÉDIATEMENT APRÈS RÉCEPTION SUR 
SITE. ELLE PORTERA SUR: 

 EMBALLAGE. 
 POIDS NET DE LA MARCHANDISE. 
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUIVANT FICHES 

TECHNIQUES FILES CONTRACTUELLES. 
 CONDITIONNEMENT. 

: ARTICLE 15/ CONFORMITÉ DE LA MARCHANDISE 
LES COLORIS DES FILES SERONT CONFORMES AUX SPECIMENS DE 
TISSU ENVOYE PAR DHL LE 22/6/2010  

 60-40 % LAINE-POLYESTER Nm 2/40      BLEU PETROLE  
 60-40 % LAINE-POLYESTER Nm 2/50      BLEU PETROLE  

 
: ARTICLE 16/ GARANTIE 

   LE VENDEUR GARANTIE SES MARCHANDISES CONFORMEMENT A 
L’ARTICLE 4-1. 



 
 

AUSSI POUR TOUS LES DEFAUTS QUI SONT APPARENTS AVANT 
L’UTILISATION DE LA MARCHANDISE, L’ACHETEUR DOIT LES 
NOTIFIER AU VENDEUR DANS LES SEPT (07) JOURS QUI SUIVENT LE 
MOMENT DE LEUR CONSTATATION. 

 
: ARTICLE 17/   REBUTS 

   17-1 LES MARCHANDISES QUI SERONTS DECLAREES  PAR 
L’ACHETEUR NON CONFORME A LA COMMANDE POUR CAUSE 
D’AVARIES OU TOUT AUTRE CAUSE (ERREUR DE FABRICATION OU 
D’EXPEDITION ETC…) AYANT POUR EFFET LEUR DÉVALORISATION 
SERONT REBUTES. 
   17-2 LEUR REMPLACEMENT  PAR LE VENDEUR DOIT S’EFFECTUER 
DANS UN DELAI MAXIMUM  DE  TRENTE (30) JOURS A  COMPTER  DE 
LA DATE DE NOTIFICATION PAR L’ACHETEUR. 

 
: ARTICLE 18/  DOCUMENTS CONTRACTUELS 

      LE PRÉSENT CONTRAT ET LE(S) ANNEXE(S) JOINTE(S) AU 
NOMBRE DE: QUATRE (04) 

 
: ARTICLE 19/  RÉSILIATION 

   19-1 EN CAS D’INEXÉCUTION OU MAUVAISE EXECUTION DE TOUS 
OU PARTIE DES ENGAGEMENTS DU VENDEUR, L’ACHETEUR SE 
RÉSERVE LE DROIT DE RÉSILIER TOUT OU UNE PARTIE DU PRÉSENT 
CONTRAT SANS POUR AUTANT SE TROUVER DANS L’OBLIGATION 
D’ACCOMPLIR UNE FORMALITÉ ARBITRALE OU JUDICIAIRE . 
   19-2 DANS CE CAS, IL SERA PROCÉDÉ A LA RÉSILIATION 

UNILATERALE DU CONTRAT PAR L’ACHETEUR SANS QUE LE 

VENDEUR PUISSE PRÉTENDRE A AUCUNE INDEMNITÉ DE CE 

CHEF. 

: ARTICLE 20/ CAS DE FORCE MAJEURE 
       POUR L’EXECUTION DU PRESENT CONTRAT NE SONT CONSIDERES 
COMME CAS DE FORCE MAJEURE QUE LES ACTES OU EVENEMENTS 
IMPREVISIBLES ET HORS DE CONTROLE DES DEUX PARTIES, 
L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE INCOMBERA A LA PARTIE 
DEFFAILANTE PAR TOUS LES MOYENS RECONNUS ET ADMIS PAR LA 
PRATIQUE NATIONALE. DANS CE CAS, IL SERA  PROCÉDÉ, SOIT A UNE 
ANNULATION PURE ET  SIMPLE DU CONTRAT, SOIT A UNE 
PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION APRÈS APPROBATION 
EXPRESS DE L’ACHETEUR.    

: ARTICLE 21/ RÈGLEMENT DES LITIGES 

   21-1 TOUS LES LITIGES ET CONTESTATIONS NES ENTRE LES  CO-
CONTRACTANTS  A L’OCCASION DE L’INTERPRETATION OU DE  
L’EXECUTION DU PRESENT CONTRAT SERONT REGLES A L’AMIABLE. 



 
 

   21-2 A DÉFAUT D’ACCORD A L’AMIABLE, LES JURIDICTIONS 
ALGERIENNES ET NOTAMMENT LA SECTION COMMERCIALE DU 
TRIBUNAL DE SOUK-AHRAS AURONT COMPÉTENCE A CONNAÎTRE LES 
DIFFERENDS NES DE L’EXECUTION DU PRÉSENT CONTRAT. 
   21-3 SONT APPLICABLE LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL 
PRIVÉ AINSI QUE LES CONVENTIONS REGISSANT LA MATIÈRE. 

 
: ARTICLE 22/  CONDITION DE MISE EN VIGUEUR 

   LA MISE EN VIGUEUR DEBUTERA DES CONFIRMATION DE 
COMMANDE PAR L’ACHETEUR AVEC EXPÉDITION EFFECTIVE APRÈS 
OUVERTURE DE LA LETTRE DE CRÉDIT CORRESPONDANTE. 

 
                         FAIT A SOUK/AHRAS LE : 29 JUIN 2010  

 

                                           LU ET 
APPROUVÉ LE :……………………………… 
                               L’ACHETEUR 

 
 

LU ET APPROUVÉ LE:…………………………… 
                LE VENDEUR                                



 
 

 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

 

 

CONTRAT DE FOURNITURE  

N° 003 / FA / LASA / 2010    
 
 

FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
PORT DE DÉBARQUEMENT = SKIKDA 

MODE DE PAIEMENT : L/C IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE  
PAYABLE A 60       JOURS                             

                                       
 

ANNEXE N°1 
 

QUANT    
KG

DESIGNATION
P.Unit 
Dollar 

US 

Montant           
Total US $

      4 180 Filés60/40% Wool-pes  NM 2/40 Bleu Petrole 10,20        42 636,00 

      3 650 Filés60/40% Wool-pes  NM 2/50 Bleu Petrole 10,95        39 967,50 

82 603,50      TOTAL US $  C & F SKIKDA
 

 
 

 
 

L’ACHETEUR                                LE VENDEUR 
 
 
 
 

  



 
 

SpaA S A     L 

LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

CONTRAT DE FOURNITURE  

N° 003  / FA / LASA / 2010         
FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
PORT DE DÉBARQUEMENT = SKIKDA 
MODE DE PAIEMENT : L/C IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE  PAYABLE A 
60 JOURS 

ANNEXE N°2 
YARN TECHNICAL DATA SHEET – FICHE TECHNIQUE FILES 

POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 
1  TITRE - YARN COUNT NM 2/40  

2  COMPOSITION DU FIL 
YARN MATERIAL 

% 60/40 LAINE/PES 
WOOL/PES        

3  CV  TITRE – COUNT CV % <  ou  = 2.5 

4  Finesse de la laine Wool micron micron - 21.5 

5  
TORSION – TWIST TR/M 520  

6  CV TORSION – TWIST CV % <  ou  = 3.5 
7  IRREGULARITE  USTER 

USTER IRREGULARITY U % <  ou  = 9.6 
8  POINTS  MINCES 

EVENESS : THIN NB/KM <  ou  = 10 
9  POINTS  GROS 

EVENESS : THICK NB/KM <  ou  = 10 
10  BOUTONS 

EVENESS : NEPS NB/KM <  ou  = 5 
11  RÉSISTANCE A LA RUPTURE 

TENSILE STRENGH GRS >  ou  = 900 
12  CV   RÉSISTANCE 

TENSILE STRENGH CV % <  ou  = 10 
13  LONGUEUR DE RUPTURE RKM 

BREAK LENGTH KM >  ou  = 18 
14  ALLONGEMENT DE RUPTURE 

BREAK ÉLONGATION % >  ou  = 20 
15  DEFAUTS RESIDUELS                    A NB/100 KM <  ou  = 200 
16                                                        B NB/1OOKM <  ou  = 50 
17                                                        C NB/100 KM <  ou  = 20 
18                                                        D NB/100 KM <  ou  = 10 
19  TITRE  POLYESTER 

POLYESTER COUNT DEN <  ou  = 3 
20  COUPE  MOYENNE 

PES FIBER LENGTH Mm >  ou  = 85 
21  SOLIDITÉ :      
 A)  A  LA  LUMIÈRE   >  ou  = 7/8 
 B)  AU  LAVAGE   >  ou  = 4/5 

 
 
 



 
 

 A S A    Spa L 

LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 
 

CONTRAT DE FOURNITURE  

N° 003  / FA / LASA / 2010         
FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
PORT DE DÉBARQUEMENT = SKIKDA 
MODE DE PAIEMENT : L/C IRRÉVOCABLE ET CONFIRMEE  PAYABLE A 
60 JOURS 

3ANNEXE N° 
YARN TECHNICAL DATA SHEET –FICHE TECHNIQUE FILES  

 
POS DESIGNATION UNITÉ VALEUR 
1 TITRE - YARN COUNT NM 2/50  

2 COMPOSITION DU FIL 
YARN MATERIAL % 60/40 LAINE/PES 

WOOL/PES        
3 CV  TITRE – COUNT CV % <  ou  = 2.5 

4 FINESSE DE LA LAINE  
WOOL MICRON micron - 21 

5 LONGUEUR LAINE Mm  60 

6 TORSION – TWIST TR/M 600 
K120 

 

7 CV TORSION – TWIST CV % <  ou  = 3.5 

8 IRREGULARITE  USTER 
USTER IRREGULARITY U % <  ou  = 11.4 

9 POINTS  MINCES 
EVENESS : THIN NB/KM <  ou  = 10 

10 POINTS  GROS 
EVENESS : THICK NB/KM <  ou  = 10 

11 BOUTONS 
EVENESS : NEPS NB/KM <  ou  = 5 

12 RÉSISTANCE A LA RUPTURE 
TENSILE STRENGH GRS >  ou  = 720 

13 CV   RÉSISTANCE 
TENSILE STRENGH CV % <  ou  = 10 

14 LONGUEUR DE RUPTURE RKM 
BREAK LENGTH KM >  ou  = 18 

15 ALLONGEMENT DE RUPTURE 
BREAK ÉLONGATION % >  ou  = 20 

16 DEFAUTS RESIDUELS                    A NB/100 KM <  ou  = 200 
17                                                       B NB/1OOKM <  ou  = 50 
18                                                       C NB/100 KM <  ou  = 20 
19                                                       D NB/100 KM <  ou  = 10 

20 TITRE  POLYESTER 
POLYESTER COUNT DEN <  ou  = 3.3 

21 COUPE  MOYENNE 
PES FIBER LENGTH Mm >  ou  = 85 



 
 

 A S A    Spa L 
LA LAINIÈRE DE SOUK/AHRAS 

CONTRAT DE FOURNITURE  

N° 003/ FA / LASA / 2010       
 

  FOURNISSEUR : MODERN WOOLLENS – INDE  
  PORT DE DEBARQUEMENT = SKIKDA 
  MODE DE PAIEMENT : L/C IRREVOCABLE ET CONFIRMEE  PAYABLE A 
60 JOURS                                             

 
 
 

ANNEXE N°4 
 
 

PLANNING DES LIVRAISONS 
 

 
 

1. FILES 60/40 LAINE-PES NM 2/40 Bleu Pétrole = 4180 KG 
2. FILES 60/40 LAINE-PES NM 2/50 Bleu Pétrole = 3650 KG 

     DANS 50 JOURS APRÈS OUVERTURE L/C.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

CONVENTION DE SOUS TRAITANCE  FINISSAGE 
N°             / LASA / 2008      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           
 

SENTEX KHERRATA: EPRESTATAIR 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION        N°  __________ / LASA / SENTEX/ 2008.     DU 
__________________              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ENTRE,  
 

La lainière de Souk-Ahras « LASA »Spa  
Sise à : ZONE INDUSTRIELLE BP N°78 Souk-Ahras  

 
Représentée par Monsieur   THELAIDJIA TAHAR, Président 
Directeur Général dûment mandaté et agissant en cette qualité, ci-
après dénommé : 

 
SOUS TRAITANT 

 
 
 
 
 
 

                                                              D’UNE PART, 
 

ET, 
 
L’entreprise des Ennoblissements des  textiles  SENTEX Spa 
Kherrata,  
Sise à  Kherrata 
Représentée par Monsieur   BENSAI ABDERRAHMANE Président  
Directeur Général dûment mandaté et agissant en cette qualité, ci-
après dénommé : 

 
 

PRESTATAIRE 
 
 
 

                                                              D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
 

Lesquels ont convenu ce qui suit : 
 
 

                                                   
 
 



 
 

 
 

: Objet de la Convention  ARTICLE 1 
 

              La  présente  convention a pour objet la réalisation de la 
prestation Teinture et Finissage par SENTEX Kherrata dans ces 
ateliers pour le compte de LASA Spa Souk-Ahras. 
La prestation objet de la convention concerne les processus : 
Teinture, Finissage et Apprêtage  (Oléofugation, Hydrofugation et  
Imperméabilité à l’eau) de l’article  Satin 270 Polyester / Coton.  

 
: Quantité ARTICLE 2 

 
                    Les quantités arrêtées sont de seize mille cinq cent 
mètres linéaires (16 500,00 ml) tissu fini. Elles peuvent évoluer en 
fonction du comportement de l’article sur le marché. 

 
: Unité de mesure est le mètre linéaire : Mesurage ARTICLE 3 

 
Les tissus écrus sont réceptionnés par le  : 1-3              

Prestataire selon les bordereaux de livraisons établis par le 
sous traitant. Le prestataire se réserve le droit de procéder au 
contrôle des métrages et aviser le sous traitant en cas de non-
conformité. Ce dernier prendra la décision quant au lancement 
en production. Dans tous les cas un procès verbal sera dressé 
entre les deux parties conformément aux normes du travail.  

 
le taux de retrait dû au processus technologique  : 2-3              

sera déterminé en commun accord après réalisation d’une pièce 
pilote. 

 
: Qualité ARTICLE 4 

 
              La qualité des tissus écrus livrés par le sous traitant est 
réputée conforme aux normes d’usage ; le prestataire se réserve le 
droit de faire un contrôle contradictoire. 

 
              La classification des tissus finis est effectuée par le 
prestataire et doit être loyale et marchande. 

 
              Les deux parties conviennent d’un barème de classification 
qui devient partie intégrante de la présente convention, voir la fiche 
technique en annexe.  

 



 
 

     
: Durée de la Convention ARTICLE 5 

 
              La présente convention est conclue pour l’exercice 2008 : 
elle peut être prolongée en commun accord. 
  

: tissus déclassés ARTICLE 6 
               
               Les chutes et les tissus déclassés ne doivent pas 
excéder un pour cent (1%) 
                Les tissus classés en deuxième choix ne doivent pas  
excéder quatre pour cent (4 %)  

 
7 : Prix ARTICLE  

              Le prix unitaire de la prestation est de …………….. DA HT / 
Ml. 

 
ARTICLE 8: Enlèvements 

 
              Les enlèvements des tissus finis se feront essentiellement 
par les moyens du prestataire et à la charge du sous traitant. 

 
: Documents ARTICLE 9 

 
              Chaque enlèvement est accompagné des documents 
suivants :  

 Une facture originale 
 Un bon de livraison  
 Une liste de colisage comportant le matricule, le métrage et le 

poids de la pièce. 
 

: Règlement ARTICLE 10 
 

              Les règlements de factures sont effectués au fur et à 
mesure, trente (30) jours à partir de la date d’enlèvement. 
  

: Délais de livraisons ARTICLE 11 
 

            La quantité totale des tissus finis sera livrée en deux fois,  La 
première livraison interviendra 
 15 jours après réception des tissus écrus par le prestataire et le reste 
dans un délai d’un mois. 

 
 



 
 

: Modifications ARTICLE 12 
 

              Toute modification pouvant survenir dans la mise en 
exécution de la présente convention devra être consignée dans  un 
Avenant à conclure dans les mêmes conditions. 

 
: Litiges ARTICLE 13 

 
               Tout litige né de l’application et/ou de l’interprétation de la 
présente convention est réglé à l’amiable. A défaut,  il sera soumis à 
l’arbitrage du groupe TEXMACO Spa. 

 
: Mise en Vigueur ARTICLE 14 

 
              La présente convention est mise en vigueur à compter du 
___________________________ 

 
 
Fait à _____________   le __________________ 

 
 
 
 

LE                                                 LE SOUS TRAITANT
PRESTATAIRE 

 


