
3األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  13  - جانفي  2015 . ص 3 - 16  

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

د.طرشي حممد
أستاذ محاضر  قسم �ب� كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير- جامعة الشلف-

torchi.mohamed@gmail.com

العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية 
و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري

ملخص

تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة احد أهم مداخل التنمية ، فقد اعتمدت الكثير من الدول المتقدمة والنامية على 
تطويرها و تهيئة المناخ االستثماري لها وذلك من اجل ترقية مساهمتها في عملية التنمية االقتصادية ، وإذا كانت 
المؤسسات الكبيرة الحجم تشكل الركيزة األساسية في مسيرة التنمية االقتصادية من خالل إسهامها في تحقيق معدالت 
نمو سريعة ، إال أن االعتقاد السائد حاليا لدى الكثير من صانعي السياسات االقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية و 
المهتمة بشؤون التنمية االقتصادية في الدول النامية تعترف بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في عملية التنمية ، وذلك بعد أن تبينت محدودية التأثيرات االيجابية للصناعات الكبيرة الحجم .
و لكي يكون للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مكانة و مساهمة فعالة في االقتصاد الوطني يجب أن تعتمد تنميتها 
و تطويرها على استراتيجيات واضحة، و من بينها استراتيجية العناقيد او التجمعات الصناعية التي يمكن ان تمثل 
حال للعديد من المشاكل و المعوقات التي تقف حائال دون تطور هذه المؤسسات و ترقية دورها خاصة في الدول 

النامية.
الكلمات  الدالة : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، العناقيد الصناعية، مناخ االستثمار، السياسات االقتصادية.

Abstract 
Industrial clusters or geographical concentration of firms and ancillary units engaged in the same sector can generate various 
advantages for small firms, from agglomeration economies to joint action benefits. The cluster model emphasizes internal 
linkages, whereby cluster gains are furthered by local firm cooperation, local institutions and local social capital. The growing 
evidence on small firm clusters in developing countries competing in local and global markets has driven much of the policy 
enthusiasm on promoting clusters.
A wide variety of policies are available to promote the competitiveness of firms in developing countries. Many of these policy 
initiatives are directed toward SMEs and clusters of firms. These policies fall into six main categories:
*Promote expansion of existing firms
*Promote innovation, new technologies
*Development of the human resource and technical capabilities of firms
*Provide business assistance
*Provide management training
*Produce reports about the clusters

Keywords: Small and Medium Enterprises (SMEs)- Clustering- Investment- Economic policies.

 Industrial Clusters as a Way to Enhance the
Status of SMEs in Algerian Economy
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مقدمة

باملؤسسات كبريا  اهتماما  املنقضية  الثالثة  العقود   شهدت 
  الصغرية واملتوسطة  كأداة للتنمية يف العديد من دول العامل،
وإن بل  االقتصادي،  النمو  مداخل  من  مهما  مدخال  شكلت   إذ 
املؤسسات بداياتها على  اعتمدت يف  أوروبا  الصناعية يف   الثورة 
عامال، عشرون  الغالب  يف  عماهلا  عدد  يتعد  مل  اليت   الصغرية 
اثر االقتصادي  البناء  أيضا خالل مرحلة  أهميتها  برزت   كما 

احلرب العاملية الثانية.
املتوسطة ميكن أن يكون هلا دور هام     فاملؤسسات الصغرية و 

النسيج بناء  يف  فعال  دور  من  هلا  ملا  االقتصادي،   النشاط   يف 
تنمية ومن مثة  القطاع اخلاص،   وحتفيز  املتكامل    الصناعي 
الكثافة على  باعتمادها  تتميز  إذ  العمل،  فرص  وخلق   الدخل 

     العمالية يف اإلنتاج أكثر مما تعتمد على الكثافة الرأمسالية.
     كما أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتميز بقدرتها على

و احلجم،  الصغرية  السوق  خصائص  مع  بسرعة   التجاوب 
حتى نشاطها  وامتداد  اخلارجي،  احمليط  مع  تكيفها   بسهولة 
 إىل املناطق النائية، حيث ينظر إليها كوسيلة للنهوض بهذه
قيمة تتطلب  ال  تعتمدها  اليت  املشاريع  وأن  خاصة   املناطق 
 عالية من االستثمارات وهو ما يتوافق ومستوى الدخل النقدي

 املتوسط.
   غري أن الكثري من التجارب الدولية يف جمال املؤسسات الصغرية

تؤدي إىل اليت  املخاطر  العديد من  اىل وجود   واملتوسطة تشري 
 فشل تلك املؤسسات يف حتقيق مزايا  وفورات احلجم عند شراء
باإلضافة إىل  ، واملعدات  املواد اخلام  الالزمة لإلنتاج مثل   املواد 
الذي األمر   ، االستشارية  واخلدمات  التمويل  ضعف   خماطر 
 حيول دون إحراز تلك املشروعات الفرص السوقية اليت تتطلب

إنتاج كميات كبرية.
الرئيسي السبب  أن  الدراسات على  العديد من       كما ُتؤكد 

 لفشل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و عدم استمرارية نشاطها،
 هو عمل تلك املؤسسات بصورة منفردة وبشكل منفصل، وليس
املشروعات بني  والتعاون  التقارب  فإن  لذلك  احلجم   بسبب 
 الصغرية واملتوسطة ميثل العامل الرئيسي لنجاحها و حتسني
 قدرتها على املنافسة ، ومن هنا نشأ مفهوم العناقيد الصناعية
 و اصبح حيظى بقبول متزايد لدى واضعي السياسات التنموية
 يف خمتلف دول العامل، وتتبنى معظم دول العامل اليوم برامج
 تنمية التجمعات الصناعية يف خططها التنموية لرفع مستوى

منو وتنافسية اقتصاداتها.
   و من اهم و ابرز االمثلة على العناقيد الصناعية اليت حققت

يف السيارات  صناعة  جتمع  العاملي  املستوى  على  كبريا   جناحا 
صناعة جتمع  و  املانيا،  و  االمريكية  املتحدة  الواليات  من   كل 
كل يف  احلديثة  الربامج  و  احلاسبات  و   ، فنلندا  يف   االتصاالت 
اهلند، يف  بنجالور  و  املتحدة  الواليات  يف  السيليكون  وادي   من 
 كما تعترب التجربة االيطالية من ابرز و اجنح جتارب العناقيد
جناحا املتوسطة  و  الصغرية  املؤسسات  حققت  حيث   الصناعية 

باهرا يف انتاج السلع التقليدية مثل االحذية و االثاث و املالبس.

   انطالقا مما سبق ميكن طرح إشكالية هذا البحث من خالل
التساؤل التالي:

من اجلزائر  يف  املتوسطة   و  الصغرية  املؤسسات  دور  تفعيل  ميكن   كيف 
 أجل حتقيق تنمية اقتصادية من خالل االعتماد على اسرتاتيجية العناقيد

الصناعية ؟

     ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي جمموعة من التساؤالت،
وهي:

 - ما هي خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة ؟
 -ما هو دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة و فيما تكمن أهميتها

االقتصادية؟
 -ما هي مكانة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ؟و هل

حتظى باالهتمام الكايف؟
 - ما هي أهم معوقات االستثمار يف املؤسسة املتوسطة والصغرية

يف اجلزائر؟
يف الصناعية  العناقيد  دور  هو  ما  الصناعية؟  العناقيد  هي   -ما 

إدارة خماطر املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة ؟
 -ما هي شروط جناح العناقيد الصناعية؟ و هل توجد يف اجلزائر

البيئة االقتصادية املناسبة لنشأتها و تطورها؟
فرضيات البحث

يف فعال  بشكل  املتوسطة  و  الصغرية  املؤسسات   -تساهم 
التنمية حتقيق  اىل  ترمي  اليت  االقتصادية  السياسات   اجناح 

االقتصادية.
 -تعاني املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الكثري من دول العامل

من الكثري من املعوقات اليت ختول دون استمرارية نشاطها.
الصغرية الصناعية  املنشآت  الصناعية  العناقيد   -تساعد 
  واملتوسطة  يف التغلب على املخاطر التى تواجهها مثل خماطر
على أيضا  وتساعد  التكنولوجية  واملشاكل   ، الصغري   احلجم 
 إنشاء قوة عمل صناعية تزيد من مشاركة هذه املشروعات يف

التجارة الدولية .
 أهمية البحث: تكمن أهمية البحث يف أنه يلقى الضوء على الدور
 الذي ميكن أن تلعبه عناقيد الصناعات الصغرية واملتوسطة يف
هذه يف  واضح  تدهور  عن  نتجت  اليت  املخاطر  ومواجهة   إدارة 
يف النامية  الدول  من  العديد  وجناح  بروز  ظل  يف   الصناعات 
 إدارة خماطر املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة عن طريق
الصناعات وجود  مع  واحد  مكان  يف  الصناعات  تلك   جتميع 
 الداعمة واملغذية إلنتاج منتج واحد ، ومن ثم اقتحام األسواق

العاملية والصمود أمام املنافسة يف السوق احمللي.

اهلدف من البحث: يهدف هذا البحث إىل:

تواجه اليت  املشاكل  حل  يف  الصناعية  العناقيد  اهمية   -ابراز 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة.

املؤسسات دور  لتنمية  املعتمدة  واآلليات  السياسات   -إثراء 
الصغرية و املتوسطة و تفعيل دورها يف التنمية االقتصادية.

الوصفي التحليل  إتباع منهج  الدراسة على  املتبع:تعتمد  املنهج     
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 االستنباطي ، والذي يتماشى مع طبيعة الدراسة احلالية اليت
إىل باإلضافة  حمددة،  ومسات  خصائص  عرض  إىل   تهدف 
 ذلك فان هذا املنهج يتجاوز مجع البيانات ووصف الظواهر إىل
للمشكلة بالنسبة  الداللة  ذات  االستنتاجات  واشتقاق   حتليل 

اليت يعاجلها البحث.
اقسام البحث

احملور ااْلول:خصائص و اهمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة
 احملور الثاني: العناقيد الصناعية ، املفهوم و األهمية

املؤسسات لتنمية  فعالة  كاسرتاتيجة  الصناعية  العناقيد  الثالث:   احملور 
الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر

احملور األول:خصائص و ْاهمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة

واملتوسطة: مثة جمموعة من الصغرية  املؤسسات  ومميزات   1-خصائص 
اخلصائص متيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، أهمها:

املؤسسات فيها  تنشط  اليت  اجملاالت  أغلب   : العمل  عنصر   * 
الصغرية واملتوسطة تتميز بكثافة عنصر العمل.

 * إن نشاط معظم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يعترب حمدود
جغرافيا ، إذ أن معظم هذه املؤسسات تكون حملية أو جهوية)1(.
 * تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة بقدرتها على التفاعل

 مبرونة وسهولة مع متغريات االستثمار، أي التحول إىل إنتاج
 سلع وخدمات أخرى تتناسب مع متغريات السوق ومتطلباته)2(،
األصول نسبة  لنقص  السوق  من  واخلروج  الدخول   وسهولة 

الثابتة إىل األصول الكلية يف أغلب األحيان)3(.
الصغرية املؤسسات  )النشأة(:تستمد  التأسيس   *سهولة 
 واملتوسطة عنصر السهولة يف إنشائها من اخنفاض مستلزمات
والبلدان يتناسب  ما  وهذا  نسبيا،  إلنشائها  املطلوب  املال   رأس 

 النامية)4(.
 *سهولة وبساطة التنظيم: وذلك من خالل توزيع  االختصاصات
وتوضيح للمسؤوليات،  الدقيق  التحديد  و  املشروع  أقسام   بني 
أن التنفيذ)5(، كما  الالمركزية ألغراض سرعة   املهام، وبني 

املؤسسات الصغرية ال حتتاج إىل دراسات تسويقية معمقة)6(.
 *مركز للتدريب الذاتي: تتسم هذه املؤسسات بقلة التكاليف
أثناء التدريب  أساسـًا على أسلوب  للتدريب العتمادها   الالزمة 

العمل)7(.
 *استغالل الطاقة االنتاجية نظرا إلمكانية السيطرة و التحكم

يف عناصر االنتاج و عدم تعقيد العملية االنتاجية)8(.
 *تكوين عالقات وثيقة مع املستهلكني)9( مما يؤدي اىل التعرف

على طلباتهم و اكتشاف احتياجاتهم مبكرا.

املشروع الكبرياملشروع الصغري واملتوسطجمال املقارنة

النواحي اإلدارية:
جمموعة / جملس / مجعيةفردية عادةاإلدارة العليا

طويل األجل / علميقصري األجل / غري علميالتخطيط
هيكل تنظيمي ومستويات إشرافيةال يوجد هيكل تنظيمي أو يوجد هيكل حمدود للغايةالتنظيم
أنظمة إشراف وحتفيز و اتصاالتأساس شخصيالتوجيه
أنظمة مركزية وغري مركزيةمركزية بدون أنظمةالرقابة

نواحي النشاط:
ضخم يعتمد على أساليب علميةحمدود يعتمد على االجتهاداتاإلنتاج

متسع النطاق/ وجود أنظمة تسويقيةحمدود النطاق / نشاط بيعي عادةالتسويق
ضخم / رأس مال مملوك ومقرتضحمدود / ذاتيالتمويل

متقدمة / متجددةحمدودةالتكنولوجيا
أنظمة عاملنيقرارات فرديةشئون األفراد

اجلدول رقم )01(: مقارنة بني املشروعات الصغرية واملتوسط وبني املشروعات الكبرية

املصدر: سيد ناجي مرجتى ،املشروعات الصغرية واملتوسطة: املفهوم واملشكالت وإطار التطوير، نــــدوة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العربي: اإلشكاليات 
وآفاق التنمية . القاهرة – مجهورية مصر العربية 22-18 يناير 2004 .

2-أهمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة :

* املؤسسة الصغرية واملتوسطة ودورها يف التشغيل: إن كل اإلحصائيات 
الرمسية تثبت الدور االجيابي هلذا النوع من املؤسسات يف خلق 
 ، مناصب العمل و املساهمة يف التخفيف من حدة البطالة)10(، 
وتعترب الدراسة اليت قام بها )D.L.Birch  ( يف الواليات املتحدة 
هذه  مساهمة  لتحليل  انطالق  نقطة  مبثابة  األمريكية 
املؤسسات يف خلق مناصب العمل ، وحسب هذه الدراسة فـإن 66

� من مناصب العمل املستحدثة خالل الفرتة 1969/ 1976 راجع 
إىل املؤسسات اليت توظف أقل من 20 عامال و قد بلغت مساهمة 

املؤسسات اليت توظف أقل من 100 عامل نسبة 82 % )11( .
و قد كان هناك شبه امجاع بني االقتصاديني على عدم قدرة 
المتصاص  كافية  عمل  فرص  توفري  على  الكبرية  املؤسسات 
اليت  العمالة  من  املتزايدة  االعداد  استيعاب  و  املنتشرة  البطالة 
الدوراىل  هذا  يرجع  و  العاملة)12(،  القوة  اىل  عام  كل  تضاف 
كون املؤسسات الصغرية و املتوسطة مكثفة العمل و تستخدم 
فنون انتاج بسيطة و هذا يتناسب مع وفرة عنصر العمل و ندرة 
املؤسسات  جيعل  ما  هذا  و  النامية  الدول  معظم  يف  املال  رأس 

الصغرية تكتسي أهمية خاصة يف هذه البلدان)13(.
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*مستويات التصدير يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة :تلعب املؤسسات 
خالل  من  الصادرات  دعم  يف  مؤثرا  دورا  املتوسطة  و  الصغرية 
فرصة  اتاحة  بالتالي  و  احمللي  الطلب  حاجة  من  جزء  سد 
اكرب لتصدير منتجات املؤسسات الكبرية او من خالل تصدير 
املؤسسات  من  العديد  هناك  أن  جند  حيث  مباشرة،  منتجاتها 
يف  مساهمتها  و  دولية  أسواق  يف  تنشط  واملتوسطة  الصغرية 
إمجالي الصادرات ُتعد على قدر من األهمية وكثريا ما تتجاوز 
50 % من الصادرات الوطنية، حيث تساهم هذه املؤسسات بنسبة 
% من إمجالي الصادرات الصناعية  يف دول منظمة التعاون   30

.)OCDE( )14( والتنمية األوروبية
تعترب   : واالبتكار  التجديد  يف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  *دور 
واالبتكار  اإلبداع  مصادر  من  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
عدد  حيث  من  الكبرية  املؤسسات  على  تتفوق  أنها  لدرجة 
االبتكارات  جمال  يف   %20 بنسبة  )تساهم  احملققة  االبتكارات 
املؤسسات  أن  حيث   ،)15( املتحدة(  الواليات  يف  التكنولوجية 
الصغرية و املتوسطة متيل حبكم طبيعتها اىل االبتكار)16(،كما 
األسواق  يف  جتاري  نطاق  على  االبتكارات  هذه  تطرح  أنها 
3 سنوات بالنسبة  2.2 سنة مقابل  خالل مدة زمنية تصل إىل 

للمؤسسات الكبرية)17(.
هيكلها  البحث  على  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  يساعد  وما 
اليت  للتغريات  الذي ميكنها من االستجابة  البسيط  التنظيمي 
حتدث يف األسواق والبيئة اخلارجية كما أنها تتميز بسهولة 
االتصال الداخلي بني القاعدة واملسري ، باإلضافة إىل ذلك فـإن 
املؤسسات الكبرية تركز على إنتاج السلع اليت هلا طلب مستمر 
اليت  السلع  الصغرية  للمؤسسات  وترتك  به  التنبؤ  وميكن 
ينطوي على إنتاجها جمازفة ويستغرق بيعها وقتا أطول)18( إذ 
أن املؤسسة الصغرية اليت جتازف بفكرة جديدة ال متلك سلعة 
أو خدمة مثبتة الطلب يف السوق ، وال تبدي املؤسسات الكبرية 
أي اهتمام وال تقدم أي دعم إال عندما تتمكن املؤسسة الصغرية 
من تطوير سوق أكيد للسلعة اجلديدة ويف هذه احلالة يكون 

اهتمامها ودعمها على أساس تنافسي.
3- التجارب الناجحة لبعض الدول:

1-التجربة اليابانية :كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها 
و  الصغرية  املؤسسات  على  األوىل  بالدرجة  معتمدة  الصناعية 
الكبرية ما هي إال جتمع إلنتاج  املؤسسات  أن  ، حيث  املتوسطة 
ورأسيًا  أفقيًا  تتكامل  اليت  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات 
 ، العمالقة  املؤسسات  تلك  بينها  فيما  مكونة  وخلفيًا  وأماميًا 
فقد  اهتمت احلكومة اليابانية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
وذلك نظرا إلدراكها أهمية هذه املؤسسات يف حتقيق التنمية 
، فقد أصدرت عام 1963 القانون األساسي للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة لتحقيق االستقرار واحلماية ، ويهدف هذا القانون 
إىل تشجيع منو وتطوير هذه املؤسسات باإلضافة إىل حتسني 
املوارد  الوضع االقتصادي واالجتماعي للعاملني فيها وحتسني 
 ، ظله  يف  تعمل  الذي  واملناخ  هلا  املتاحة  اإلدارية  والتسهيالت 
ووضع  والرسوم  الضرائب  من  اإلعفاءات  القانون  نظم  كما 

القواعد والنظم اليت تقوم احلكومة اليابانية مبوجبها بتشجيع 
لرفع  اإلمكانيات  بتوفري  وذلك  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
ومعاونتها  املشروعات  يف هذه  املستخدمة  التكنولوجيا  مستوى 
على تسويق منتجاتها وتشجيع املؤسسات الكبرية على التكامل 

معها وحتديث ما لديها من آالت ومعدات.
 ،"Small is beautefull"اليابان شعار  كان  السبعينات  ويف 
التسعينات  يف  أخرى  مرة  االنتباه  جيذب  الشعار  هذا  عاد  وقد 
نتيجة حبث اليابانيني عن التنويع الذي ال تستطيع املؤسسات 
اليابانية تقوم بالتدريب  ااْلسرة  الكبرية إشباعه، و معروف أن 
املكثف ألفرادها على ادارة املشروع الصغري و بناء روح الفريق و 

الرتكيز على اجلودة)19(.
املؤسسات  بني  التكامل  حتقيق  على  احلكومة  من  وتشجيعا 
الصغرية وزيادة قدرتها على االبتكار للتوصل إىل االخرتاعات 
التكنولوجية ، مت إصدار قانون املشاركة ) Tie-up low( حبيث 
متر عملية التكامل بثالث مراحل :التبادل ، التطوير ثم مرحلة 
التكامل والتعاون بني  املراحل مدى  ، وتوضح هذه  التسويق)20( 
املؤسسات الصغرية حاليا يف اليابان والذي يعترب من أهم أسرار 

جناح هذه التجربة .
الصغرية  املنشآت  تنمية  يف  اليابانية  التجربة  من  ويستخلص 
كانت  وإن   ، العاملية  التجارب  أغنى  من  واحدة  أنها  واملتوسطة 
تعتمد بشكل أساسي على الدعم املباشر من الدولة ، ومن الدروس 
املستفادة من هذه التجربة أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت 
بشكل أساسي على املشروعات الصغرية واملتوسطة ، وليس كما 

يظن البعض أنها قامت على املؤسسات  الكبرية والعمالقة.
2- جتربة الواليات املتحدة األمريكية :  لقد انتهجت الواليات 
اخلمسينات  مطلع  منذ  قومية  سياسة  األمريكية  املتحدة 
تستهدف دعم وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، لتلعب 
التنمية االقتصادية وتشجيع أصحاب املدخرات  دورا ْاكرب يف 
االقتصادية  األنشطة  خمتلف  يف  استثمارها  على  الصغرية 
الكامل  التشغيل  إىل  والوصول  البطالة  مشكالت  ملواجهة 
لعناصر اإلنتاج ولقد اعتمدت هذه السياسة القومية على عدد 

من احملاور نوجز أهمها فيما يلي :
* إنشاء جهاز حكومي مركزي سنة 1953 يعرف باسم اإلدارة 
املختصة  اجلهة  مبثابة  ليكون   ، الصغرية  للمنشآت  االحتادية 
املؤسسات  ومحاية  وتنمية  إلقامة  القومية  السياسة  لتنفيذ 

الصغرية واملتوسطة احلجم.
برامج  بوضع  الصغرية  للمؤسسات  االحتادية  اإلدارة  قيام   *

تدريب وتقديم االستشارات الالزمة.
* وضع نظام متويلي يناسب خصوصية املؤسسات الصغرية .

* منح هذه املؤسسات إعفاءات ضريبية .
تقدمها  اليت  االجيابية  املساهمات  تعددت  املناخ  هذا  ظل  ويف 
املؤسسات الصغرية يف االقتصاد األمريكي وخاصة يف مواجهة 
مشكلة البطالة ، فقد أثبتت اإلحصائيات أن املؤسسات الصغرية 
هي املولد األول للوظائف يف الواليات املتحدة األمريكية وحتى 
يف أوقات البطء االقتصادي عام 1990 وفرت املؤسسات الصغرية 
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العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري

9 فرص عمل من كل 10 فرص جديدة)21(.
ولقد نتج تطور االقتصاد يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل 
الشركات  معظم  أن  إذ   ، الصغرية  املؤسسات  جهود  عن  كبري 
يف  املشمولة  ذلك  يف  مبا  احلاضر  الوقت  يف  املتواجدة  الكربى 
 ، صناعية  شركة   500 ْاكرب  تضم  اليت   " فورتشني   " قائمة 

كانت عبارة عن مؤسسات صغرية احلجم.
3–التجربة اإليطالية: أهم ما مييز االقتصاد اإليطالي أنه يستمد 
من   %  60 متثل  اليت  الصغرية  وشركاته  مؤسساته  من  قوته 
إمجالي الشركات واملؤسسات العاملة يف إيطاليا ، فكل شركة 
أو مؤسسة توظف أقل من 20 عامل تصنف يف خانة الشركات 
الصغرية أو احلرفية ، وتبلغ حصة املؤسسات احلرفية يف إمجالي 
النشاط التجاري والصنـاعي واخلدمـي 33 % وتوفر فرص عمل 
% من إمجالي سوق العمل ، وبلغت مساهمتها يف  يف حدود 20 
 % % ، ومتثل صادراتها 18  إمجالي الناتج احمللي اإلمجالي 12 

من إمجالي صادرات إيطاليا. 
ويف إيطاليا متارس املنشآت الصغرية واملتوسطة نشاطها يف إطار 
قانون خاص حيدد الوضع القانوني هلذه املنشآت ، ويشرتط يف 
إنشائها أن يقوم املستثمر بأداء حصة من مهام املنشأة شخصيًا 
دون االكتفاء مبهام اإلدارة ، وينص القانون كذلك على االلتزام 
باحلد األقصى للعاملني الذين خيتلف عددهم من قطاع حريف 
آلخر ، ويف املاضي – أي اخلمسينات والستينات- كان الطابع 
احلريف للشركات يف إيطاليا يصنف كحالة انتقالية يف مسار 
الشركات ، وجرى الرتكيز على الصناعات الكربى باعتبارها 
النظرة  ، و تغريت هذه  الكفيلة خبلق قاعدة صناعية ضخمة 
هي  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  أن  تبني  عندما  السبعينات  يف 
إحدى الدعامات األساسية للنسيج االقتصادي واالجتماعي يف 
طاقاتها  تطور  أن  املنشآت  هلذه  أتاح  التقين  فالتطور   ، إيطاليا 
حتى  التنافسية  إمكانياتها  ترفع  وأن  وكيفًا  كمًا  اإلنتاجية 
% ، وبذلك تعترب إيطاليا الدولة الثانية  بلغ وزنها النسيب 82.7 
الصغرية  األعمال  ملنشآت  النسيب  الوزن  حيث  من  أسبانيا  بعد 

واملتوسطة يف اجملموعة األوروبية.
التجمعات  االيطالية  للتجربة  املميزة  السمات  ْاهم  من  و 
)العناقيد( الصناعية و املناطق الصناعية فايطاليا متتلك حنو 
مائة منطقة يف مشال ووسط البالد موزعة على 55 ْالف وحدة 
انتاجية ، و تتميز التجمعات الصناعية االيطالية بأنه يف اطار 
السلعة  مكونات  مجيع  تصنيع  يتم  الواحدة  الصناعية  املنطقة 
الواحدة و من املألوف ْان تقوم بني هذه املنشآت منافسات حادة 
حول نوعية و جودة االنتاج و القدرة على االبتكار و التجديد و 
لكن جيمعها يف نفس الوقت قواسم مشرتكة يف جتميع ونشر 
املعلومات حول التقنيات و طرق االنتاج اجلديدة كما تتقاسم 

االستفادة من خدمات املرافق املشرتكة.
وجود  ايطاليا  يف  الصناعية  التجمعات  جناح  يف  ساهم  لقد 
املؤسسات  مع  ْافقية  عمل  عالقات  تقيم  اليت  ااْلم  الشركات 
دورة  يف  هامة  مبراحل  اليها  تعهد  و  املتوسطة  و  الصغرية 
شيوع  الصناعية  التجمعات  جناح  على  ساعد  ،كما  التصنيع 

 ، الواحدة  الصناعة  ْابناء  بني  االجتماعي  التماسك  و  التالحم 
التجمعات  بهذه  املستوى  رفيعة  تدريب  معاهد  انشاء  مت  كما 

لتتوىل اعداد الكفاءات العاملة املاهرة)22(.
 احملور الثاني: العناقيد الصناعية ، املفهوم و األهمية

العناقيد  االقتصادية  األدبيات  الصناعية:تعرف  العناقيد  1-مفهوم 
أو  إقليمية  حملية،   ( جغرافية  جتمعات  بأنها  الصناعية 
املتصلة  و  املرتبطة  املؤسسات  و  الشركات  من  لعدد  عاملية( 
ببعضها البعض يف جمال معني حبيث تدخل يف عالقة تكامل 
مراحل  مجيع  يف  أفقي)23(  و  رأسي  بشكل  بينها  فيما  تشابك  و 
العملية االنتاجية مكونة بذلك سلسلة كاملة للقيمة املضافة 

للمنتج)24(. 
كما ميكن تعريف العنقود على أنه: جمموعة شركات مركزة 
قطاعيا و جغرافيا ، تنتج و تبيع تشكيلة من املنتجات املرتابطة 

أو املتكاملة و بالتالي تواجه حتديات و فرصـا مشرتكة)25(.
املوردين  و  املصنعني  من  تتكون  العناقيد  فـإن  لذلك  تبعا  و 
للمدخالت كمكونات اإلنتاج و املعدات املستخدمة يف العملية 
اخلاصة  التحتية  البنية  خدمات  لبعض  املوردين  أو  اإلنتاجية 
املنتجات  منتجي  و  التسويق  قنوات  إىل  باإلضافة  بالصناعة، 
املكملة و الشركات اليت تستخدم مدخالت متشابهة أو عمالة 

و تكنولوجيا متقاربة.
و  التمويل  هيئات  ليضم  الصناعية  العناقيد  مفهوم  يتسع  و 
مراكز  و  اجلامعات  مثل  احلكومية  غري  و  احلكومية  اهليئات 
الفين مبا يعرب عن عالقات  الدعم  املهين و  التكوين  التسهيل و 
تشابك خلفية و أمامية قوية بني وحدات العنقود ، هذا و ميثل 
العنقود السلسلة الكاملة للقيمة املضافة و لكن ختتلف العناقيد 
من حيث العمق و درجة التعقيد و لكن غالبـًأ ما يضم العنقود 

مجيع مراحل العملية اإلنتاجية. 
الصناعية يف  العناقيد  أنواع  و  أشكال  و  أحجام  اختالف  و رغم 
املميزات اليت تتوفر  العديد من  الدول إال أن هناك  العديد من 

يف العناقيد أهمها:
يف  عالقات  تربطها  الشركات  من  جملموعة  جغرايف  -جتمع 

سلسلة القيمة املضافة.
-عالقات ترابط راسية )أمامية و خلفية( و أفقية مبنية على 

تبادل السلع و اخلربات و املوارد البشرية.
الكيانات  تساند  اليت  اخلاصة  و  العامة  املعاهد  من  -شبكة 
االقتصادية املختلفة و اليت يعترب وجودها من أهم العوامل اليت 

تساعد على تعزيز تنافسية أعضاء السلسلة العنقودية.
متقاربة  جماالت  يف  متخصصة  وحدات  جتمع  يؤدي  و 
أو  البشرية  سواء  الفنية  اخلربات  تركز  إىل  متكاملة  أو 
التكنولوجية يف هذه اجملاالت ، و يساعد على حصول املؤسسات 
كل  ختصص  خالل  من  الكبري  احلجم  مزايا  على  الصغرية 
وحدة يف مرحلة أو جزء حمدد من املنتج النهائي باإلضافة إىل 
األسعار التفضيلية لشراء كميات كبرية من املواد اخلام كما 
يساعد هذا التجمع على تطوير البنية األساسية من اخلدمات 

القانونية و املالية و غريها من اخلدمات املتخصصة.



د.طرشي حممد
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الفرد مارشال يف  لفت  الصناعية)26(:لقد  العناقيد  و تطور  2-نشأة 
الفوائد  و  الصناعية  التجمعات  ألهمية  االنتباه   1920 سنة 
اليت  الفوائد  الشركات و من هذه  اليت ميكن أن جتنيها منها 
مبوردي  و  الشركات  بني  املعلومة  و  املعرفة  انتشار  ذكرها 
و  الوسيطة  املدخالت  على  احلصول  سهولة  و  اخلام  املواد 

العمالة و املدربة و استقطاب العمالء.
بعد  الصناعية  املناطق  و  بالتجمعات  العاملي  االهتمام  تزايد  و 
فرتة  يف  الثالثة  ايطاليا  باسم  عرفت  ناجحة  جتربة  بروز 
الذي  الوقت  ففي  املاضي،  القرن  من  الثمانينات  و  السبعينات 
كان فيه القسم الشمالي الغربي من ايطاليا )ايطاليا االوىل( 
القسم  و  حادة  اقتصادية  ْازمات  من  يعاني  تارخييًا  الغين 
استطاع  ضعيفـًا  منوًا  يشهد  الثانية(  الفقري)ايطاليا  اجلنوبي 
حتقيق  الثالثة(  )ايطاليا  ااْلوسط  و  الشرقي  الشمالي  القسم 
منو سريع و ذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية 
اليت تسودها الشركات الصغرية اليت جتمعت لتعمل يف نفس 
اقتحام  من  مكنها  الذي  ااْلمر  حمددة،  مواقع  يف  و  اجملال 

العاملية. ااْلسواق 

سنة  يف  الصناعية  العناقيد  ملفهوم  تعريف  أول  ظهر  قد  و 
املزايا  كتابه  يف  بورتر  مايكل  الربوفيسور  طرحه   1990

لألمم. التنافسية 
العناقيد  ْانواع  ختتلف  الصناعية:  العناقيد  تصنيف  3-معايري 
من  للعنقود  ُينظر  اليت  املعايري  و  املفاهيم  حبسب  الصناعية 
خالهلا و اليت قد تبحث يف أنواع العناقيد حسب النشأة ْاو املنتج 

ْاو درجة التخصص ْاو نوعية الرتابط ْاو حسب اهليكل.
نتيجة  طبيعي  بشكل  العنقود  يتكون  ْان  ميكن  النشأة  فحسب 
لتوفر  نتيجة  الصناعة  هذه  يف  للمنطقة  قديم  تاريخ  لوجود 
املوارد الطبيعية ْاو وجود املهارات الالزمة لدى السكان و ارتفاع 

الطلب احمللي.
و حسب النوع ميكن أن يصنف على ْانه عنقود صناعة السيارات 

ْاو عنقود خدمات مالية ْاو عنقود صناعة االتصاالت ...اخل.
مستوى  يف  التخصص  درجة  حسب  العنقود  يصنف  قد  و      
ختصصهم  يف  ْاو  للصناعة  املضافة  القيمة  سلسلة  من  معني 
العناقيد  ماركوزن  قسمت  قد  معني.و  جغرايف  بسوق 
يف  مبني  هو  كما  ْانواع  ْاربعة  اىل  هيكلها  حسب  الصناعية 

اجلدول التالي:

شكل رقم 01 : أنظمة التكامل يف العنقود الصناعي

املصدر: مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم، دور العناقيد الصناعية يف إدارة خماطر املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة، املؤمتر السنوى العلمي السابع بعنوان إدارة املخاطر 
واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة.
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العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري

اجلدول رقم )01(: مقارنة بني املشروعات الصغرية واملتوسط وبني املشروعات الكبرية

نوعية الترابط بني الشركاتنوعية الشركاتنوع العنقود

مارشال
يتكون من املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

املعتمدة على التكنولوجيا املتقدمة و احلرفية 
العالية

تبادل جتاري كبري بني الشركات
 و حتالف ، دعم مؤسسي و حكومي قوي

احملور و األذرعة

تسيطر عليه شركة او عدة شركات كبرية 
خيدمها عدد كبري من الشركات الصغرية 
و املتوسطة املوردة للمدخالت و اخلدمات، و 

قد يضم العديد من الشركات اليت تستخدم 
منتجات الشركات الكربى.

تعاون بني الشركات الكربى و الصغرية

منصات الفروع
تتكون من فروع الشركات الدولية متعددة 

املصانع 
تبادل جتاري و تشابك حمدود 

املراكز العامة
تواجد ملقدمي اخلدمات و موردي املدخالت 
مراكز النشاطات العامة الكبرية يف الدولة 

كاجلامعات و املكاتب احلكومية

مقيدة بعالقة البيع و الشراء بني املوردين 
و املؤسسة العامة

املصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي، العناقيد الصناعية )مفهومها و الية عملها(، 2007 .انطالقا من املوقع االلكرتوني:
http://www.sidf.gov.sa/Ar/MediaCenter/ResearchandStudies/DocLib/%20-%20العناقيد20%الصناعية20%-20%مفهومها20%وآلية20%عملها
consulté le :26/04/2013  اجلزء20%األول

حسب  كبرياً  ْاو  صغرياً  العنقود  يكون  فقد  احلجم  حسب  أما 
معايري الدراسة و اليت قد تعتمد على حجم املبيعات ْاو االنتشار 
اجلغرايف ْاو عدد الشركات ،و من حيث العدد تفرتض منظمة 
ااْلمم املتحدة للتنمية الصناعية ْان العنقود الصناعي جيب ْان 
املتوسطة ليصل  و  الصغرية  املؤسسات  100 منشأة من  حيتوي 
الداخلية الذي ميكنه من  الفعالية  إىل احلجم احلدي ملستوى 

مقاومة أي صدمات خارجية.
مبيزتني  يتميز  العنقودي  العنقود:التجمع  يوفرها  اليت  4-املزايا 
أسياسيتني : مزايا استاتيكية ومزايا ديناميكية، تنصب كلتاهما 
الصادرات  وزيادة  التنافسية  والقدرة  النمو  معدالت  رفع  يف 

وخفض معدالت البطالة.   
بأنها  الديناميكية،  قرينتها  عن  ختتلف  االستاتيكية:  أ-املزايا 
اإلنتاجية  املراحل  يف  التبادل  نفقات  ختفيض  على  تعمل 
درجة  وحتقيق  لإلنتاج،  الرأسي  التكامل  إىل  إضافة  واإلنتاج، 
عالية من التخصص وتقسيم العمل، إضافة إىل توفري األيدي 
اخلربات  وتركيز  الشركات  تعاون  خالل  من  املاهرة  العاملة 
الفنية، كذلك حصول الوحدات اإلنتاجية الصغرية على مزايا 
أو  مرحلة  يف  وحدة  كل  ختصص  خالل  من  الكبري  احلجم 
األسعار  االعتبار  بعني  األخذ  نهائي، مع  منتج  جزء حمدد من 
وتطور   ، اخلام  املواد  من  كبرية  كميات  لشراء  التفصيلية 

البنية األساسية من خدمات قانونية ومالية و غريها. 
ب-املزايا الديناميكية :فتتمثل بتحققها من التعلم على مستوى 
إضافة  املعرفة،  وتدفق  اإلبداع  بني  الضمين  والتنوع  العنقود، 
إىل التعامل مع املشكالت بأساليب حل عاجلة من خالل العلم 
يف  املتخصصة  العناقيد  مزاياها،وجود  إىل  ويضاف  التبادلي 
الشركات  )تعاون  املعلومات  الدقيقة، وتكنولوجيا  التكنولوجيا 

يف جمال األحباث األساسية الرتفاع التكلفة(  .

 كما أن مفهوم العنقود الصناعي يرتبط مبفهوم التنافسية و 
االقتصاد  داخل  املتطورة  الصناعية  العناقيد  عدد  ارتفع  كلما 
املزايا  تطور  اىل  يؤدي  مما  عام  بوجه  تنافسيته  ارتفعت  كلما 

التنافسية للدول يف تلك الصناعات داخل العناقيد املنشأة)27(.
العناقيد  بفكرة  يرتبط  العنقود:  داخل  الصناعية  5-العالقات 
إلمتام  املختلفة  باملراحل  املتعلقة  املفاهيم  من  عدد  الصناعية 
العملية اإلنتاجية و دورة السلع و اخلدمات و املنتجات الوسيطية 
بني الوحدات املختلفة و تشمل هذه املفاهيم العالقات الصناعية 

بني خمتلف املؤسسات داخل العنقود:
أوال-األنشطة التابعة)28(: وهي اليت ترتبط فيها املؤسسة الصغرية 
أو املتوسطة بعالقة مباشرة مع مؤسسة كبرية ، وتعترب هذه 
الكبرية،  األنشطة تابعة ألنها متوقفة على حركيات املؤسسة 

ويف هذا اإلطار ميكن التميز بني نوعني من العالقات :
أ-التعاقد من الباطن )املناولة(: ميكن تعريف املناولة على أنها عقد 
مكتوب يعهد مبوجبه صاحب الصفقة إىل الغري تنفيذ جزء من 
من  معه  املتعاقدين  حبرية  الصفقة  صاحب  وخيتار  صفقته 
الباطن شريطة أن يبلغ صاحب املشروع بطبيعة األعمال اليت 
يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية املتعاقدين املذكورين 
التجارية وتسميات شركاتهم وعناوينهم. و تأخذ  وعناوينهم 

املناولة عدة أشكال منها)29(:
املنتج  يقوم  اإلنتاجية:حيث  الطاقة  لشراء  الباطن  من  *التعاقد 
األصلي لسلعة ما بالتعاقد مع أحد الوحدات اإلنتاجية، إلنتاج 
السلعة وفقًا ملواصفات حمددة يف نفس الوقت الذي تقوم فيه 
الشركة األصلية بإنتاجها ، و يتم ذلك لعدم قدرة هذه األخرية 

على إنتاج الكمية الكافية لتغطية الطلب على هذه السلعة.
*التعاقد من الباطن نتيجة للتخصص: حيث تقوم الشركة األصلية 
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بتفويض مقاول بإنتاج الكمية املطلوبة من السلعة و متثل هذه 
احلالة نوع من التكامل الرأسي يف العملية اإلنتاجية.

املقاول يسيطر على  املورد:يف هذه احلالة  الباطن مع  *التعاقد من 
عملية التصميم و التطوير و طرق اإلنتاج و يتفق مع الشركة 

األم على تصنيع أحد أجزاء املنتج النهائي.
الصناعات  متكني  يف  مهما  دوراً  الصناعية  املناولة  تلعب 
املتاحة  للموارد  األمثل  االستخدام  من  واملتوسطة  الصغرية 
كما  إنتاجها،  وسائل  يف  واحملكم  الدقيق  والتصرف  لديها، 
يف  اإلنتاجي  النشاط  وتنظيم  تنمية  يف  أساسيا  دورا  تلعب 
الوحدات الصناعية ورفع قدرتها اإلنتاجية والتنافسية وزيادة 
مساهمتها يف الناتج احمللي اإلمجالي، وتعترب املناولة الصناعية، 
واليت أصبحت نشاطًا ملحوظًا من االسرتاتيجيات الناجحة يف 
تنمية الصناعة، ولذلك تأسست بورصات أو مراكز للمناولة 
هذه  وتوفر  العامل،  بلدان  من  كثري  يف  الصناعية  والشراكة 
معلومات  قواعد  على  حتتوي  للمعلومات  بنوكـًا  املراكز 
تساهم  كما  إنتاجها،  على  تعمل  اليت  واملؤسسات  للمنتجات 
هذه املراكز يف تنظيم معارض للمناولة الصناعية تلعب دوراً 
أساسيا يف الرتويج للمنتجات وعقد الصفقات وجذب االستثمار 
والشراكات بهدف تطوير املؤسسات الصناعية القائمة والرفع 
مراكز  أو  بورصات  تكون  أن  وميكن  التنافسية،  قدرتها  من 

املناولة حكومية أو مشرتكة أو خاصة.
باإلضافة إىل أن الصناعات املغذية)املناولة(  تعترب جماال حيويـًا 
املثال  سبيل  على  ونذكر   ، واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات 
شركة جنرال موتور اليت تتعامل مع أكثر من 30000 مورد 
صغري ، و شركة رونو الفرنسية اليت تتعامل مع  50000 مورد 
الصناعات  على  الكبرية  الصناعات  اعتماد  نسبة  تصل  و  صغري 
الصغرية واملتوسطة إىل 89.2%يف صناعة املنسوجات واملالبس 
اجلاهزة واىل 88.4% يف صناعة السيارات ومعداتها وإىل %86.9 

يف صناعة اآلالت يف اليابان)30(.
ب- املؤسسات احمليطة : يشري هذا املفهوم إىل قيام الشركة األم   
بشراء سلع وسيطة او خدمات مساعدة للعملية اإلنتاجية بدال 
و  الوحدات  إحدى  تقوم  احلالة  هذه  يف  و   ، داخليـًا  إنتاجها  من 
أو  املكونات  تلك  بإنتاج  احلجم  متوسطة  أو  صغرية  تكون  اليت 
تقديم تلك اخلدمات لصاحل الشركة األصلية ، و هذا ما يطلق 
العالقات  أشكال  أحد  يعترب  الذي  و  اخلارجي  بالتزويد  عليه 

الراسية بني املنشْاة.
و  الباطن  من  التعاقد  جانب  اإلسرتاتيجية:إىل  ثانيا-التحالفات 
التزويد اخلارجي فـإن الشركات احلديثة تعرف أنواعـًا أخرى 
يف  التشارك  و  التكنولوجي  التطوير  جماالت  يف  العالقات  من 
اليت تدخل حتت  العالقات  ، و هي  التدريب  املعلومات و برامج 
إىل  الشركات  تتجه  حيث   ، اإلسرتاتيجية  التحالفات  مسمى 
هذه العالقات ملا فيها من ميزة يف التشارك يف تكلفة احلصول 

على اخلدمات الفنية و التقنية و املعلوماتية و بالتالي توفري يف 
التكاليف.

و يالحظ ْان هذا النوع من العالقات أصبح حيتل أهمية كبرية 
يف العناقيد الصناعية املتطورة و خاصة العاملية منها، و ْان ذلك 
يستدعي بيئة أعمال ناضجة و متطورة إضافة إىل وجود قاعدة 

تشريعية و قانونية مالئمة.           
تتعدد  الصناعية:   العناقيد  نشأة  على  املساعدة  6-العوامل 
العوامل اليت تؤدي إىل نشأة العناقيد الصناعية و غالبـًا ما تكون 
تنشأ  فقد  التكوين  لعملية  سابقة  ظروف  هي  العوامل  هذه 
العناقيد نتيجة ألحباث و دراسات قامت بها إحدى اجلامعات أو 
مراكز البحث أوضحت فيها أهمية إنشاء العناقيد الصناعية و 

طرق تكوينها.
أو  النهائي  املنتج  على  للطلب  نتيجة  العناقيد  تنشأ  قد  كما 
وفرة عوامل اإلنتاج، و قد تنشأ نتيجة لتزايد الطلب على سلعة 
أو خدمة غري متوفرة و أحيانا يفضل املنتجني التواجد جبانب 
عوامل اإلنتاج أو األماكن اليت تتوافر فيها الصناعات املغذية و 

بالتالي ينشأ العنقود.
اجتذاب  على  العنقود  حيققها  اليت  النجاح  قصص  تساعد  و 
يظهر  كما  احمليطة  من اجلهات  االبتكارية  األفكار  و  املهارات 
داخل  املعريف  الرتاكم  عملية  تبدأ  و  املتخصصني  املوردين 
العنقود ،كما تعمل املؤسسات املتخصصة على توفري األحباث و 

البنية األساسية و التدريب املتخصص للعاملني.
و قد يعتمد تطور العنقود يف بعض احلاالت على التفاعل بني 
الكهرومنزلية و  العناقيد و مثال ذلك عنقود صناعة األجهزة 
عنقود صناعة األثاث بأملانيا ، فعلى الرغم من اختالف املنتجات 
و مدخالت العملية اإلنتاجية و اختالف التكنولوجيا املستخدمة 
بناء  عملية  هي  و  العنقودين  بني  اتصال  نقطة  هناك  أن  إال 

املطابخ اليت تشمل على األجهزة الكهرومنزلية.
احملور الثالث: العناقيد الصناعية كإسرتاتيجية مقرتحة لتطوير 

املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر

1-تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:  مل ُتقدم السلطات 
الصغرية  للمؤسسة  تعريف  وضع  على  اجلزائر  يف  الرمسية 
 18/01 القانون  2001، وذلك من خالل  إال يف سنة  واملتوسطة 
الصادر يف 12 ديسمرب 2001 والذي يتضمن القانون التوجيهي 
تعريفها  مت  حيث  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  لرتقية 
كالتالي:  " مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها كل مؤسسة 
وال  شخص،   250 إىل   1 من  تشغل  خدمات  أو  و/  سلع  إنتاج 
يتجاوز رقم أعماهلا 2 مليار دينار جزائري، أو ال يتجاوز جمموع 
تتوفر على  وان  دينار جزائري،  500 مليون  السنوية  حصيلتها 
االستقاللية حبيث ال ميتلك رأمساهلا مبقدار 25% فأكثر من 
قبل مؤسسة أو جمموعة من مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها 

تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة" )31( .
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اجملموع السنوي للميزانيةرقم االعمالعدد العمال

اقل من 10 مليون دجاقل من 20 مليون دجمن 1 اىل 09املؤسسة املصغرة

100 مليون دجاقل من 200 مليون دجمن 10 اىل 49املؤسسة الصغرية

بني 100 مليون و 500 مليون دجبني 200 مليون اىل 2 مليار دجمن 50 اىل 250املؤسسة املتوسطة

اجلدول رقم05:توزيع املؤسسات على قطاعات النشاط يف اجلزائر سنة 2012

اجلدول رقم 04:مؤشر كثافة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف دول خمتارة

املصدر:من اعداد الباحث باالعتماد على القانون التوجيهي 18/01 املؤرخ يف 12 ديسمرب 2001 و املتعلق برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسط

املصدر:من اعداد الباحث باالعتماد على مصادر خمتلفة

2-مكانة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري:
أ-تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة:   يف ظل التغريات اهليكلية 

اليت مست االقتصاد اجلزائري و اعتماد اسرتاتيجية جديدة 
يف التنمية قائمة على آليات اقتصاد السوق، من خالل فتح 

املبادرة للقطاع اخلاص و خوصصة القطاع العام، أدت إىل 
تطور ملحوظ للقطاع اخلاص وتراجع القطاع العام ، وأصبح 

االهتمام بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميثل مدخال 
رئيسيـًا لتحقيق التنمية االقتصادية

تعداد  يف  تزايد  هناك  ان  نالحظ  السابق  اجلدول  خالل  من 
السنوات  املتوسطة يف اجلزائر خاصة يف  و  الصغرية  املؤسسات 
املؤسسات  94% من جمموع  أن أكثر من  و نالحظ   ، االخرية 
تضم  مصغرة  مؤسسات  عن  عبارة  هي  واملتوسطة  الصغرية 
، وهي مؤسسات تكتفي بضمان وجودها وال  10 عمال  ْاقل من 
النمو والتوسع، كما أن نسبة حمدودة من هذه  تريد حتقيق 
يف  حيوي  دور  لعب  إىل  وتسعى  النمو  على  تركز  املؤسسات 
االقتصاد، وهذه الظاهرة ليست خاصة فقط باجلزائر فالكثري 
فيها  املصغرة  املؤسسات  متثل  واملتقدمة  النامية  الدول  من 
اكرب نسبة من حيث العدد ،فمثال يف فرنسا 93% من جمموع 

املؤسسات تشغل اقل من 10 عمال.

املؤسسات الصغرية  املؤشر عن ضعف االستثمار يف  يكشف هذا 
ْاجل  من  بذلت  اليت  اجملهودات  كل  رغم  وهذا  واملتوسطة 
تشجيع االستثمار يف اجلزائر ، فقد عرفت املؤسسات الصغرية 

منها  الكثري  زوال  إىل  أدى  مما  املشاكل  من  الكثري  واملتوسطة 
تصحبه  مل  الذي  التجاري  النشاط  حترير  ظل  يف  وخاصة 
حلماية  الدولة  طرف  من  واضحة  اسرتاتيجية  أو  سياسة 
للمنتوج  املتكافئة  غري  املنافسة  أمام  الوطين  املنتوج  و  املؤسسة 

األجنيب.
ب- الرتكز االقتصادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: 
للمؤسسات  احلقيقي  العدد  حصر  مبكان  الصعوبة  من  ْانه 
الصغرية واملتوسطة بشكل دقيق وذلك نظراً لوجود الكثري من 
ترتكز  حيث   ، الرمسي  غري  القطاع  يف  تنشط  اليت  املؤسسات 
األنشطة غري الرمسية على وجه اخلصوص يف قطاعات البناء 
و األشغال العمومية و التجارة و الفندقة و املطاعم و اخلدمات 
( وهي تقريبـًا  العائلي هلا  الطابع  ) بسبب  املوجهة لالستهالك 
املؤسسات  فيها  تتخصص  اليت  اإلنتاجية  األنشطة  نفس 

الصغرية واملتوسطة .

2009201020112012
مؤسسات صغرية و متوسطة تابعة 

للقطاع اخلاص
345  902369  319391  761407  779

مؤسسات صغرية و متوسطة تابعة 
للقطاع العام

591557572561

346اجملموع  493369  876392  333408  340

اجلدول رقم 03: تطور عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ) 2012-2009(

املصدر:من اعداد الباحث باالعتماد على النشريات االحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و ترقية االستثمار

املصدر:النشرية االحصائية لوزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة لسنة 2012  

كثافة املؤسسات  )عدد املؤسسات البلد
بالنسبة لكل 1000نسمة(

67,37اسبانيا
40,36فرنسا
77,15ايطاليا

58,70بريطانيا
77,30الواليات املتحدة األمريكية

20اجلزائر

النسبة %عدد املؤسساتالقطاعات

139البناء و األشغال العمومية  91534,26

66الصناعة  02816,17

196اخلدمات  04748,01

4الفالحة  3261,06

2احملروقات، الطاقة و املناجم  0240,5
408اجملموع  340100
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األسد  حصة  نالت  الصغرية  اخلدمية  املؤسسات  أن  املالحظ 
و  الصغرية  الصناعية)الصناعات  املؤسسات  مع  باملقارنة 
تباشر  اليت  هي  األخرية  هذه  أن  من  الرغم  على  املتوسطة(، 
أنها  جانب  إىل   ، املضافة  القيمة  وختلق  احلقيقي  االستثمار 
التأكيد  مع  الواردات)32(،  إحالل  اسرتاتيجية  لتحقيق  السبيل 
احلال  ضرورية بطبيعة  املؤسسات اخلدمية تظل  أن  هنا على 
وركيزة أساسية لتنمية االقتصاد، ومن هنا تربز أهمية وضع 
الصغرية  املؤسسات  يف  االستثمار  مناحي  لتحديد  اسرتاتيجية 
واملتوسطة، باإلضافة إىل العناية بآليات دعمها و ترقيتها، فمن 
الصغرية  للمؤسسات  الدولة  تقدمها  اليت  التحفيزات  خالل 

واملتوسطة تستطيع توجيهها إىل االستثمار يف نشاطات معينة 
كالصناعات اخلفيفة مثال.

3-املشاكل و املعوقات اليت تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
يف اجلزائر:

تامة  عناية  اإلدارية  اإلجراءات  تتطلب  اإلداري:  احمليط  مجود  أ- 
لضمان تطابقها مع السياسات والتشريعات و النظم ذات الصلة، 
وتشكل هذه اإلجراءات مساحة لاللتقاء بني احلكومة من جهة 
املؤسسة  أن نشاط  باعتبار  املشاريع من جهة أخرى،  وأصحاب 
خاصة  وتنفيذاً  تنظيمـًا  السريعة  اإلدارية  االستجابة  يتطلب 
قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يتميز بالديناميكية. 

املغربتونساجلزائرالبلد

201020112012201020112012201020112012السنوات

150152/4550/9397/مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال*

141414101010666عدد إجراءات بدء أنشطة األعمال وتسجيله** 

252525111111121212الوقت الالزم لبدء نشاط اعمال باأليام

888444666عدد املستندات الالزمة إلمتام عملية تصدير

اجلدول رقم 06:مؤشرات متعلقة مبمارسة انشطة االستثمار يف اجلزائر، تونس و املغرب

)املصدر:البنك الدولي )مؤشرات التنمية العاملية

االدارية  االجراءات  أن  نالحظ  السابق  اجلدول  خالل  من 
اجلزائر  يف  ااْلثقل  تعد  استثمار  ْاو  مؤسسة  إلطالق  املطلوبة 
مقارنة بدول اجلوار، و هذا ما يرتمجه ترتيب اجلزائر املتأخر 

بالنسبة ملؤشر سهولة ممارسة أنشطة ااْلعمال )183/152(.
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تواجه   : التكنولوجي  ب-العامل 
مصاعب يف احلصول على رأمساهلا املادي مثله مثل رْاس املال 
البشري إذ أن مواردها املالية حمدودة ، وهو ما جيعل حيازتها 
على املقدرات التكنولوجية ليس باألمر السهل ، وما لديها من 
تساير  أن  تستطيع  ال  أنها  وخاصة  للتجاوز  معرض  معارف 

اليقظة التكنولوجية.
ج-االفتقار إىل دراسات جدوى اقتصادية دقيقة )33( : فصاحب املؤسسة 
دراسة  إعداد  عند  توفرها  الالزم  الكفاءة  إىل  يفتقد  الصغرية 
لفشل  الرئيسي  السبب  هو  ذلك  كان  وقد  للمشروع  جدوى 
الكثري من هيئات  املؤسسات يف اجلزائر رغم وجود  العديد من 
الدعم مثل حاضنات االعمال و مراكز التسهيل اليت مل يفعل 

دورها بالشكل املطلوب.
د- املنافسة الشديدة: تواجه منتجات املؤسسات الصغرية يف اجلزائر 
الصينية  للمؤسسات  املقلدة  املنتجات  قبل  من  شديدة  منافسة 
اليت تنتج و تصدر بكميات كبرية وبتكلفة منخفضة، و يف ظل 
املؤسسات  تبقى  املستوردة  املقلدة  املنتجات  على  الرقابة  غياب 
الصغرية و املتوسطة اجلزائرية عرضة ملنافسة غري نزيهة مما 

يؤدي اىل اندثار الكثري منها.
ه- مشاكل التمويل : تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبات 
يف جمال التمويل ، وميثل ذلك إشكاال حقيقيـًا حيد من تطور 
القطاع ، ويبقى ْاحد العوامل املعقدة والشائكة يف حياة املؤسسة، 

التطور  املنظومة املصرفية اجلزائرية بعض  حتى وإن سجلت 
فـإن سلوك البنوك يبقى متخوفـًا إزاء مجيع االستثمارات غري 
معطلة  االستثمار  ملفات  وتبقى   ، الدولة  طرف  من  املدعمة 

وآجال التنفيذ طويلة.
تنظيمها  ضعف  على  املؤسسات  البنوك  تعاتب  جهة  فمن 
تعاتب  أخرى  جهة  ومن  بها،  الشفافية  وانعدام  وتسيريها 
الصغرية  باملؤسسات  اهتمامها  قلة  على  البنوك  املؤسسات 
واملتوسطة وغياب هياكل متخصصة ملعاجلة امللفات، وتعاني 

البنوك العمومية من املشاكل التالية :
- مشكل إعادة متويل القروض االستثمارية وذلك لعدم توفر 

سوق مالي ديناميكي.
قواعد احلذر احملددة من  باحرتام  العمومية مطالبة  البنوك   -
القصوى  احلدود  بتسطري  يقوم  الذي  املركزي  البنك  طرف 
لزبون  الصافية  اخلاصة  لألموال  بالنسبة  البنوك  اللتزامات 

واحد من جهة وجململ الزبائن من جهة أخرى.  
مؤهلني  موظفني  على  العمومية  البنوك  توفر  عدم   -

ومتخصصني يف جمال اهلندسة املالية. 
االقتصادية  للمعلومات  بنوك  و  اإلحصائيات  توفر  عدم   -

املتعلقة باألسواق الوطنية )األسعار، هوامش الربح ..(.
إىل  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  متويل  مشاكل  ترجع  و    

عدة أسباب أهمها:
احمليط  متطلبات  مع  احمللي  املالي  النظام  تكييف  ضعف   *
اخلطاب  فيه  يتحدث  الذي  الوقت  ففي   ، اجلديد  االقتصادي 
االستثمارات  وتشجيع  املالي  الدعم  إجراءات  عن  الرمسي 
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الوحدة: % من إمجالي الناتج احمللياجلدول رقم 07: االئتمان احمللي املقدم إىل القطاع اخلاص يف اجلزائر                 

املصدر:من اعداد الباحث

والشراكة , فان الواقع يشري إىل اصطدام كل هذه التطورات 
بالتعقيدات ذات الطابع املالي منها : 

- غياب أو نقص شديد يف ميدان التمويل الطويل املدى، ذلك أن 
فيما  أما  املدى،  قصرية  تعترب  اجلزائر  يف  البنوك  موارد  معظم 
15 يوما من دورة  البنك ميول  اإلنتاج فان  خيص متويل دورة 

اإلنتاج فقط ، وحسب البحث الذي قام به البنك العاملي فان من 
احتياجات  من  فقط   %11 الدراسة  مشلتها  مؤسسة   562 بني 
بنكية  العامل مت متويلها عن طريق قروض  املال  متويل راس 

خالل الفرتة 2002/1999)34(.

-املركزية يف منح القروض.
اليت  باجلوانب  يتعلق  فيما  املالية خاصة  املعلومات  - نقص يف 

تستفيد منها املؤسسة.
- القروض البنكية املقدمة من البنوك العمومية ال متنح على 
على  غالبا  متنح  بل  املستقبلية،  املالية  التدفقات  حجم  أساس 

أساس تاريخ الزبون و الضمانات املقدمة.
أن  رغم  القروض  منح  عملية  تسيري  يف  الشفافية  -ضعف   

األصل يف القرض خاضع لإلشهار)35(.
- مطالبة البنوك املؤسسات الصغرية بضمانات كبرية )عينية ( 

قد ال تتوافر لدى أصحاب هذه املؤسسات.
و  الصغرية  الصناعات  أرباب  لدى  املصريف  الوعي  توافر  عدم   -

عدم اعتيادهم على التعامل مع البنوك.
درجة  لتعويض  القروض  على  الفائدة  معدالت  ارتفاع   -

املخاطرة .
مبلغ  اخنفاض  بسبب  مرتفعة  املصرفية  املعاملة  تكاليف   -
حالة  يف  املطلوبة  اإلدارية  اإلجراءات  إىل  باإلضافة  القرض 
للمؤسسات  قروض  منح  يعترب  ال  إذ  صغرية  مؤسسة  متويل 
يف  أساسية  بنكية  وظيفة  اآلن  حتى  واملتوسطة  الصغرية 

اجلزائر.
و  الصغرية  املؤسسات  النقدية ألوضاع  السياسة  - عدم مراعاة 

املتوسطة.
يتميز  اإلجراءات:  و  بالصيغ  املتعلقة  التمويل  حمدودية   -
التمويل املصريف التقليدي يف اجلزائر  مبحدوديته و تعقيداته 
املنظومة  و  املالية  الوساطة  أن"  ذلك  الوثائقية  و  اإلجرائية 
املصرفية مل يكن بإمكانها التكيف مع وترية التحوالت اهليكلية 
كأنهما  ظهرتا  حبيث  الكلي،  االقتصاد  مستوى  على  املسجلة 

جتاوزتهما األحداث")36(.
إن حصة  األولويات:   و  املتعلقة باحلجم  التمويل  - حمدودية 
املشروعات الفردية و املصغرة و الصغرية يف تغطية  احتياجاتها 
األولويات  ناحية  من  و  احلجم  حيث  من  حمدودة  التمويلية 
على:  ذلك  انعكس  حيث  االقتصادي  االنفتاح  ظل  يف  خاصة  و 
أنشطة  تشجيع  واحد  آن  يف  و  اإلنتاجية  األنشطة  حرمان   "
حساب  على  املضاربية  التجارية  الدائرة  توسعت  و  املضاربة 

بسبب  الشغل  مناصب  و  الثروات  توفر  اليت  اإلنتاجية  الدائرة 
االنفتاح  غري املضبوط لالقتصاد الوطين ")37(.

يف  الصناعية  العناقيد  اسرتاتيجية  لدعم  الالزمة  4-السياسات 
اجلزائر:

لقد اتبعت السلطات العمومية يف اجلزائر العديد من السياسات 
اهليئات  من  العديد  بإنشاء  قامت  حيث  االستثمار   لتشجيع 
و  الصغرية  املؤسسات  لرتقية  االستشاري  الوطين  )اجمللس 
الوكالة  االستثمار،  لتطوير  الوطنية  ،الوكالة  املتوسطة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بورصات املناولة والشراكة...(، 
واعتمدت الكثري من اآلليات )الشباك الوحيد،  حاضنات االعمال، 
التسهيل،  صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية  مراكز 
واملتوسطة( اليت تهدف من خالهلا اىل ترقية االستثمار و تهيئة 
املناخ االقتصادي لعمل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و جذب 

االستثمارات ااْلجنبية املباشرة.
كما نالحظ أن كافة اجلهود و االصالحات اليت بذلت كانت 
تصب يف جانب واحد و هو جانب العرض يف حني مل يلق جانب 
من  الكثري  هناك  أن  جند  حيث   ، االهتمام  من  الكثري  الطلب 
الربامج اليت حتث الشباب على الدخول يف مشاريع و توفر هلم 
الدعم املادي و لكنها ال تتدخل يف تسويق منتجاتهم أو محايتهم 

من املنافسة غري العادلة .
و رغم أن اجلزائر مل تتبنى اسرتتيجية العناقيد الصناعية إال 
أن االقتصاد اجلزائري يطرح الكثري من اجملاالت اليت ميكن أن 
متثل جماال لتطوير عناقيد أو جتمعات صناعية و نذكر على 

سبيل املثال:
-الصناعات البرتوكيماوية )البالستيك(.

-تصنيع مواد التغليف.
-تصنيع مواد البناء.

-صناعة اجللود.
-الصناعات الغذائية.

-تصنيع ااْلجهزة الكهرومنزلية.
الصناعية  يف اجلزائر يتطلب  العناقيد  إن تفعيل اسرتاتيجية 
توفر أساليب من العمل الشبكي للوحدات االنتاجية و املؤسسات 
التنافسية  دعم  عملية  يف  غريها  و  التمويلية  و  احلكومية 
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متطور،  و  فعال  بدور  القيام  احلكومة  من  ذلك  يتطلب  و 
فالسياسات الكلية لدعم التنافسية رغم ضرورتها إال أنها غري 
ْاكرب  بفاعلية  التأثري  تستطيع  احلكومية  فاهليئات  كافية، 
على املستوى اجلزئي من خالل إزالة املعوقات اليت حتول دون 

قيام العناقيد الصناعية.
على  العمل  جيب  العناقيد  اسرتاتيجية  تفعيل  أجل  من  و 
و  العنقود  بأهمية  املتوسطة  و  الصغرية  املؤسسات  حتسيس 
املزايا اليت يوفرها ، و ذلك يتطلب بذل جهود كبرية من طرف 
هو  و  املؤسسات  لدى  الوعي  رفع  سبيل  يف  احلكومية  اهليئات 
ما يتطلب حتفيزها إىل الوصول إىل النضج حبيث تفرق بني 

التنافس و التعاون.
اتباعها إىل  و يف هذا اجملال ميكن تقسيم السياسات اليت جيب 

جمموعتني:
املناخ  و  التنظيمية  بالبيئة  تتعلق  اليت  هي  و  األوىل:  أ-اجملموعة 
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  فيه  تعمل  الذي  االقتصادي 
وتنميتها،  تطويرها  يف  ومساعداً  أساسيـًا  عامال  تعترب  اليت  و 
فْاطر السياسات االقتصادية والقانونية تسمح للحكومة بإدارة 
االقتصاد الكلي بتماسك و باستشراف لتحقيق أهداف اقتصادية 
واجتماعية قابلة لالستمرار ما يؤمن األرضية الصاحلة لقيام 
املناخ  كان  حال  ويف  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  وعمل 
املوجودة أصال،  أو لتلك  املؤسسات  ْاو معيقًا لقيام هذه  مساعداً 
فـإن تنميتها تعتمد على عدد من العوامل ، حبيث تلعب احلكومة 
دوراً أساسيـًا يف تشكيل تلك العوامل و بالتالي تعمل على حتديد 

املناخ املالئم لنجاح تلك املؤسسات ، و أهم هذه العوامل :
-السياسات والقوانني: إن وجود مناخ مواتي لعمل وتنمية املؤسسات 
السياسات  من  مالئمـًا  إطاراً  يتطلب  واملتوسطة  الصغرية 
املتعاملني يف خمتلف  الثقة بني  نوع من  اليت تعمل على خلق 
يف  استقرار  وجود  يتطلب  بدوره  وهذا  االقتصادية  األنشطة 
التشريعات ، وسياسات مصممة بعناية ويشمل ذلك السياسات 
تلك  وختتلف   ، ،االستثمارية  الضريبية  ،االئتمانية،  النقدية 

السياسات من مرحلة إىل أخرى.
هي  اجليدة  والقوانني  السياسات  كانت  إذا  والنظم:   -الربامج 
املتوسطة،  و  الصغرية  املالئم للمؤسسات  املناخ  األساس لتهيئة 
بعني  أيضا  يؤخذ  أن  جيب  السياسـات  تلك  تطبيق  عملية  فـإن 

االعتبار.
-اإلجراءات اإلدارية : نظرا الن قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
يتميز بالديناميكية فيجب تبسيط االجراءات االدارية املطلوبة 
الطالق مؤسسة من أجل تشجيع الشباب على انشاء مؤسسته 

اخلاصة.
-التمويل :  يشكل التمويل حجر األساس لقيام وجناح واستمرار 
من  نوعني  إىل  املؤسسات  تلك  وحتتاج  املوجودة،  املؤسسات 
الالزمة  الثابتة  األصول  اقتناء  بتمويل  األول  يتعلق  التمويل، 
واآلالت  املباني  مثل  اإلنتاجية  العمليات  توسع  أو  ملباشرة 
واملعدات، ويتصل الثاني بتمويل رْاس املال العامل، ولذلك جيب 

املؤسسات  متويل  متطلبات  مع  واملصريف  املالي  النظام  تكييف 
الصغرية واملتوسطة وإعداد سياسات متويلية تراعي خصوصية 
مع  وتكييفها  التمويل  أساليب  بتطوير  وذلك  املؤسسات  هذه 

متطلبات هذا القطاع.
- إنشاء برامج إصالح املناطق الصناعية و تطويرها:يوجد يف اجلزائر 
أكثر من 72 منطقة صناعية متتد على مساحة قدرها 14800 
 250 و   100 بني  ما  الصناعية  املناطق  مساحة  وترتاوح  هكتار 
هكتار للواحدة ، و 449 منطقة نشاط متتد على مساحة قدرها 
7881 هكتار تقريبا ، مت إنشاء معظمها بقرار حملي ) الوالية 
أو البلدية( دون تزويدها جبهاز تسيري وتبقى نسبة كبرية من 
املتعاملني املتواجدين يف هذه املناطق ال ميتلكون سندات ملكية ، 

كما تعاني هذه املناطق من ضعف التهيئة.
البيئة  املناطق الصناعية و مناطق النشاط متثل  اْلن    و نظراً 
العمومية  السلطات  فعلى  الصناعية  التجمعات  لقيام  املالئمة 
اعداد الربامج الكفيلة بإعادة تأهيلها و تشجيع املؤسسات على 
غري  أخرى  اسرتاتيجيات  على  االعتماد  من  بدال  بها  التوطن 

مناسبة.
اليت  العمومية  السياسات  مبجموع  تتعلق  الثانية:  ب-اجملموعة 
تأهيلها  و  الصناعية  العناقيد  خلق  على  املساعدة  اىل  تؤدي 
السائد  النمط  فـإن  العنقود  َتَكُون  بداية  ففي  بدورها،  للقيام 
يكون العالقات الرْاسية مبعنى تعاون يف شكل التزويد اخلارجي 
هنا  و   ، النهائية  السلعة  إنتاج  سبيل  يف  الوسيطة  باملدخالت 
من  العنقود  نضج  على  املساعدة  مسؤولية  الدولة  على  يقع 
خالل تصميم الربامج اليت تشجع على إرساء منط شبكي من 
العالقات مثال تشجيع التعاقد من الباطن و تبادل املعلومات و 
إنشاء مراكز التدريب املشرتكة و شركات مشرتكة جديدة 
ختدم  اليت  التكنولوجيا  من  جديدة  نوعيات  تطوير  أجل  من 
الروابط  إقامة  الدولة مسؤولية  العنقود،كما يقع على عاتق 
مؤسسات  و  التدريب  و  التعليم  نظم  و  الصناعي  العنقود  بني 

البحث و اجلامعات.
خامتة

 تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة ْاحد أهم مداخل التنمية ، 
فقد اعتمدت الكثري من الدول املتقدمة والنامية على تطويرها و 
تهيئة املناخ االستثماري هلا وذلك من ْاجل ترقية مساهمتها يف 
عملية التنمية االقتصادية ، وإذا كانت املؤسسات الكبرية احلجم 
من  االقتصادية  التنمية  مسرية  يف  األساسية  الركيزة  تشكل 
خالل إسهامها يف حتقيق معدالت منو سريعة ، إال أن االعتقاد 
االقتصادية  السياسات  صانعي  من  الكثري  لدى  حاليا  السائد 
واملؤسسات الدولية املعنية و املهتمة بشؤون التنمية االقتصادية 
املؤسسات  تلعبه  الذي  الدور  بأهمية  تعرتف  النامية  الدول  يف 
تبينت  أن  بعد  وذلك   ، التنمية  عملية  يف  واملتوسطة  الصغرية 

حمدودية التأثريات االجيابية للصناعات الكبرية احلجم . 
يعتمد  املتوسطة  و  الصغرية  املؤسسات  تطوير  و  تدعيم  إن  و 
هذا  قدرة  لعدم  ذلك  و  ْاساسي  بشكل  احلكومي  الدعم  على 
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التحديات  و  املشاكل  كل  جمابهة  على  املؤسسات  من  النوع 
هو  توفريه  ميكن  الذي  املباشر  غري  الدعم  ْاشكال  ْاهم  من  و   ،
خمتلف  بني  التكامل  حتقيق  يف  العمومية  السلطات  مساهمة 
الصناعية  العناقيد  اسرتاتيجية  على  باالعتماد  املؤسسات  ْانواع 
اليت تعتمد على جتميع املؤسسات يف منطقة جغرافية واحدة 
لتحقيق التقارب و ذلك  يف سبيل تكوين قاعدة صناعية تستمد 
التنافسية  امليزة  على  احلصول  على  قادرة  وحدات  من  قوتها 
اليت تؤهلها للبقاء و املنافسة و بالتالي التطور و حتقيق  التنوع 

االقتصادي الذي ميكن ان حيقق هدف التنمية االقتصادية.
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