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   ممخص
مررردور اللعرررال الرررذل تمعبرررو كرررل مرررن المتسسرررات الصرررغيرة والمتوسرررتة والمناولرررة الصرررناعية فررري التنميرررة االقتصرررادية ل نظررررا       

صرناعي وزيرادة الرردرة داء الاعتبارىما ملتاحا لتتروير اأيمكن فإنو  واالجتماعية ومساىمة كل منيما في تكثيف النسيج الصناعي
 .ة وتجسيدا ظاىرا لمشراكة المحمية واأجنبية ذات المكاسب المتبادلةعمى المنافس

اتخاذ عدة اجراءات لتشجيع وتتوير المناولة الصناعية من حيرث تروفير المحريت المناسربد الردعمد ونظرا ليذه اأىمية تم        
 لوجيا وتشجيع البحث العممي باإلضافة إلى االىتمام البميغ بجانب التشريع.توفير التكنو 

المتوسرتة إال أنررو برات مرن الضرررورل لموجيرة لرتراا المتسسررات الصرغيرة و الردعائم المختملررة الكرن برالر م مررن الوسرائل و         
وىرذا نظررا لمتر خر الممحروظ فري مجرال المناولرة والرذل برري  تتويرىا بشكل سرريعيا و كل اآلليات والمجيودات لضمان برائتكريس 

 .معينةمجاالت  عمىمنحصرا ومرتصرا 
اسرتراتيجيات الشرراكة فري إترار  -الشراكة الصرناعية –ولة الصناعية المنا –المتسسات الصغيرة والمتوستة  :الكممات المفتاحية

 المناولة.
 

  Résumé 
Le secteur des petites et moyennes entreprises et la sous- traitance  joue un rôle important dans le 

développement économique et social et la contribution de chacun d'entre eux dans l'intensification du 

tissu industriel  peuvent être considérée comme la clé du développement de la performance industrielle et 
une compétitivité accrue et la réalisation du partenariat local et étranger des gains mutuels. 

En raison de cette importance, il a pris plusieurs mesures pour promouvoir et développer la sous traitance 

industrielle en termes de fournir le bon environnement, le soutien, la fourniture de la technologie et 

d'encourager la recherche scientifique en plus d'attention à côté de législation. 
Mais malgré les outils et les divers soutiens dirigés vers les petites et moyennes entreprises, il est devenu 

nécessaire de consacrer tous les mécanismes et les efforts visant à assurer leur survie et développée 

rapidement. Cela est dû au retard important dans le traitement, qui est resté confiné et restreint dans 
certains domaines 

mots clé : PME- sous traitance –partenariat industrielle- stratégies de partenariat dans le cadre de sous 

traitance 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  مقدمة
تتروير وترقيررة عمررل المتسسررات  عمررىالرردول فري إتررار المرافرررة المراوالتيرة والرردعم المتواصررل عممررت العديرد مررن 

إضرافة  دواعتبرت عممية المناولة الصناعية أداة فعالة فري اسرتدامة ونجراح ىرذه المتسسراتالصغيرة والمتوستة 
يمك ررن مررن  اإسررتراتيجي االمنظررور االقتصررادل نموذجررمررن  يتيررا تعتبررر  ليررة إنتاجيررةد وتعررد  إلررى أن المناولررة فرري ماى

نتاجية المتسسرات ومرا يترترب عرن ذلرك مرن إنشراء متزايرد لمثرروة  ال ريمرة المضرافةو ومناصرب تحسين مردودية وا 
تتبيرررق ىرررذه السياسرررة خررريل العررررد اأخيرررر الرررذل عرفرررت فيرررو إعرررادة الييكمرررة فررري شررررعت الجزائرررر د ولررررد الشرررغل

الخاصررة بالمتسسررات االقتصررادية وظيررور العديررد مررن الشررركات المختصررة فرري المناولررة الصررناعية وىررذا مررا أد  
لممناولررةد شرربكة  الرروتنياولررة تمثمررت فرري إنشرراء المجمررس لتنظرريم وترقيررة عمميررة المن وتنيررةإلررى تبنرري اسررتراتيجية 

 بورصات المناولة.
نسرررريج المتسسررررات الصررررغيرة تكثيررررف أساسررررا عمررررى  فرررري الجزائررررر اسررررتراتيجية المناولررررة الصررررناعية ترتكررررز لرررررد او 

يعمررل عمررى تحريررك ودفررع عجمررة النمررو االقتصررادية وتحريررق قيمررة مضررافة ولعررل أىررم ىرردف  باعتبررارهوالمتوسررتة 
 يكمن في خمق مناصب شغل والترميل من االستيراد. 

 :التساتل الجوىرل التاليا ترحوانتيقا مما سبق يمكن 
ة المؤسسففات الصفف ير   كيففي يمكففن االسففتفادة مففن عمميففة المناولففة فففي إةففار تحقيففق شففراكة مسففتديمة بففين

 شركات المناولة؟والمتوسةة و 
 :عدة تساتالت منياىذا التساتل عن ويتلرا 

 ىمية ودور المناولة الصناعية بالنسبة لممتسسات الصغيرة والمتوستة؟أفيما تكمن  -
 ؟في إتار الشراكة عمييا المناولة الصناعية تبنىماىي أىم اأسس والرواعد التي  -
 الجزائر؟ما ىو واقع المناولة الصناعية في  -
وال يوجررد احصررائيات حديثررة تبرررر  النتررائج المرجرروةفرري الجزائررر لمرراذا لررم تسررجل المناولررة الصررناعية  -

 ؟ىذه النتائج
 فرضيات البحث:

 مرىون بالمناولة.نجاح المتسسات الصغيرة والمتوستة  -
 يمكن اعتبار المناولة الصناعية محتة ىامة لتتوير الشراكة وتنويعيا في مختمف المجاالت. -
 المناولة الصناعية في الجزائر رىينة االصيحات وجيود كل المتعاممين االقتصاديين. -



 
 

 أهمية البحث:
الرررردور الررررذل يمكررررن أن يمعبررررو كررررل مررررن نسرررريج المتسسررررات الصررررغيرة  أساسررررا فرررري تحديرررردتتمثررررل أىميررررة البحررررث 
روز نجرراح واضرر  المناولررة فرري االقتصرراد الرروتني فرري ظررل برراالىتمررام بمختمررف عمميررات والمتوسررتة إلررى جانررب 

الررذكر المغررربد تركيرراد لررد  العديررد مررن الرردول فرري ترقيررة عمررل ونشررات متسسرراتيا عررن تريررق المناولررة نخرر  ب
 ر.فرنساد مص

يررق عرردة أىررداف اقتصررادية ن ينررتج مررن اتبرراا الجزائررر آلليررة المناولررة فرري تحرباإلضررافة إلررى توضرري  مررا يمكررن أ
وتنيررة واجنبيررة واكتسرراب الخبرررات فرري مختمررف واجتماعيررة ناىيررك عررن فررت  المجررال لمشررراكة مررع عرردة شررركات 

 المجاالت.
 :أهداي البحث

 إلى : تيدف الورقة البحثية
 إبراز أىمية ودور المناولة الصناعية بالنسبة لممتسسات الصغيرة والمتوستة؛ -
 لنجاح عممية المناولة؛ تحديد أىم اأسس المعتمدة -
 التحول من المناولة إلى الشراكة؛كيف يمكن أن  -
 اعية في الجزائر.توضي  واقع المناولة الصن -
 :المداخمةعناصر 

 العناصر التالية:ه الورقة البحثية وسوف نتناول في ىذ
 ؛أوال: ماىية المناولة الصناعية -
 ثانيا: من المناولة الصناعية إلى الشراكة الصناعية؛ -
 ثالثا: واقع المناولة الصناعية في الجزائر. -

 ماهية المناولة الصناعية  (2
  مفهوم المناولة الصناعية (2-2

 وأخيرررراالخصرررائ  اللنيرررة ثرررم ررررانوني المليررروم ال منيرررامحترررات أساسرررية  عررردةمليررروم المناولرررة الصرررناعية  عررررف
 المنلذة ليا.اآلمرة باأعمال و  المتسساتالتعاون بين التبادل و المتعمرة بمعاميت مختمف ال

   ما يمي: ومن بين أىم التعاريف التي تحدد مليوم عممية المناولة



المناولررة الصررناعية: ةعيقررة تعاقررد يررتم إبراميررا للتررررة  اعتبررررت، التعففدينية و المنظمففة العربيففة لمتنميففة الصففناع
 خاتمة  د  تصميمر في مراحل اإلنتاج محدودة أو  ير محدودة بين ترفين أو أكث

مررن خرريل مررا سررربق توصررمنا إلررى عررردة نتررائج وميحظررات تحررردد لنررا واقررع المناولرررة الصررناعية وأىررم الصرررعوبات 
 وصول إلى تحريق اأىداف المرجوة.واأسباب التي تحول دون ال

 :من بين النتائج المتوصل إلييا في ىذا البحث
   ؛بالنسبة لممتسسات الصغيرة والمتوستة التتور الجماعي الموحدثرافة  ياب تنظيم النشات و  -
 نر  المعمومات حول المتسسات المناولة عمى مستو  كل الييئات المختصة؛ -
تررروفر الجزائرررر عمرررى فرررر  عديررردة فررري مجرررال المناولرررة خاصرررة فررري تحويرررل المعرررادند صرررناعة المترررات  -

 والبيستيك والتي تيم بكثرة المستثمرين اأجانب؛
اسررتغيل قرردرات المتسسررات الصررغيرة والمتوسررتة المتخصصررة فرري عرردة مجرراالت لتحريررق الشررراكة عردم  -

 الصناعية؛
تترروير فررر  االسررتثمار فرري صررناعة السرريارات مررن خرريل عرررد عرردة اتلاقيررات شررراكة مررع التركيررز عمررى  -

رمرري  فرراتورة عرردة دول أجنبيررة منيررا ألمانيررا وفرنسررا واليابرران والواليررت المتحرردة االمريكيررة والعمررل عمررى ت
 الواردات من الرتع الغيار وتتوير المناولة الصناعية في الجزائر؛

 عدم توضي  بيانات دقيرة الحتياجات المناولة في الييكل الصناعي الجزائرل؛ -
 صعوبات في تحصيل شركات المناولة الجزائرية مستحراتيا من الشركات الكبر  اآلمرة. -

 ىي:  ذكرىاالممكن  االقتراحاتولعل أىم 
مررن بعضرريا الرربعال مررن خرريل تكثيررف المعررارال والصررالونات  المتوسررتةالمتسسررات الصررغيرة و ترريررب  -

 ؛الوتنية
التعريف بالمتسسات الصغيرة والمتوستة لممجمعات الصرناعية والشرركات الكبيررة خاصرة منيرا المحميرة  -

 ؛باعتبارىا المنشت الرئيسي لتتوير وترقية مجاالت المناولة بكل أنواعيا
المناولرررررة  المتعررررراممين االقتصررررراديين فررررري مجرررررال الصرررررناعة والخررررردمات ب ىميرررررة ودور ة تحسررررريسضررررررور  -

 ؛الصناعية
تحديرد اللرر  والكلراءات استخدام تكنولوجيرا االعريم واالتصرال لمترريرب المتسسرات ببعضريا الربعال و  -

 في قتاا المناولة؛
عترررراء السررريترة اأجنبيررررة و ت المحميررررة مررررن لحمايررررة المتسسررراالوتنيررررة ممناولرررة ل خررررا  وضرررع ترنررررين  - ا 

 ؛اأولوية لممتسسات الصغيرة والمتوستة الوتنية



اإلعررريم والتنشررريت  فررري مجرررال ترقيرررة عمرررل وميرررام بورصرررة المناولرررة والشرررراكة التررري يعرررول عمييرررا كثيررررا -
 والتشاور؛

 ؛تنظيم و تسيير و برمجة عممياتيعمل عمى  إنشاء مركز وتني  -
ج مناولرة يضرمن تروفير مناصرب البيروقراتيرة مرن أجرل إنشراء نسريترديم التسيييت  اليزمة والحد مرن  -

 .العمل
أىرررم عامرررل يمكرررن االعتمررراد عميرررو فررري إنجررراح الشرررراكة  برررين المتسسرررات الوتنيرررة و كخيصرررة تعتبرررر المناولرررة 

االقتصرراد الرروتني كونيررا تشرركل  أسرراسواالجنبيررة فرري كررل المجرراالت مررع ضررمان اسررتدامتيا كمررا تعتبررر المناولررة 
مررن خرريل ىررذا محررورا أساسرريا مررن اسررتراتيجيات المنشررةت الصررناعية فرري مختمررف الرردول الصررناعية الترري تمكنررت 

الدوليررة التنافسررية فرري اأسررواق المحميررة و  بالتررالي رفررع الررردراتاأسررموب مررن تنميررة  وتترروير اقتصررادىا الرروتني و 
رىرررين عررردم متررراخرا جررردا و  أن ىرررذا النشرررات فررري الجزائرررر ال يرررزال إلرررى جانرررب تحريرررق اأىرررداف االجتماعيرررةد إال

تشررجيع التحررراق المتسسرررات الصرررغيرة لثيثرررة عررررود   ترررم إقرارىرررا عمررى مرررد االىتمررام ر رررم سمسرررمة الترردابير التررري 
 ترقية عمميات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا محميين أو أجانب.والمتوستة بتيار المناولة و 
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