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ملخص:
أكدت العديد من ادلراسات القانونية والاقتصادية بـ ن املنـاوةل الصـناعية يف اجلزائـر لزالـ يف بدايـة
الطريق ،وتشهد ت خر ًا ملفت ًا واهامتما ضعيف ًا ابلرمغ من امهيهتا ورضورهتا يف تس يري احلياة الاقتصادية يف البالد.
ولعل من الس بل املمكنة لرتقية هذه املنـاوةل تـو ري مقاربـة مزيـ ة مـن العرشـيعات والاليـات والدوات املمكنـة
لرتقيهتا ،عن طريق الاقتداء بتجارب ادلول الصناعية الكربى اليت سـ بق اجلزائـر يف تفعيـل املنـاوةل الصـناعية
اإن مل نقل يه اليت اكن السبب يف وصول هذه ادلول اىل مصاف ادلول الكربى.
اللكامت املفتاحية :املناوةل الصناعية  -املؤسسات الصغرية واملتوسطة -الاقتصاد -الاسعامثر -الصناعة  -التمنية.
Summary:
Numerous legal and economic studies have confirmed that industrial handling in
Algeria is still at the beginning of the road, and is witnessing striking delay and weak
interest despite its importance and necessity in the conduct of economic life in the country.
Perhaps one of the possible ways to upgrade this handling is to provide a distinct approach
of legislation, mechanisms and possible tools to upgrade it, by following the experiences of
the major industrial countries that preceded Algeria in activating industrial handling if not
the transfer that was the reason for these countries to reach the ranks of the major countries.
 Key words: industrial handling - small and medium enterprises - economy - investmentindustry - development.

مقدمـــة:
تعتــرب املنــاوةل الصــناعية مــن أرــل موــاهر التعــاون الاقتصــاد و أرىق وس ـ يةل ل ـرتاب جس ـ ي
املؤسسات الصغرية واملتوسطة واذل يؤد يف الهناية اىل الهنوض ابلتمنية والاقتصاد داخل اجملزيع.
ومــا يف ـ أسـ باب ــز اجلزائــر ابللتوــاق ابدلول املتقدمــة اقتصــاد ً أن هنــاض ضــعح ملحــوه مــن الاهــامتم
للمتعاملني بقطاع املناوةل الصناعية والاسعامثر يف مشاريع ذات أولوية وطنية كربى ،واجتاههم اإىل الاسـعامثر يف
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قطاعات اقتصادية بس يطة أخرى ل ترىق أن تكون عامل د ع حقيقي لالقتصـاد اجلزائـر اكلصـناعات الغذائيـة
أو ادلوائية مث ًال.
ومما لشك يه أن الاسعامثر يف اجلزائر يعزيد عىل املؤسسات الاقتصـادية والرشـاكت الـيت جتعـل مـن املنـاوةل
الصناعية وس يةل د ع ابلقتصاد وعامل اسرتاتيجي عال لتطوير قـدراهتا التنا سـ ية ويقيـق صـو صـناعي ملفـ .
أدرك الكثري من ادلول اكلول ت املتودة المريكية والاياد الورويب وأس يا أن املناوةل الصـناعية تعـد حمـور ًا
أساسـيا للعس يري املؤسسايت وعامل اسرتاتيجي لتفعيل املنش ت الصناعية اليت متكهنا بواسطة هذا النشـا مـن
جعهل أسلوب حقيقي لتمنية وتطـوير منتجاهتـا ور ـع قـدراهتا التنا سـ ية يف السـواق االيـة وادلوليـة اإىل جانـب
يقيق أهداف اقتصادية واجامتعية أخرى.
ول خيفل عىل أحد أن اجلزائر متكل عدد ل يس هتان به من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت يسـم لهـا بـ ن
تنش يف جمال املناوةل الصناعية يف اجلزائر وحييص اخلرباء عىل ما يزيد عن ألح مؤسسة ميكهنا العمل يف جمـال
الصناعة عامة والصناعة املياكنيكية ابخلصوص ويف قطاع البناء أيض ًا.
 -2رضية ادلراسة
تسعند رضية ادلراسة عىل ماييل:
"تؤد املناوةل الاقتصادية دور عـال يف اسـرتاتيجية تسـ يري املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة وكـذا الرشـاكت
مبختلح انواعها ،وتبعث د عا جديدا لها يف الارتقاء مبس توى الاسعامثر وابلتـا ر ـع مـن معـدل صـو القطاعـات
الاقتصادية يف اجلزائر".
 -1هدف ادلراسة
هتـدف ادلراســة اإىل بيــان أنـر املنــاوةل الاقتصــادية يف الرشــاكت واملؤسسـات عــىل الاســعامثر الــوط
ومدى اعليهتا لتحسني الاداء الاقتصـاد لهـذه املؤسسـات ،وذن مـن خـالل توضـي طبيعـة هـذه املنـاوةل
الاقتصادية وامه املفاهمي املتعلقة بذن وكذا دورها الفعال وأمهيهتا يف جمـالت الاسـعامثر التلفـة ،للوصـول مـن
خاللها اإىل أنر ذن عىل القطاعات الاقتصادية التلفة يف اجلزائر .مـن خـالل بنـاء صـوذا قيـاع يسـاعد عـىل
يليل هذه العالقة ،وكذن تسعل ادلراسة يف تسلي الضوء عـىل نوـرة احلكومـة اإىل ادلور اذل تؤديـه هـذه
الرشاكت يف تطوير الاسعامثر وت ثريات ذن عىل صو القطاع الاقتصاد .
 -0أمهية ادلراسة
تزي ادلراسة احلالية مقارنة ابدلراسات السـابقة يف أاـا تسـل الضـوء عـىل التعريـح القـانوين للمنـاوةل
الاقتصــادية وانرهــا يف بنــاء املؤسســات الاقتصــادية يف اجلزائــر وبعــث اســعامثر مبــا يـ نر عــىل صــو القطــاع
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الاقتصاد  ،بيامن ركزت أغلب ادلراسات السابقة عىل اجلانب الاقتصاد قـ  ،كـذن تزيـ ادلراسـة احلاليـة
يف أاا تطبق يف اجلزائر ،يف حني أن ادلراسات السابقة طبق عىل دول عديـدة وتتلفـة ،ابلإضـا ة اىل ذن
جنــد أن ادلراســة احلاليــة ع تلــح عــن ادلراســات الســابقة يف أاــا تناول ـ هــذا املوضــوع يف ــل التطــورات
الاقتصادية اليت تشهدها اجلزائر.
 -4نطاق ادلراسة
تطبق هذه ادلراسة يف اجلزائـر بسـبب ادلور الايبـايب اذل تلعبـه املنـاوةل الصـناعية وتـ ثري ذن عـىل
القطاعـات الاقتصــادية ،اإضــا ة اإىل اهــامتم اجلزائــر مـؤخرا بتطـوير هــذه القطاعــات ويف اجملــالت(الصــناعي
والفاليح والس يايح ،)...ممـا اسـ تدعل رضورة البحـث عـن ادلور اذل تقـوم بـه هـذه املنـاوةل يف صـو القطـاع
الاقتصاد عرب التحمك يف اسرتاتيجية تس يري هذه املؤسسات الاقتصادية.
 -0مهنجية ادلراسة
ت ععزيد مهنجية ادلراسة عـىل السـلوب الوصـفي التولـييل يف وصـح الوـاهرة مـن خـالل املفـاهمي
وتوضي أمهية وجمالت اعامتد املناوةل الاقتصادية يف تطوير مردودية املؤسسات وبعث الاسعامثر الفعال.
 -6مشلكة ادلراسة
متر اجلزائر مبرحةل جديدة تزيثل يف السعي للتطور يف اك ة القطاعات مما يس تدعي رضورة احلصول عـىل
مصادر متويل من ادلاخل واخلارا ،ذلن اجته اإىل الاعامتد عىل املؤسسات اجلزائرية اخلاصة من هجة وجذب
الاسعامثرات الجنبية املبا ة لتفعيل معلية التمنية بشلك اكرب والع يع من يقيقها.
ويالح أن هذه املؤسسات تس تفيد بشلك قو من التحف ات القانونية والتجاريـة ،حـر تر ـع مـن مسـ توى
المنو الاقتصاد للم انية العامة ،مما يس توجب بعـث حركيـة عـاةل وجمديـة ملسـاعدة هـذه املؤسسـات للهنـوض
ابلقتصاد الوط عن طريق تفعيل نوام املناوةل الصناعية.
بناء عىل ذن ميكن تلخيص مشلكة ادلراسة يف العساؤل اليت:
و ً
 كيح نوم املرشع اجلزائر موضوع املناوةل الصناعية ومايه الس بل الناجعة لرتقيهتا خدمة لالقتصاد والتمنيةيف اجلزائر؟
 -7تقس مي ادلراسة
لغرض دراسة هذا املوضوع واجلواب عـىل الاشـاكلية املطروحـة سـابق ًا ،لبـد أن نعنـاول ابلبحـث مـن
خالل التطرق للمحورين الاساسني التالني:
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 –2التنومي القانوين للمناوةل الصناعية
 -1دور املناوةل الصناعية يف تمنية اقتصاد املؤسسات
املطلب الول :التنومي القانوين للمناوةل الصناعية (التعاقد من الباطن)
مل خيلوا أ جمال من اجملالت التلفة من ادلراسة من طرف الباحثني ،وقد متكـن الكثـري مـن التصـني
يف هذا اجملال من توضي املفاهمي القانونية املرتبطة مبوضوع املناوةل الصناعية ويديد الاطار القانوين اذل يـنوم
ويوحض جلي ًا املقصود مهنا ،ومن خـالل ذن سـ نعناول ملفهـوم املنـاوةل الصـناعية (الفـرع الاول) وانواعهـا(الفـرع
الثاين).
الفرع الول :مفهوم املناوةل الصناعية
خصص املرشع اجلزائر للمناوةل مادتني يف القانون املـدين ر ( 150/57م 064و )060يـ الفصـل
الول من الباب التاسع املتضمن العقود الواردة عىل العمل ،وي القسم الثالـث منـه سـامها ابملقـاوةل الفرعيـة،
حيث نص املادة  064عىل تعريح للمقاوةل الفرعية اكليت ":يبوز للمقاول أن يو تنفيـذ العمـل يف تلتـه أو
يف العقد أو مل تكن طبيعة العمل تفرتض الاعامتد عـىل
يف جزء منه اىل مقاول رعي اإذا مل مينعه من ذن
كفاءته الشخصية ،ولكن يبقل يف هذه احلـاةل مسـؤول عـن املقـاول الفرعـي جتـاه رب العمـل" ،أمـا املـادة 060
تنص عىل حقوق املقاوليني الفرعيني والعامل.
أما املرسوم الرئاع  147/20املعـدل واملـزيم 2قـد اورد مصـطل التعاقـد مـن البـاطن قـن القسـم السـاد
الفصل الرابع يـ تسـمية املنـاوةل ،مـن خـالل سسـة مـواد(مـن م 245اىل م  ،)244وبـني مـن خـالل ذن
تعريح املناوةل بناءا عىل نص املادة  245حيث ":ميكن للمتعامل املتعاقد للمصلوة املتعاقدة من تنفيذ جزء مـن
الصــفقة بواســطة عقــد منــاوةل حســب الرشــو املنصــوص علمــا يف هــذا املرســوم" ،وعليــه قــد بــني املتعاقــد
الاصيل(صاحب الصفقة) واملناول الذلان يعمالن مع بعض لتنفيذ الصفقة لفائدة املصلوة املتعاقدة.
كام نص أحاكم هذا املرسوم عىل مسؤولية املتعامل املتعاقد ،والرشو القانونية للجوء اىل املناوةل ،ووجـوب
ابرام عقد املناوةل و ق شلكية معينة نص عليه املادة  244من هذا املرسوم.

 1القانون املدين اجلزائر الصادر ابلمر  05/70املؤرخ يف  2205/52/16املعدل واملزيم ابلقانون  50/57املؤرخ يف (1557/50/20ا ر .)02
 2القانون  147/20املؤرخ يف  1520/52/26يتضمن تنومي الصفقات العمومية وتفويضات املر ق العام املعدل واملزيم(ا ر  05لس نة .)1520
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أول :التطور التارخيي للمناوةل الصناعية
اإن تطور املناوةل مـرتب أساسـا بتـارخي الصـناعة ،ون خـذ مثـال عـىل ذن صـناعة السـ يارات والـيت ل
تشمل الصناعة ،ولكهنا متدان بفكرة واحضة عن املناوةل الصناعية من حيث خاصيهتا وتـداولها عـىل املسـ توى
العاملي.1
أ -الصناعة التقليدية  :عند ابتاكر الس يارة اكن يف أوىل مراحل تطورها تصنع مـن طـرف الصـناعيني بطريقـة
تقليدية ،حبيث اكن تيع القطع املكونة لها تنجز عن طريق اليد أو بواسطة ألت بدائية ،وقطع الغيـار ل
تسعبدل بل يه اثبتة ،كام أن التعاون بني املؤسسات مل يكن موجودا بل جند احليطـة وعـدم الثقـة بـني تتلـح
املؤسسات هو اذل اكن خيمي عىل املناخ يف تكل احلقبـة مـن الـزمن ،وهـذه اخلاصـية مل تكـن تزيتـع ةـا صـناعة
الس يارات ق بل اكن تشمل تيع الصناعات تقريب ًا.
ب -الصناعة املكثفة  :ي ضغ قانون اقتصاد السوق واملتطلبات الاقتصادية العاملية ،عر الصناعة ثـورة
أوىل مع هور الصناعة املكثفة اليت اكن ينبغي علما سد الاحتياجات اخلاصة لتطوير املنش ت القاعدية (السكة
احلديدية ،اجلسور ،السكن  ،)......وبعد ذن الاحتياجات الكبـرية مـن العتـاد ملواهجـة احلـرب العامليـة الوىل
( ...)2225-2224فــي س ـ نة  2224قــام الصــناعي ب ـ ول معليــة تصــنيع مكثفــة ،وأجنــز أول سلســةل لرتكيــب
الس يارات واليت عر امي بعد ابلتايلوريـة ،و مـن خاللهـا اإجنـاز كيـة كبـرية مـن القطـع يف وقـ قيـاع مـع
فيض سعر التلكفة .
لقد اكن مفخرة الصناعيني خالل تكل احلقبة يه أاـم يقومـون بعمليـة التصـنيع تيعـا مبفـردمه ،وأن الرشـاكت
الكربى اكن متكل املواد الولية مبفردها ول يتاا ملرصف أخر لزتويدها ابملواد اليت تتطلهبا العملية الإنتاجية.
ا -هور الصناعة واملناوةل الصناعية :يف هذه املرحةل الصناعيون الكبار أبدعوا يف وضع مقاييس داخلية مـن
أجل عقلنة احتياجاهتم يف قطـع الغيـار وبعـض املكـوانت الخـرى الـيت تـدخل يف منتجـاهتم ،وبفعـل متطلبـات
الإنتاا واملنا سة را الصناعيون يسعمثرون يف جمال التجه ات ادلقيقة يف تيع اجملالت واعزيدوا يف ذن عـىل
اختصاصيني أكفاء .
ولقد لـ احلـرب العامليـة الثانيـة ( )2240-2202مـن ز دة الاحتياجـات الصـناعية ملواهجـة طلبـات تـدعمي
رضور ت احلرب الكبرية من هجة ،واحتياجات اإعادة الإعامر للبدلان املترضرة من جراء الرصاع العاملي أنـداض،
يف هذا املناخ بدأ يوهر دور املناوةل الصـناعية يف سـد احتياجـات املعـارض الطاحنـة مـن العتـاد احلـريب اكلنقـل
 1غريب سامية ،املقاوةل من الباطن اكسرتاتيجية للمؤسسة الاقتصادية ،رساةل ماجس تري ،جامعة احلاا خلرض ،ابتنة ،اجلزائر .1554/1550 ,
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والهيا القاعدية وغريها ....وهكذا يول احلر يون الصغار اإىل صناعيني ،ومتثل الصناعات أنذاض يف التصـلي
والصيانة ،صناعة قطع الغيار واللوازم الاسـ هتالكية ،صـناعة القطـع املنفصـةل للرتكيـب الو صـناعة قطـع معـدة
للتجميع ،صناعة املنتجات الهنائية.
وشيئا شيئا وجد الصناعيون أنفسهم أمام مواهجة الوروف التنا س ية اليت أجـربهتم عـن البحـث عـن الإنتاجيـة
واجلودة ،ويف هذا اجلو هر جمال املناوةل الصناعية ،اذل يس تطيع تلبية احتياجـات الصـناعيني بسـبب املهـارة
والقدرة املتو رة وكذن التخصص وسعر التلكفة.
أما يف س نوات الس تينات ،قد قام الصناعيون الياابنيون بدراسة خصائص اإنتاا ادلول الغربية خاصة الـول ت
املتودة المريكية ،وقاموا بتوديد مساوئ الإنتاا املكثح ،وطوروا طريقة جديدة ل إالنتـاا معزيـدة عـىل اجلـودة
والتخصص وكذن الوق .
هذه الطريقة رح هلم بتحقيق اإنتاجية عالية ،واعزيدت امي بعد من طرف تيع الصناعيني يف العامل بداية مـن
س نوات الامثنينات ،وهذا بدوره سوف بفرض رضورة وضع ح تطبيق املواصفات العاملية وتطـوير العديـد مـن
املؤسسات الصغرية واملتوسطة التصة يف املناوةل الصناعية من حيث القدرة ،التخصص والصيانة ،الصـناعيني
يلجؤون اإىل املناولني الصناعيني وذن اإما لس باب اقتصادية أو روف خاصة ابلإنتاجية ،املؤسسـة املعـزوةل
لميكهنا احلصول عىل اسعامثرات تس تطيع من خاللها يقيق الهداف املربجمة .
1
أما يف العسعينات صبح املناوةل التخصصية يه القاعدة العامة وعىل املناولني أن يعزيدوا الو ائح التالية:
* البحث والتمنية.
* الاسعامثر والتكوين.
* اإدخال التبادل الإعاليم للمعطيات
* ضامن اجلودة
* تقليص قامئة املزودين واملناولني
* ارتفاع احلاجيات اإىل الكفاءات واملوارد املالية
* رضورة الاس زيرارية والثقة يف العالقات مع املناولني..

 1ر يق الشقر، ،حول اسرتاتيجية شامةل دلمع وتطوير املنش ت الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب مـن خـالل املنـاوةل الصـناعية ,املـؤمتر العـريب
الول للمناوةل الصناعية ,اجلزائر1556 ,
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مل يض املناوةل يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة بني  2255-2260ابهامتم السلطات العمومية ،نورا لطبيعـة
النوام الس ياع السائد أنذاض ،و اذل مل يسم بربوز مؤسسات الصـغرية واملتوسـطة املنـاوةل التابعـة للقطـاع
العام و بصورة جد حمدودة ،و هذا رمغ اإشـارة التقـدير الزيهيـد للمخطـ الرابعـي ( )2277-2274اإىل ادلور
اذل تلعبــه املنــاوةل ابعتبارهــا أســلوب هــام يف يقيــق الاجســجام يف معليــة تصــنيع الســلع التجه يــة و الســلع
التحويلية ،كام تناول القانون املـدين الصـادر يف  16سـبزيرب  2270املنـاوةل الفرعيـة بشـلك عـام مبناسـ بة تطرقـه
للعقود الواردة عىل العمل ،حيث قرر حق املناول الفرعي يف اإقامة دعوى مبا ة ضد رب العمـل عنـد امتنـاع
املناوةل الصيل عن د ع مس تحقات العامل املنجزة.1
مما بني أنه مل تكن هناض س ياسة واحضة للمناوةل ،مفن الناحية الاقتصادية نالحـ غيـاب لـلك أنـواع التنسـ يق
بني الوحدات ادلاخلية للمؤسسة و املؤسسات املناوةل ،أما من الناحية العرشيعية ـال وجـود لنصـوص قانونيـة
تعناول املناوةل ابدلراسة من جوانهبا.
لكن مع بداية س نة  ،2255ع اجلزائر يف اإعادة هيلكة املؤسسات الوطنية و القيام ابإصالحات اقتصادية،
حيث أعادت الاعتبار لالسعامثرات اخلاصة و تقلـيص دور ادلوةل يف النشـا الاقتصـاد مـن خـالل صـدور
قانون ر  10-55املتعلـق بتوجيـه الاسـعامثر اخلـاص ،2و اذل اكن هل دور كبـري يف اإعطـاء د ـع قـو لإجشـاء
املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبا ما املؤسسات املناوةل ،والسام لها ابلسعامثر يف جمالت متعددة.
واس زيرارا يف س ياسة الإصالحات الاقتصادية ،قام اجلزائر ابإعادة هيلكة وخوصصة املؤسسـات العموميـة،
مما أدى اإىل هور العديد من املؤسسات املناوةل كفروع للرشاكت الكربى.
ومع بداية العسعينيات جاء قـانون الصـفقات العموميـة الصـادر بتـارخي  52نـومفرب  2222املعـدل واملـزيم مبوجـب
املرسوم ر  3 052-50واذل خصص قسم منه للمقاوةل الفرعية ابعتبارهـا وسـ يةل مـن وسـائل تنفيـذ املشـاريع
الكربى ،مث اإجشاء البورصـة اجلزائريـة للمنـاوةل و الرشـاكة يف  22ديسـمرب  2222و قـا لتوصـيات بـرانم ال
املتودة للتمنية و منومة ال املتودة للتمنية الصناعية و مبساعدة وزارة الصناعة وإاعـادة الهيلكـة و الـيت أعطـ
د عا قو ً يف جمال اإقامة عالقات مناوةل.
ويف الواقع مل يكـن هنـاض نـص قـانوين رتمج يـرتم اهـامتم ادلوةل بقطـاع املنـاوةل قـن اخليـارات الاسـرتاتيجية
للهنوض ابلقطاع الصناعي يف اجلزائر ،وقد سد هذا الفراغ جسبي ًا بصـدور القـانون التـوجملي لرتقيـة املؤسسـات
 1العايب عزيوز  ,دور العرشيعات يف تمنية املناوةل الصناعية ,املؤمتر العريب لول للمناوةل الصناعية ,اجلزائر 1556
 2قانون ر  10/55املؤرخ يف  2255.57.22املتعلق بتوجيه الاسعامثر اخلاص.
 3مرســوم رئــاع ر  052/50املــؤرخ يف  1550/52/22يعــدل وي ـزيم املرســوم الرئــاع  105/51املــؤرخ يف  1551/57/14واملتضــمن تنوــمي
الصفقات العمومية(ا ر .)00
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الصــغرية و املتوســطة ،1حيــث ركــز عــىل رضورة الاهــامتم ابملنــاوةل ابعتبارهــا وس ـ يةل انجعــة لتكثيــح جس ـ ي
املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،و أكرث النشاطات جلب ًا لالسعامثر.
وانطالقا من هذا القانون وضع اجلزائر اسرتاتيجية وطنية لتنومي و ترقيـة املنـاوةل ،والـيت جتسـدت يف اإجشـاء
اجمللس الوط للمناوةل و كذن اإجشاء ش بكة بورصات املناوةل.
بالنس بة لش بكة بورصات املناوةل قد بدأت يف العمـل سـ نة  2222مـع اإجشـاء أول بورصـة للمنـاوةل ابجلزائـر
تطبيقا ملرشـوع «  2»UNIDOو الـيت تبعهتـا ثالثـة ـروع أخـرى بقسـ نطينة سـ نة  ،2220مث وهـران سـ نة
 ،2227مث غرداية س نة . 2225
أما عـن اجمللـس الـوط للمنـاوةل ـس ت سيسـه مبوجـب املرسـوم التنفيـذ ر  255-50املـؤرخ يف  11أ ريـل
 1550اذل يعناول بيان تكوين وتنومي وسري هذا اجمللس ،مع توضي للمهام املنوطة به واملزيثةل يف:
 -اقرتا

التدابري اليت من ش اا يقيق اندماا احسن لالقتصاد الوط

 تشجيع التواق املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية ابلتيار العاملي للمناوةل ترقية معليات الرشاكة مع كبار أرابب العمل سواء اكنوا وطنيني أو أجانب تنس يق جشاطات بورصات املناوةل و الرشاكة اجلزائرية امي بيهناماثلثا :مفهوم املناوةل الصناعية
مصطل املناوةل الصناعية هو مصطل متعارف عليه يف دول املغـرب العـريب ودول شـامل أ ريقيـا ،أمـا
ابلنس بة لدلول العربية يف املرشق العريب املصطل املتعارف عليه هو التعاقد من الباطن أو املقاوةل من البـاطن
وتسمل ابلفرجس ية  La sous-traitanceأما ابلإجنل ية عسمل ب.Outsourcing :
وس نورد امي ييل أمه التعاريح اليت تناول املناوةل الصناعية .
وهناض عدة تعاريح للتعاقد من الباطن ،نذكر مهنا :
* التعاقد من الباطن هو عبارة عن عقد ابط (عقد رعي) يعطي لرشكة ما حاصةل عىل عقد رئييس اإبرامـه
مع هجة ما تسمل "صاحبة الشغل " بتلكيح كة أو هجة أخرى تسمل "املتعاقد مـن البـاطن" ،بعنفيـذ جـزء
من هذا العقد أو لكه.1
 1القانون  25/52املؤرخ يف  1552/21/21يتضمن القانون التوجملي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 2منومة الا املتودة للتمنية الصناعية "United Nations Industrial Development Organization" UNIDO
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و يتضمن هذا التعريح ثالثة عنارت:
 صاحب الشغال (مان املرشوع ) صاحب العقد الرئييس املتعاقد من الباطن (املتعاقد الفرعي ).اإضا ة اإىل وجود عقدين :عقد رئييس يرب بني صاحب املرشوع ابلشخص احلاصل عـىل العقـد الرئييسـ مـن
هجة ،وعقد من الباطن يرب هذا الخري مع املتعاقد من الباطن من هجة أخرى ،وينطبق هذا املفهوم عىل عـدة
قطاعات مهنا :البناء والشغال العمومية أ املمتلاكت غري املنقوةل ،كام يشمل جمال القطاع الصناعي يف حـالت
اس تثنائية ،وذن لصعوبة توا ر العنارت الساس ية لهذا التعريح يف التعاقد الصناعي.
رتمج أو قـ مينعـه مـن ذن
ميكن للمقاول الصيل أن يتعهد ابلعمل للمقاول من الباطن ،ما مل يوجد
يف العقـد الرئييسـ ،حيـث يشــمل التعامـل الثـانو جــزءا مـن موضـوع الصـفقة يف اإطــار الـزتام تعاقـد يـرب
املتعامل الثانو مبا ة ابملتعامل املتعاقد التابع للمصلوة املتعاقدة.
نالح أن املقاوةل من الباطن يه أن يلج خشص معني "املقاول"  Entrepreneurاإىل خشـص أخـر "املقـاول
من الباطن" ( )Sous-traitantابإجناز املرشوع أو جزء منه ما مل ينص عقد املقاوةل عـىل خـالف ذن وجنـده
يكون اإما تعاون مبا أو غري مبا .
وبذن ميثل مفهوم التعاقد من الباطن أحد أشاكل العالقـات بـني املنشـ ت مبـا ميثـل شـ باكت مـن الصـناعات،
واليت متثل ص العالقات ال قيـة بـني املنشـ ت ،ويشـري مفهـوم التعاقـد مـن البـاطن اإىل أحـد أشـاكل الاعـامتد
املتبادل بني الوحدات الإنتاجية ،حيث تقوم أحد الوحـدات ابإنتـاا املنـت الهنـاا لصـاة وحـدة أخـرى ،وذن
و قا للمواصفات واجلدول الزم اذل يددها الوحدة اليت يس الإنتاا لصاحلها.
وابختصار تعرف املناوةل الصناعية (أو التعاقد الصناعي) ب اا" :تيع الالزتامات ،يف جمالت الإنتاا واخلـدمات
الصناعية (من  :مكوانت – منتجات – اإكسسـوارات – خـدمات) الـيت تنشـ بـني مؤسسـ تني أو أكـرث طبقـا
لعقد متفق عليه وملزم للطر ني مبا يضمن اس زيرار العالقة وخدمة املنا ع املشرتكة" .2
هو عبارة عن أسلوب ز دة الاس تغالل المثل لطاقات الإنتاا املتو رة دلى املصانع املنتجة للمكـوانت وقطـع
الغيار واخلدمات الوس يطة من خالل ربطها ابملصانع املسـ هتلكة لـتكل املـدخالت .ممـا يـؤد اإىل ز دة التخـر
 1أي ز ن كامل ,املناوةل الصناعية كعامل اسرتاتيجي لتفعيل التمنية الصناعية يف املنطقة العربية ،املؤمتر العـريب الول للمنـاوةل الصـناعية ،اجلزائـر،
.1556
 2عبد الرمحن بن جدو ,واقع و مس تقبل املناوةل الصناعية يف املنطقة العربية  ,املؤمتر العريب الول للمناوةل الصناعية ،اجلزائر.1556 ،
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وابلتا التخصص ور ع الكفاءة ويسني اجلودة والضغ عـىل التاكليـح ور ـع القـدرة التنا سـ ية وتطـوير أداء
الصناعات الصغرية واملتوسطة.
وتسمل املنش ة اليت تقوم ابلتلكيـح أو طلـب العمـل ابملنشـ ة "المـرة ابلعـامل" واملنشـ ة الـيت تقـوم ابلعـامل,
1
املنش ة "املنفذة أو املناوةل .
وعليه اإن هذا املفهوم يقوم عىل أسا وجود عنرصين أساسني هام:
 وجود عالقة مبا ة بني املنش ة المرة ابلعامل وش بكة املنش ت املنفذة لها أو اجملهزة.وجود عقد ينوم العالقة ويصون املصاة املشرتكة بني املنش ت المرة ابلإعامل واملؤسسات املنفذة.كام جند ايضا أن هناض تعريح اخر للمناوةل الصناعية من الوهجة الاقتصادية هلي:
عقد يس اإبرامه بني مؤسس تني ،املؤسسة الوىل تدعل"المرة "والثانية تـدعل" املنفـذة "والـيت عـادة مـا تكـون
صغرية ومتوسطة احلجم ،وتلزتم مهنا برشو توضع مس بقا ،وهذا يف اإطار التعاون الصناعي ،حيث تـو
املؤسسة" المرة "املؤسسة" املنفذة "ابإنتاا أو تصنيع أجزاء أو قطع أو تقدمي خدمات ،ذن من أجل فيض
تاكليح الإنتاا وتعومي املاكسب ويسني جـودة منتوهجـا والتخصـص يف العمـل ،وتعـود كـذن ابلفائـدة عـىل
املؤسسات املنفذة ،وذن من خالل نقل التكنولوجيا ويسني القدرة التنا سـ ية واحلـص ول عـىل ادلمع املـا
ويقيق و رات احلجم.2
الفرع الثاين :أنواع وصيغ املناوةل الصناعية
يزي أسلوب املناوةل الصناعية ابملرونة والقدرة عىل الاسـ تجابة لالسـ تادامات التلفـة وي خـذ أشـاكل
متعددة ومتنوعة حسب الهداف والعامل املطلوب اإجنازها ،كام تعنوع صيغ املناوةل اىل عـدة صـيغ تتلفـ مة ،مـن
حيث طبيعهتا ومن حيث املدة وغريها ،حيث ميكن ميكن تصنيفها حسب اكليت:
أول :انواع املناوةل الصناعية حسب طبيعهتا
إان اجملال الصناعي عادة ما يكون مب عىل معيارين :القدرة عىل الإنتاا والتخصـص التقـ للمؤسسـة،
اإن هذا التصنيح يندرا قنه نوعان:

 1نور ادلين بويعقوب ،املناوةل الصناعية -التجربة املغربية ،املؤمتر العريب الول للمناوةل الصناعية ،اجلزائر.1556 ،
 2ليليا بن منصور ،و اء سعيد  ،مقال بعنـوان ":سـ بل ترقيـة املنـاوةل الصـناعية يف اجلزائـر عـىل ضـوء جتـارب ادلول املتقدمـة ،جمـةل الاقتصـاد
الصناعي،
عدد  ،)0(21جوان .1527
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-2مناوةل عىل أسا القدرة عىل الإنتاا (أو طاقة الإنتاا)
يف حاةل ما اإذا اكن القدرة الإنتاجية للمؤسسة اليت تعطي الوامر ليس اك ية لتنفيذ ويضـري طلبيـة مـا ،ويف
حاةل ما اإذا مل ترغب أو مل تس تطع ر ع طاقاهتا الإنتاجية اإاا تلج اإىل املقاوةل من البـاطن ،هـذا النـوع يسـ تعمل
خاصة اإذا اكن جحم الطلبيات اليت يصل علما املؤسسة اليت تعطي الوامر متغري ابس زيرار.
-1مناوةل عىل أسا التخصص
يف هذه احلاةل املؤسسة اليت تعطي الوامر تلج اإىل املقاول من البـاطن اذل يتـو ر عـىل املعـدات والتجهـ ات
واللت املتخصصة وكذن عىل مس تادمني مؤهلني مزيكنـني مـن تنفيـذ ـام اإنتاجيـة دقيقـة ومعقـدة ،هـؤلء
املقاولني من الباطن هلم كفاءات و ارات تقنيـة جـد متخصصـة تتعلـق مبكـوانت الإنتـاا ،والعالقـة الـيت تـرب
املؤسسة الـيت تعطـي الوامـر واملقـاول مـن البـاطن ل تعـود اإىل تغـريات يف جحـم الطلبيـات لاـا تزيـ ابملـدى
الطويل ونورا لتخصص املقاول من الباطن اإنه عادة ما يكون يف مركز قوة ،ول إالشارة اإن هذا النوع هـو اذل
1
بدأ يعرف انعشارا كبريا يف الوسا الصناعية.
اثنيا :أنواع املناوةل الصناعية حسب املدة .2
يف هذا النوع يس التصنيح عىل أسا مدة املناوةل وتنقسم اإىل:
-2مناوةل ر ية (س ببية)
يف هذا النوع جند أن املؤسسة اليت تعطي الوامر تقوم ابلإنتاا عن طريـق اإماكنياهتـا ادلاخليـة ولكـن لسـ باب
عابرة و ر ية تلجا اإىل املناوةل يف تنفيذ جزء من العملية الإنتاجية.
-1مناوةل هيلكية (دامئة)
هذا النوع يس اللجوء اإليه خاصة اإذا تعلق المر ابملنتجات املعقدة ،ذلا تكون العالقة بـني املؤسسـة الـيت تعطـي
الوامر واملناول طويةل املدى وأحياان دامئة.
اثلثا :أنواع املناوةل حسب تفويض العمل
اإن تفويض معل أو مة املناوةل ميكن أن يبدأ من جمرد معـل حسـب الطريقـة الـيت يـددها املؤسسـة
اليت تعطي الوامر جلزء بس ي من العملية الإنتاجية ،يف هذه احلاةل املؤسسـة الـيت تعطـي الوامـر تقـدم املـادة
الولية وكذن املعدات للمؤسسة املناوةل ،كام ميكن أن يكون تفويض لكي لإنتاا منتوا معقد.
 1غريب سامية ،املرجع السابق.
 2مقال منشور ل :عال تيوـة و اطمـة الزهـراء عـراب بعنـوان ":املنـاوةل الصـناعية اخليـار الاسـرتاتيجي الهـام دلمع وترقيـة املؤسسـات الصـغرية
واملتوسطة" ،جامعة قاصد مراب  ،ورقةل.
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ابلإضا ة اىل ذن ميكن اإدراا أنواع أخرى لسرتاتيجية املقاوةل من الباطن ،ولكن السا اذل تصـنح عـىل
أساسه يف هذه احلاةل هو الصفة اليت ميكن أن تتصح ةا هذه الاسرتاتيجية.
رابعا :املناوةل حسب حمل التطبيق
-2مناوةل هجوية :املؤسسة اليت تعطي الوامر واملؤسسة املناوةل يتواجدان يف منطقة واحدة دلوةل واحدة ،مثال:
املؤسسات اااذية للمؤسسات الكربى.
-1مناوةل وطنية :املؤسس تان تنزييان اإىل دوةل واحدة.
-0مناوةل دولية :املؤسس تان تنزييان اإىل دولتني تتلفتني ،واملناول عادة ما يكـون ـرع اتبـع للمؤسسـة الم ويه
اليت تعطي هل الوامر.
خامسا :مناوةل حسب درجة تعقد العالقات
-2مناوةل بس يطة :هناض عالقة مبا ة بني املؤسسة اليت تعطي الوامر واملؤسسة املناوةل.
-1مناوةل متدرجة :يف هذه احلاةل يوجد تدرا يف املناولني ،ويكون ذن حسب أمهيهتم مثال يف اليـاابن املنـاوةل
ت خذ شلك هريم عىل رأسه املؤسسات اليت تعطي الوامر ،وتكون عـادة مؤسسـات كبـرية تعبعهـا املؤسسـات
املناوةل ذات املس توى الول ،وتكون عادة مؤسسـات متوسـطة بـدورها تعبعهـا مؤسسـات منـاوةل مبسـ تو ت
1
أقل.
سادسا :مناوةل حسب املوضوع
-2مناوةل صناعية :تتعلق املناوةل بسلع مادية ،مث ًال مناوةل قطع غيار خاصة ابلصناعة املياكنيكية.
-1مناوةل اخلدمات :تتعلق املناوةل هنا ب ش ياء غري مادية ،مثال :الصيانة وغريها .
املطلب الثاين :املناوةل الصناعية ودورها يف تمنية اقتصاد املؤسسات
أصـب الــوعي ب مهيــة دور املنــاوةل يف يقيــق التمنيــة الصــناعية يف تزايــد كبــري دلى اجلهــات املعنيــة يف
اجلزائر .وقد انطلق التجربـة اجلزائريـة يف جمـال املنـاوةل الصـناعية مـع مطلـع العسـعينيات ابلتعـاون مـع منومـة
اليونيدو ابعتبارها الواكةل املنفذة لربانم الإصاء لل املتودة اذل يتوىل جانب الزيويل

1عبد الرمحن بن جدو ,املرجع السابق
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الفرع الول :ابعاد ودوا ع اسرتاتيجية املناوةل الصناعية
برهن الوقـائع الصـناعية عـىل أمهيـة املنـاوةل الـيت أصـبح تشـلك أمه ابـرز الاسـرتاتيجيات احلديثـة
وأكرثها قدرة عىل يقيق التمنيـة الصـناعية يميـع الـبدلان املتقدمـة .قـد مكنـ املؤسسـات الـيت أخـذت ةـذا
1
السبيل عىل:


تنومي النشا .



يقيق التخصص.



تقس مي العمل.



احلد من النفقات.



ز دة الكفاءة.



وتعومي املاكسب.



ر ع القدرة التنا س ية.

قد أصبح متثل جسب مة من الإنتاا الصناعي يف البدلان املتقدمة ،تزيد عىل  %20يف الاياد الوروبـي
و %00يف الول ت املتودة المريكية ،و %06يف الياابن
هذا ويعترب نوام املناوةل من أمه الساليب اليت تعمـل ادلوةل عـىل انعشـاره وخلـق قاعـدة عريضـة مـن املنشـ ت
الصغرية واملتوسطة املغذية واملمكةل نورا لدلور الهام اذل تلعبه يف د ع ةل التمنية الصـناعية مـن خـالل :تعزيـز
الرتاب والتاكمل بني الصناعات الصغرية والصناعات الساس ية الكبرية .
اإن التصـني يثبتــون يف الوقـ الـراهن مـدى أمهيــة اسـرتاتيجية املنــاوةل وذن بعـد مالحوــة تزايـد الانعشــار
املس زير لهذه الاسرتاتيجية بلك أنواعها ،سواء تعلق المر بقطاع اإنتايج أو خديم وهنـاض قطاعـات أكـرث تقـبال
لتب هذه الاسرتاتيجية من غريها ،ـالتطورات التكنولوجيـة تـد ع ابملؤسسـات اإىل املنـاوةل ابجتـاه املؤسسـات
الكرث صصا مهنا ،هذه الخرية اليت ميكن أن تتلقل طلبيات مـن عـدة مؤسسـات ،الاـء اذل يبعلهـا النـر
كفاءة يف ميدااا.
قبل ا اذ القرار عىل املؤسسة أن تقيس أول عاليهتا وكذن عالية املناولني اازيلـني لـت تـزيكن مـن املقارنـة،
ذلا يبب طر تةل من الس ئةل وأمهها:
 1طلع بن ا ر ،ادلليل يف املناوةل الصناعية ،املنومة العربية للتمنية الصناعية ،الطبعة الوىل، 2000 ،
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-

هل املؤسسة يقق و ورات اإذا جل ت اإىل املناوةل ؟

-

يف حاةل تنفيذ املناوةل  ،هل س تقدم املؤسسة املنتوا /اخلدمة ال ضل؟

-

هل حيرتم املناول

توجمات املؤسسة اليت تعطي الوامر؟

يف حــاةل تنفيــذ هــذه الاسـرتاتيجية ،هــل س تصــب عالقــة املؤسســة الــيت تعطــي الوامــر
ابملؤسسة املناوةل عالقة تبعية؟ أم هناض عدد اكيف من املناولني مما يسم لها بتفاد هذا اخلطر؟
-

ما هو ت ثري اسرتاتيجية املناوةل عىل املس تادمني؟

ابلإضـا ة اىل ذن جنـد أن املؤسسـة مطالبـة كـذن مبراجعــة الوضـع املـا للمنـاول والنوـر يف طريقـة تسـ يريه
وقدرته عىل الابـتاكر ،وكـذن كيفيـة تنسـ يق العالقـات والعمليـات بيـهنام ،وأ ضـل معليـات املنـاوةل واملقصـود
الكرثها جناحا يه الـيت تزيـ ابلسـهوةل يف التنفيـذ أ اإماكنيـة قيـا الداء ودرجـة تعقـد العمليـات ةـا تكـون
الدىن ،املؤسسات بلجوهئا اإىل املناوةل علما أن يقق م ة تنا س ية ،سواء امي يتعلق ابلتاكليح أو ابلنوعية أو
ابلزي مع الاحتفاه ابلس تقاللية.
أول :أبعاد ا اذ القرار الاقتصاد
اإذا املنطلق يف ا اذ القرار اقتصاد ابدلرجة الوىل ولنه قرار حيـمك مصـري املؤسسـة ،ـهل عـدة أبعـاد
أمهها بعدين أساسني :بعد معيل ،وبعد اسرتاتيجي.
-2البعد العميل
حيـث جنـد أن قـرار املنـاوةل يعـرب عـن الـزتام املؤسسـة يف املـدى القصـري ،ويه عـادة منـاوةل عرضـية وميكــن
ملسؤو وحدات الإنتاا ا اذ القرار اعامتدا عىل امل انية ،وذن بعد الت كد من أن ما قد تنتجه يلكفهـا أكـرث ممـا
قد تقاوهل من الباطن.
-1البعد الاسرتاتيجي
هذا البعد يتعلق ابلهداف طويةل الجـل والـيت تـرتب ابلس ياسـة العامـة للمؤسسـة ،ويف هـذه احلـاةل تكـون
املناوةل هيلكية تغطي حاجة املؤسسة من انحية القدرة أو من انحية التخصص (مناوةل لمكيـات كبـرية أو منـاوةل
تتعلـق مبنتـوا خــاص) ،ـالقرار هنـا عــىل درجـة مـن المهيــة جتعـل متاذيـه يف درجــات اعـيل مـن املســؤولية
(املديرية العامة) ،لن مديرية املؤسسة يـدد الهـداف ويـدد الوسـائل الـيت يقـق هـذه الهـداف ،وكـذن
الطراف املناس بة للوصول اإلما.
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اثني ًا :دوا ع انهتاا اسرتاتيجية املناوةل
و ام اكن البعد اذل ترتكز عليه املؤسسة ل اذ القرار هلي حامت س تعزيد عىل دوا ـع توهجهـا ي يكـون
اختيارها مناس با.
-2دا ع اقتصاد
اإن املؤسسة اليت تعطي الوامر تتب اسرتاتيجية املناوةل يف احلالت التالية:
اإن مل تكن لها موارد مالية لتحقيق الاسعامثرات ،وإاذا اكن تكل الاسـعامثرات متثـل جـزء قليـل مـن املردوديـةمقارنة ب مهيته ،وابلتا املؤسسة اليت تعطي الوامر ميكن أن تزيد اإنتاهجا دون ز دة تاكليفها الثابتة.
من اجل تفاد بعض الاطر املتعلقة ابجلودة ،املؤسسـة الـيت تعطـي الوامـر ميكـن أن متـيل عـدة و يفاإطار عقد بيهنا وبني املؤسسة املقاوةل من الباطن ،أكرث من رضها تكل الرشو يف وحداهتا ادلاخليـة ،لن
هذا يلكفها مبالغ أكرث.
اإذا مل تلج املؤسسة لهذه الاسرتاتيجية اإاا س تكون ملزمة بد ع مقابل املواد الولية وخاصـة أجـور العـامل يفأوقات حمددة ،لكن يف حاةل املقاوةل من البـاطن اإاـا قـد تتفـق ودامئـا يف اإطـار عقـد ،عـىل ادل ـع خـالل ـرتة
ترتاو عادة ما بني  65اىل 25يوما بدءا من اترخي العسلمي.
التخفيح من تاكليح التخزين.تزيكن املؤسسة من جتاوز مشلكة عدم القدرة عىل تلبية مل طلب السوق.تعترب املقاوةل من الباطن عامل مساعد عىل التكيـح مـع املسـ تجدات والتغـريات لن هـيلك املؤسسـة يصـباقل تعقيدا وأكرث مرونة.
-1دا ع تكنولويج
لقـد أصــب المـر واقعــا أن املؤسســات الـيت تتبـ اسـرتاتيجية املنـاوةل جنحـ ولــو يف هـذا اجلانــب :اجلانــب
1
التكنولويج ،لن التصال ادلامئ واملس زير بيهنا وبني اكهئا (املتعاملني معها)يسم بـ:
-

انفتا أكرث عىل ااي اخلاريج.

اإعداد املؤسسة ي تكـون يف وضـعية ارتبـا مـع واقـع ااـي املتجـدد ابسـ زيرار وابلتـا
يفرض علما الامت ي مع ال اكر اجلديدة.
 1نور ادلين بويعقوب ،مرجع سابق.
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وهنا جتدر الإشارة اإىل أن املناوةل الصناعية خاصة متثل "نقةل نوعيـة" للتقـدم التكنولـويج والتقـ املؤسسـات
الكبرية تنقل اراهتا ( )Savoir faireاإىل املؤسسات والصـناعات الصـغرية واملتوسـطة ( )PME/PMIهـذه
الخرية اليت تس تغل ذن وهذا ما يساعد عىل تطوير النس ي الصناعي.
-0دا ع اسرتاتيجي:
جند أن املؤسسة اليت تطبق املناوةل واليت تعطي الوامر تزيكن من املواهجة التقنية للمنـا س وبـدخول مصـطل
منا سة يدخل مصطل اسرتاتيجية .ال ميكن النور اإىل املناوةل عىل أاا جمرد معليـة أو اإجـراء عـرت لتغطيـة
حاةل طارئة ،ااور الساع لالسرتاتيجية قد يكون المنو أو اخرتاق السوق أو التنويع يف املنتوا أو املردوديـة
يف رؤو الموال متوسطة وطويةل الجل ويبب أن ت خذ بعني الاعتبـار صـيص املـوارد الالزمـة ،وذن يف
ل مس تقبل غري معـروف ،وهنـا يبـب أن يكـون القـرار اسـرتاتيجيا ،املؤسسـات الكـربى متـكل دامئـا رصـا
لالسعامثر والـيت ل ميكـن أن يققهـا لوحـدها ،تغـريات السـوق والتغـريات والتطـورات التقنيـة وكـذن طـرق
العس يري تفت أ اقا و رصا جديدة لالسعامثر ،اإن هذا الفرق بني ما هو موجود ومـا ترغـب يف يقيقـه قـد وضـع
للمؤسسة حلول لالختيار.
تعدد وتنوع الو ائح املتجمعة يف مؤسسة واحدة قد يبعل هذا املشلك أكرث حدة وتعقيـدا ،ذلاض جتـد نفسـها
جمربة عىل أن تقوم بلك تكل الو ائح ورمبا اإضا ة أخرى تفتضما التطورات اكلبحث والتطوير ،العسـويق...اخل
وإاذا ما سلمنا ب ن الو ائح داخل املؤسسة رضورية وممكةل لبعضـها الـبعض ،ـاإن هـذا ل يعـ ابلرضـورة
تواجدها داخل املؤسسة أو ابلحرى انامتهئا اإىل كيان مؤسسة واحدة ،وهنا يوهر البديل وهو مناوةل للو ـائح
اليت ل تعترب اسرتاتيجية قن ميادين جشا املؤسسة وتفويضها إاىل مؤسسات قد تكون متخصصة وقد تكـون
قادرة عىل تلبية الطلب والنوعية.
اإن القرار هنا يعترب اسرتاتيجيا اإذا اكنـ الهـداف املرسـومة تـدخل يف اإطـار الس ياسـة العامـة للمؤسسـة ،اإذا
هذا القرار حيدد مس تقبل املؤسسة وليس من السهل الرتاجع عنه ،كام يكـون هـذا القـرار اسـرتاتيجيا اإذا تعلـق
المر مبقاوةل من الباطن هيلكية تندرا يف اإطار القدرة أو التخصص.
بعد ا اذ القرار واختيار املؤسسة املناول ،العالقة بني الطراف ت خـذ طابعـا رريـا مـن خـالل اإبـرام عقـد بـني
املؤسسة اليت تعطي الوامر واملؤسسة اليت تتلقاها.
الفرع الثاين :أمهية اسرتاتيجية املناوةل الصناعية يف تمنية دور املؤسسات
تزيثل هذه المهية يف النقا التالية:
ـــ تقوم املنش ت الصغرية ابإنتـاا كيـات مـن املكـوانت أو الجـزاء الوسـ يطة حسـب طلبـات التعاقـد
بتلكفة أقل وجودة أعىل عام اإذا اإنتاهجا يف الرشاكت الكبرية (الم).
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جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
ـــــ يســاعد هــذا النوــام عــىل تطـوير وتنويــع املنتجــات طبقــا لحتياجــات الســوق – كــام يســاعد عــيل
الاس تغالل المثل للطاقات املتاحة وت هيل الوحدات الصناعية مبا يعوم قدراهتا عىل تصدير منتجاهتـا ومواهجـة
املنا سة يف السواق االية وادلولية.
ـــ تس تفيد املنش ت الصغرية واملتوسطة من الرشـكة الم يف ـل نوـام التعاقـد مـن البـاطن ابحلصـول
عيل التكنولوجيا احلديثة لتطوير وسائل الإنتاا وأساليب الإدارة.
ـــ يساعد نوام املناوةل الصـناعية عـىل تعميـق التصـنيع ااـيل وز دة الإماكنيـات التصـنيعية خاصـة يف
املعدات الاسعامثرية وإاحالل املنتجات االية حمل الواردات.
ـــ الاس تادام المثل للموارد املتاحة ،والترصف ادلقيق واامك يف وسائل اإنتاهجا،
ــــ تمنيـة وتنوــمي النشـا الإنتــايج يف الوحـدات الصــناعية ور ـع قــدرهتا الإنتاجيـة والتنا سـ ية وز دة
مسامههتا يف الناجت اايل الإجام ،
ـــ تسامه بشلك غري مبا يف تشغيل العامةل الوطنيـة وتقلـيص جسـب البطـاةل وابلتـا ر ـع مسـ توى
ادلخل ور اهية املواطن.
ـــــ دمع النس ـ ي الصــناعي ااــيل وتشــجيع املؤسســات الصــناعية عــىل التخصــص يف جمــال التقنيــات
احلديثة ،ويكون بذن توزيع العمل بني املؤسسات الصناعية أكرث اإحاكمـا ،وتـوازان وتسـاعد اجلـودة العاليـة يف
الإنتاا وال عة يف الاجناز عىل مواكبة التطور العاملي واملنا سة ادلولية.
ـــ تساعد يف احلد من نزيح العمالت الصعبة اذل يس تادم يف اس تجالب منتجات من اخلـارا تنـت
حمليا أو ميكن اإنتاهجا حمليا يودة عالية
خامتـــة:
تلعـب املنـاوةل الصـناعية دورا ـام يف متكـني الصــناعات الصـغرية واملتوسـطة مـن الاسـ تادام المثــل
للموارد املتاحة دلهيـا ،والترصـف ادلقيـق وااـمك يف وسـائل اإنتاهجـا ،كـام تلعـب دورا أساسـ يا يف تمنيـة وتنوـمي
النشا الإنتايج يف الوحـدات الصـناعية ور ـع قـدرهتا الإنتاجيـة والتنا سـ ية وز دة مسـامههتا يف النـاجت ااـيل
الإجام  ،كام تسامه بشلك غري مبا يف تشغيل العامةل الوطنية وتقليص جسب البطـاةل وابلتـا ر ـع مسـ توى
ادلخل ور اهية املواطن.
ميكن القول أن التاكمل بني املرشوعات الصغرية واملتوسطة يبقل المـل اذلى مـن دونـه قـد توـل املرشـوعات
الصغرية تدور يف حلقة مفرغة حيث أن قيا ا بدور الصناعات املغذية يضمن لها تسويق منتجاهتـا واسـ زيراريهتا .
ومن أمه الليات املتبعة لتنومي ويقيق التاكمل بني املرشوعات يه ألية املناوةل الصناعية,
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ومن النتاجئ املتوصل اليه يه اكليت:
 يشــلك جشــا املنــاوةل حمــورا أساســـيا مــن اس ـرتاتيجيات املنشـ ت الصــناعية يف ادلول الصــناعيةاملتقدمة اليت متكن بواسطة هذا السلوب من تمنية وتطوير منتجاهتا.
أتبث اسرتاتيجية املناوةل مسامههتا يف يسني و تطـوير القـدرات الإنتاجيـة للمؤسسـة الاقتصـادية ،ومسامههتا الفعاةل يف تكثيح النس ي الصناعي ،و كذا ر ع مس توى الر اهية الاجامتعية من خالل فيض جسـ بة
البطاةل و ز دة رض العشغيل ،و ابلتا يقيق تمنية اقتصادية تسـم ابلنـدماا شـيئا شـيئا يف الاقتصـاد
العاملي
جلــوء معوــم اجملمعــات الصــناعية الوطنيــة اىل مؤسســات منــاوةل أجنبيــة عــىل حســاب املتعــاملنيالاقتصاديني الوطنيني حبجة النقص يف الاحرتا ية والرصامة و التحمك يف النوعية أو نقص املعلومات .
ضعح اهامتم املتعاملني اجلزائريني بقطاع املناوةل ،واجتاههم اإىل الاسعامثر يف قطاعات اقتصادية أخـرىتعرف حاليا "اكتوا ا كبريا" مثل الصناعات الغذائيـة رمغ أن الفـرص متاحـة بقطاعـات عـدة يف مقـدمهتا قطـاع
الطاقة والصلب والصناعات املياكنيكية وقطاع البناء وأخريا الصناعات الغذائية.
تتجــه اجلزائــر اإىل توسـ يع رقعــة املنــاوةل الصــناعية مــن خــالل بــرانم معــيل للتطـوير يكفــل يقيــقالاجسـجام يف معليـة تصـنيع السـلع التجه يـة والسـلع التحويليـة ،مـا م
يشـلك يـول ملسـار التمنيـة والانـدماا
الاقتصاد .
وبناء ًا عىل هذه النتاجئ املقدمة نصل اىل عرض بعض التـوصـيــات التية:
 رضورة قيام الرشاكت الكبرية اجلزائريـة بـدور عـال يف تمنيــة املناولــة الصناعيــة الوطنيـة واحلـد مـنالاعامتد عىل املناوةل اخلارجية خدمة ملصاحلها وقدراهتا التنا سيـة بصفـة عامة واملسامهة يف التمنية بصفة خاصة.
الفـاعلني الـوطنيني مثـل اجلامعـة والبنـوض

 يبب وضع اسـرتاتيجية وطنيـة واحضـة املعـامل مبشـاركةوالإدارة لرمس معامل أساس ية توحض أهداف املناوةل .
 الع يع يف ر ع العراقيل البريوقراطية وتقدمي العسهيالت لإجشاء جس ي منـاوةل يضـمن تـو ري املاليـنيمن مناصب العمل.
 رضورة يسيس الوسا الصناعيـة ابلفعــاليات والجشطــة الـيت تقـام يف جمـال املناولــة الصنــاعية،عىل الصـعيدين ااـيل واخلـاريج للتعـرف أكـرث عـىل هـذا السلــوب والاس تفــادة منـه ــي تعزيـز ماكنهتـا يف
السواق ادلاخلية واخلارجية والرتك يف هذا اجملال علـل املعـارض والنـدوات وادلورات التدريبيـة.
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قامئة املراجع
أول :النصوص القانونية
 الق ـانون املــدين اجلزائــر الصــادر ابلمــر  05/70املــؤرخ يف  2205/52/16املعــدل وامل ـزيم ابلق ـانون  50/57املــؤرخ يف(1557/50/20ا ر ..)02
 قانون ر  10/55املؤرخ يف  2255.57.22املتعلق بتوجيه الاسعامثر اخلاص. قانون  25/52املؤرخ يف  1552/21/21يتضمن القانون التوجملي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. مرسوم رئاع ر  052/50املـؤرخ يف  1550/52/22يعـدل ويـزيم املرسـوم الرئـاع  105/51املـؤرخ يف 1551/57/14واملتضمن تنومي الصفقات العمومية(ا ر .)00
 قانون  147/20املؤرخ يف  1520/52/26يتضمن تنومي الصفقات العمومية وتفويض املر ق العام(ا ر  05لس نة .)1520اثني ًا :الكتب
 طلع بن ا ر ،ادلليل يف املناوةل الصناعية ،املنومة العربية للتمنية الصناعية ،الطبعة الوىل. 2000 ، العايب عزيوز ،دور العرشيعات يف تمنية املناوةل الصناعية ،املؤمتر العريب لول للمناوةل الصناعية ،اجلزائر .1556اثلثا :البحوث والرسائل
 ليليا بن منصور ،و اء سعيد  ،مقال بعنوان ":س بل ترقية املناوةل الصناعية يف اجلزائـر عـىل ضـوء جتـارب ادلول املتقدمـة،جمةل الاقتصاد الصناعي،عدد  ،)0(21جوان .1527
 مقال منشور ل :عـال تيوـة و اطمـة الزهـراء عـراب بعنـوان ":املنـاوةل الصـناعية اخليـار الاسـرتاتيجي الهـام دلمع وترقيـةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة" ،جامعة قاصد مراب  ،ورقةل.
 غـريب سـامية ،املقـاوةل مـن البـاطن اكسـرتاتيجية للمؤسسـة الاقتصـادية ،رسـاةل ماجسـ تري ،جامعـة احلـاا خلرضـ ،ابتنـة،اجلزائر.1554/1550،
رابعا :املؤمترات
 ر يق الشـقر ،حـول اسـرتاتيجية شـامةل دلمع وتطـوير املنشـ ت الصـغرية واملتوسـطة يف الـوطن العـريب مـن خـالل املنـاوةلالصناعية ,،املؤمتر العريب الول للمناوةل الصناعية ,،اجلزائر.1556 ,،
 أي ز ن كامل ,املناوةل الصناعية كعامل اسرتاتيجي لتفعيل التمنية الصناعية يف املنطقة العربية ،املؤمتر العـريب الول للمنـاوةلالصناعية ،اجلزائر.1556 ،
 عبد الرمحن بن جدو ,واقع و مس تقبل املناوةل الصناعية يف املنطقة العربية ،املؤمتر العريب الول للمنـاوةل الصـناعية ،اجلزائـر،.1556
 نور ادلين بويعقوب ،املناوةل الصناعية ،التجربة املغربية ،املؤمتر العريب الول للمناوةل الصناعية ،اجلزائر ,1556 طاهر سلمي ،اسرتاتيجية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية يف تمنية وتطوير املنـاوةل الصـناعية ،املـؤمترالعريب لول للمناوةل الصناعية ,،اجلزائر.1556 ،
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