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ABSTRACT: We aim through this article to highlight the role of industrial handling as one
of the most important strategic options for small and medium enterprises seeking to raise their
production and competitiveness and increase their contribution to the gross domestic product. Through
this we will discuss in our research an analysis of what handling and the motives for resorting to it and
the extent of its importance in developing small and medium enterprises and in this framework will
highlight the most important measures taken by Algeria to upgrade the activity of industrial handling
as the most important types of strategic partnership between institutions
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امللخص  /هندف من خالل هذا املقال إبراز دور املناولة الصناعية كإحدى أهم اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسات الصغرية
و املتوسطة اليت تسعى إىل رفع قدرهتا اإلنتاجية و التنافسية و زايدة مسامهتها يف الناتج احمللى اإلمجايل  .فمن خالل هذا
سنتطرق يف حبثنا إىل حتليل ماهية املن اولة ودوافع اللجوء إليها و مدى أمهيتها يف تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة و يف
هذا اإلطار سيتم إبراز أهم اإلجراءات اليت اختذهتا اجلزائر لرتقية نشاط املناولة الصناعية ابعتبارها أهم أنواع الشراكة اإلسرتاتيجية
بني املؤسسات .
الكلمات ال رئيسية :املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،
.1

املناولة الصناعية  ،التكامل الصناعي .

مقدمة :
تشكل املؤسسات الصغرية و املتوسطة الركيزة األساسية القتصادايت معظم الدول يف البلدان املتقدمة و
النامية على السواء ،إال أن املناخ االقتصادي املالئم ساهم يف إجناح هذه املؤسسات يف الدول املتقدمة مقارنة
ابلدول النامية  .و تعترب املناولة الصناعية إحدى أهم االسرتاتيجيات اليت تتبعها هذه املؤسسات  ،فقد
املؤلف املراسل
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سامهت عملية التصنيع يف خمتلف امليادين إىل إنشاء صناعات متخصصة ملنتجات وسيطة ذات أمهية كربى
يف خمتلف الصناعات  ،فانتشار املناولة الصناعية بشكل كبري  ،كان له دورا ابرزا يف تلبية الطلب املتزايد
على األجزاء الصناعية املكونة ملختلف منتجات املؤسسات الكربى ،اليت تفرغت هي بدورها إىل االهتمام
أبصل الصناعة  ،فأصبح التعاون بني املؤسسات اآلمرة و املناولة مسة االقتصادايت املتطورة .
من خالل ما تقدم ميكن االستنتاج أبن املناولة الصناعية هي إسرتاتيجية مناسبة لتحديث و تطوير نسيج
املؤسسات الصغرية و املتوسطة و أداة فعالة يف استدامة جناح هذه املؤسسات .
و من خالل ما تقدم نلخص إشكالية حبثنا يف السؤال التايل  :ما هو الدور الذي تلعبه إسرتاتيجية املناولة
يف تطوير و دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ؟
و لإلجابة عن هذا اإلشكال قسمنا حبثنا إىل أربع حماور :
 احملور األول  :اإلطار املفهومي للمناولة الصناعية احملور الثاين  :ماهية و مزااي املؤسسات الصغرية و املتوسطة احملور الثالث  :أمهية املناولة يف تطوير و تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة -احملور الرابع  :السياسة اليت تبنتها اجلزائر يف إطار ترقية املناولة

اوال  :اإلطار املفهومي للمناولة الصناعية
تعد املناولة الصناعية من أهم اسرتاتيجيات التحالف بني املؤسسات يف النسيج الصناعي نظرا إىل املزااي
اليت تتمتع هبا و اليت تعمل على دفع عجلة النمو االقتصادي  ،و أيضا لتأثريها على طرق توزيع األعمال
و املوارد  ،لذا سنتعرض من خالل هذا احملور إىل ماهية املناولة الصناعية بشيء من
التفصيل
.2

تعريف املناولة :
إن املناولة كمفهوم عرفت عدة اختالفات يف التعاريف سواء تعلق األمر ابملسريين أو ابملنظرين  .فمصطلح
املناولة هو مصطلح متعارف عليه يف دول املغرب العريب ودول مشال أفريقيا ،أما ابلنسبة للدول العربية يف
املشرق العريب فاملصطلح املتعارف عليه هو التعاقد من الباطن أو املقاولة و سندرجها يف مقالنا مرتادفني
حسب موضع الكلمة  ،و سنورد فيما يلي بعض التعاريف اليت تناولت املناولة.
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▪ حسب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تعرف املناولة على" أهنا اتفاق يقوم من خالله رب العمل
بتكليف مؤسسة أو عدة مؤسسات بعملية إنتاج أجزاء ،أو مكوانت أو جمموعات فرعية أو توفري بعض
اخلدمات الصناعية املكملة اليت تعد ضرورية إلمتام املنتج النهائي للمؤسسة اآلمرة و هذا يقود املناولني
الصناعيني للقيام ابألنشطة املبنية مبوجب شروط املؤسسة اآلمرة  ،مبا يسمح للمناولني بعد ذلك الوصول
†
إىل مستوايت ختصص اعلى يف جماالت و قطاعات حمددة ".
▪ كما تعرف املقاولة من الباطن حسب املركز الوطين للمقاولة من الباطن على أهنا "النشاط الذي من خالله
يتم تصنيع منتوج أو عدة مركبات تسمى القطع حلساب املؤسسة اليت تعطي األوامر وحسب اخلصائص
التقنية اليت حتددها تبعا للنتيجة الصناعية املراد الوصول إليها".

▪ و حسب  " Jean-Marie PITROUاملناولة هي عبارة عن قرار مؤسسة تدعي املؤسسة اآلمرة
بتوكيل مؤسسة أخرى تدعي املؤسسة املناولة لتنفيذ مهمة لصاحلها  ،وفق دفرت مواصفات مسبق  ،و
تؤدي هذه املهام إىل اجناز منتج أو خدمة خاص ابملؤسسة اآلمرة  ،حيث حتتفظ هي ابملسؤولية االقتصادية
النهائية للمنتج "‡ .
▪ كما يعترب  " François BLONDELاملناولة هي القيام إبجناز عملية تصميم  ،إعداد  ،صناعة
 ،تنفيذ أو صيانة املنتج حلساب الزبون ( املؤسسة اآلمرة )  ،و هذا يف إطار دورة إنتاج حمددة و االلتزام
مبطابقة هذه العملية مع املواصفات التقنية أو العامة اليت حيددها الزبون"§ .
▪ و من خالل التعاريف السابقة ميكن تقدمي تعريف يشمل العناصر األساسية ملفهوم املناولة :
املناولة هي مجيع العالقات التعاونية التكاملية اليت تنشأ بني مؤسستني أو أكثر خالل مراحل العملية
اإلنتاجية  ،مبوجبها
تقوم منشأة مقدمة لألعمال بتكليف منشأة أو أكثر ( تسمى منفذة لألعمال أومناولة أو جمهزة )
متخصصة إبجناز مرحلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج طبقا لعقد حمدد مسبقا و ملزم للطرفني .
 .3صيغ املناولة الصناعية :

†

» , Rapport de L’ONUDI , Vienne , Sous traitante internationale ou délocalisation Louis , «-MORCOS Jean
2004 , p 3
PITROU Jean-Marie , « La sous traitance gagnant /gagnant , édition Ellipses » , Paris , 2007 , p 09

‡

BLONDEL François , « Gestion industrielle » , édition Dunod , Paris , 2000 , p 257 .
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يتميز أسلوب املناولة الصناعية ابملرونة و القدرة على االستجابة لالستخدامات املختلفة و أيخذ أشكال
متعددة و متنوعة حسب األهداف و األعمال املطلوب اجنازها و اليت ميكن تصنيفها حسب :

▪ مناولة طاقة اإلنتاج :
يف هذه احلالة ال متلك املؤسسات اآلمرة القدرة اإلنتاجية الالزمة لصناعة املركبات ،األجزاء و املعدات
اخلاصة و ابلتايل ال ميكنها تلبية طلبية السوق  ،فتقوم هذه املؤسسات إببرام عقود مناولة مع منشآت
أخرى متخصصة  ،هذا التعاقد قد يكون ظريف ملواجهة مثال ارتفاع يف الطلب  ،أو تعاقد طويل املدى
هبدف االحتفاظ بطاقة إنتاجية مرتفعة توفرها هلا املؤسسات املناولة للرفع من القدرة التنافسية .

▪ مناولة على أساس التخصص :
يف هذه الصيغة تتعاقد املؤسسات اآلمرة ابألعمال مع مؤسسة أو أكثر متخصصة تتوفر فيها التجهيزات و
الكفاءات الالزمة لتوفري احتياجاهتا من املواد أو اخلدمات املطلوبة  .و العالقة اليت تربط بني املؤسستني
ال تعود إىل التغريات يف حجم الطلبيات ألهنا تتميز ابملدى الطويل فهي عالقة مستقرة و يعود ذلك حلاجة
املؤسسة اآلمرة للمؤسسة املناولة .

▪ على أساس مدة عقد املناولة الصناعية :
 مناولة ظرفية  :املؤسسة اآلمرة تنتج إبمكانياهتا الداخلية ولكن ألسباب طارئة و ظرفية تستعني ابملؤسسةاملناولة لتنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية .
 مناولة هيكلية (دائمة )  :يتم اللجوء إىل هذا الصنف إذا تعلق األمر ابملنتجات املعقدة لذا تكون العالقةبني املؤسسة اآلمرة و املناولة طويلة و أحياان دائمة .
▪ املناولة حسب حمل التطبيق:
 املناولة الوطنية  :يف هذه الصيغة  ،تتمتع املؤسسات من نفس اجلنسية و تزاول نشاطها داخل حدود وطنها.
 -املناولة الدولية  :حيت تتمتع املؤسسات املتعاقدة جبنسيات خمتلفة مهما كانت الدولة اليت متارس فيها

عملها .

▪ على أساس درجة تعقد العالقة بني املؤسستني :
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 املناولة الصناعية البسيطة  :يف هذا النوع من املناولة تكون هناك عالقة مباشرة بني املؤسسة اآلمرة و املؤسسةاملناولة .
 املناولة الصناعية ابلتسلسل  :يف هذا النوع من املناولة يكون تدرج املناولني حسب أمهيتهم فاملؤسسة األوىلهي املؤسسة اآلمرة و تتبعها املؤسسة املناولة من الصنف األول اليت هي بدورها تعد مؤسسة أمرة ابلنسبة
للمؤسسات املناولة من الصنف الثاين وهكذا تليها مؤسسات بدرجات اقل .

 .4دوافع اللجوء إىل املناولة
تظهر الدوافع األساسية للمناولة بشكل أساسي يف األسباب التنافسية املتعلقة بفعالية األداء و اجلودة و
التكاليف  ،مما جيعل املناولة ليست حكرا على مؤسسة معينة دون غريها و ال تتوقف على نشاط دون
غريه من األنشطة األخرى  .و يف هذا السياق ميكننا أن نلخص أهم دوافع اللجوء إىل املناولة يف النقاط
األساسية التالية :
-

-

-

-

التحكم يف التكاليف  :اللجوء إىل ملناولة ميكن املؤسسة اآلمرة من احلصول على عقود للمدخالت أبسعار
اثبتة  ،ما يسهل عليها التحكم يف التكاليف ويقلل من مسؤولية اإلشراف على العمل ومراقبته .
حتقيق أفضل جودة  :إن البحث عن منتجات ذات جودة عالية يدفع املؤسسة إىل االستعانة مبصادر
خارجية  ،حيث ال ميكن للمتخصصني الداخلني تلبية املعايري املطلوبة و ابلتايل يتم اللجوء إىل املستوى
العايل من املهارات و اخلربات املتخصصة و املتوفرة لدى املناولني اخلارجني .
التحكم يف الوقت و التقليل من املخاطر  :من أهم أسباب اللجوء إىل املناولة هي التحكم يف الوقت و
التقليل من املخاطر  ،و ذلك بتسليم الطلبيات يف وقتها يف ظل تقلبات السوق و كذا التقليل من املخاطر
املتعلقة بعمليات اجلرد و املخزون .
مسايرة تقلبات السوق  :بعبارة أخرى فإن التعاقد مع مؤسسات مناولة هو مبثابة وسيلة لتحوط ضد تقلبات
الطلب يف السوق  ،فعندما يواجه املؤسسات االقتصادية يف الطلب أو وجود تغريات مومسية فإهنم يواجهون
ذلك إما من خالل زايدة االستثمارات املالية أو يلجؤون إىل التعاقد مع مناولني يف أنشطة معنية .
استغالل الطاقة املتوفرة :متكن املناولة من استغالل الطاقة املتوفرة يف املؤسسة و ذلك بتوفري عناء البحث و
التطوير يف جمال أو نشاط معني .
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-

-

 .5معايري اختيار املناول املناسب
غالبا ما تضع املؤسسة اآلمرة معايري و شروط اختيار املناول املناسب وفقا ألهداف مسطرة مسبقا
و اليت هتدف إىل حتقيقها من وراء اللجوء إىل هذا النوع من االسرتاتيجيات  ،و فيما يلي نذكر
**
أهم املعايري الفاعلة يف حتديد املناول املناسب :
املصداقية  :تعمل على رسم مسعة املؤسسة يف جمال نشاطها أمام عمالئها يف السوق مما يسمح هلا بتعزيز
موقعها التنافسي .
الكفاءة  :يقصد ابلكفاءة كال من  :املعرفة ،املهارة  ،احلافز ،القيم و األهليات اليت جندها عند املؤسسة
املناولة  ،و هذا وفقا حلاجات املؤسسة اآلمرة  ،اليت تستفيد من التخصص و اإلنتاج الكبري و االستخدام
األمثل للموارد املتاحة .
التكلفة  :تلعب التكلفة دور مهم يف حتديد سعر املنتج و ابلتايل فهو عنصر أساسي أتخذه املؤسسات
املقدمة لألعمال بعني االعتبار عند اختيار املؤسسة املناولة .
التكنولوجيا املتطورة  :يشرتط احليازة على درجة من التطور التكنولوجي و اإلبداعي من اجل حتقيق التميز
يف جمال التخصص .

اثنيا  :ماهية و م زااي املؤسسات الصغرية و املتوسطة
تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة القاعدة األساسية يف عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية  ،وذلك
ملا حت ققه من مردود اقتصادي كبري على مستوى كافة القطاعات اإلنتاجية داخل االقتصاد الوطين ،حيث
تلعب دورا رائدا يف توسيع القاعدة االقتصادية و يف حتقيق التكامل االقتصادي بني كافة القطاعات  ،كما
تساهم بشكل كبري يف إجياد فرص عمل جديدة .
 - 1تعرف املؤسسات الصغرية و املتوسطة
أاثر حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة جدال كبريا يف الفكر االقتصادي وبني املهتمني أبمر هذه
املؤسسات ،وذلك ألنه من الصعوبة وجود تعريف حمدود و دقيق للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يكون

مقبوال ملختلف االجتاهات االقتصادية  .هذه الصعوبة تكمن أساسا يف حتديد الفروقات اجلوهرية بني
**

زيدان غرىب نسرين و الداوي الشيخ  ،واقع املناولة الصناعية ابملؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية  SNVIودورها يف دعم قطاع

املؤسسات الصغرية واملتوسطة املناولة اجلزائرية  ،جملة املؤسسة  ، 2019 ،ص 62
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املؤسسة الصغرية من جهة و املؤسسة الكبرية من جهة أخرى .فمحاولة وضع تعريف مناسب هلذه
املؤسسات يصطدم بعدد كبري من املعايري و املؤشرات املختلفة كاحلجم وعدد العمال وحجم االستثمارات
▪ فمثال مت حتديد التعريف السائد يف دول االحتاد األوريب حسب اجلدول املوال :

نوع المؤسسة

عدد العمال (عامل)

رقم األعمال السنوي ( أورو )

مؤسسة مصغرة

˃10

≥2مليون

مؤسسة صغيرة

˃50

مؤسسة متوسطة

˃250

لم تكن محددة قبل2003

الميزانية السنوية (أورو
 ≥ 2مليون
( لم تكن محددة قبل(2003

≥ 10مليون

≤  10مليون

(≥  7مليون في سنة (1996

≤ 5مليون في سنة (1996

≥  50مليون

≤  43مليون

≥  40مليون في سنة (1996

(≤  27مليون في سنة (1996

املصدر :ايسر عبد الرمحان ،تقييم دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلد من ظاهرة البطالة :رسالة ماجستري ،ختصص :تسيري املوارد
البشرية ،جامعة جيجل، 2014 ،ص.70

▪ و يعرف املشرع اجلزائري املؤسسة الصغرية و املتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية  ،أبهنا مؤسسة إنتاج
السلع و  /أو اخلدمات  ،تشغل من  1إىل  250شخصا و ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  4ماليري دينار
††
جزائري أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  1مليار دينار جزائري .
 ا ملؤسسة املتوسطةتعرف أبهنا مؤسسة تشغل من  50إىل  250شخصا ،و رقم أعماهلا حمصور بني  400مليون دج و 4
‡‡
مليار دج ،و جمموع ميزانيتها السنوية حمصورة بني  200مليون دج إىل  1مليار دج .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ،اجلريدة الرمسية  ،العدد  ، 2يناير  ، 2017ص 05
نفس املرجع  ،ص 06
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 املؤسسة الصغريةتعرف أبهنا مؤسسة تشغل من  10إىل  49شخصا ،و رقم أعماهلا ال يتعدى  400مليون دج  ،و
§§
جمموع ميزانيتها السنوية ال تتعدى  200مليون دج.
 املؤسسة الصغ رية جدا :تعرف أبهنا مؤسسة تشغل من  1إىل  9أشخاص  ،و رقم أعماهلا ال يتعدى  40مليون دج ،و جمموع
***
ميزانيتها السنوية ال تتعدى  20مليون دج.
 - 1م زااي املؤسسات الصغرية و املتوسطة
تتميز املؤسسات الصغرية و ملتوسطة بعدة خصائص أو مميزات و ميكن سردها على النحو التايل:
 تتميز هذه املؤسسات بقدرهتا على التفاعل مبرونة مع متغريات االستثمار  ،أي التحول من صناعة إىل أخرىتتناسب مع متطلبات السوق  ،فمثال إذا جتمد قطاع اقتصادي أو فقد حيويته فان املؤسسات املؤسسات
الصغرية تستطيع التحول إىل قطاع اقتصادي أخر يف زمن وجيز دون عناء كبري  ،و يرجع ذلك العتماد
هذه املؤسسات على استثمار مادي ضعيف احلجم مما يسهل عملية التحول االقتصادي .
 خلق فرص عمل جديدة :إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة قادرة على امتصاص البطالة وخلق فرص عملجديدة ألهنا ال تتطلب املهارات الفنية اليت تتطلبها املشاريع الكبرية.
 حتقيق التوازن اجلغرايف لعملية التنمية  ،حيث تتسم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابملرونة يف التوطن والتنقلـديدة يف املناطق النائية
ـ
بني خمتلف املناطق واألقاليم  ،األمر الذي يساهم يف خلق جمتمعات إنتاجية ج

والريفية ،وإعادة التوزيع السكاين  ،واحلد من اهلجرة إىل املدن الكربى .

 مساعدة املؤسسات الكبرية يف تدبري احتياجاهتا من مستلزمات اإلنتاج السلعية  ،فعن طريق نظام التعاقدمن الباطن املنتشر يف العديد من الدول لتخفيض تكاليف اإلنتاج و زايدة القيمة املضافة  ،تصبح الصناعات
الصغرية مكملة و مغذية للصناعات الكبرية حيث تقوم إبنتاج العديد من األجزاء أو السلع نصف مصنعة
مبزااي اقتصادية للمؤسسات الكبرية .

نفس املرجع  ،ص 06
نفس املرجع  ،ص 06

§§
***
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 تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة بفعالية التسيري ،حيث تتبع غالبا طرق غري معقدة ،أما فيما خيصاهليكل التنظيمي فهياكلها التنظيمية بسيطة و اتصاالهتا مباشرة وابلتايل تستطيع أن تستغل بشكل جيد
االتصاالت الغري رمسية و الفعالة .
 استقاللية اإلدارة :ويعود ذلك إىل امللكية الفردية أو العائلية أو لعدد حمدود من األفراد هلذه املؤسساتبسبب اخنفاض رأس املال املستثمر فيها ,هذا يعين استقاللية اإلدارة هلذه املؤسسات ألن معظمها يكون
مديرها هو نفسه صاحب املؤسسة و الذي يتحكم يف مجيع القرارات .

اثلثا  :أمهية املناولة يف تطوير و تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة
تعمل إسرتاتيجية املناولة على حتسني األداء االقتصادي للمنشآت الصغرية و املتوسطة و ذلك نظرا الدور
اهلام الذي تلعبه يف دفع عجلة التنمية الصناعية من خالل تعزيز الرتابط و التكامل بني الصناعات الصغرية
و الصناعات األساسية †††  .و تتمثل هذه األمهية فيما يلي :
 ختصص املؤسسات املناولة يف بعض النشاطات و إنتاج بعض املستلزمات و القطع اخلاصة  ،ميكنها منالوصول إىل مستوى عايل من الفعالية وذلك بتوفري منتجات ذو جودة وأبقل تكلفة عما إذا مت إنتاجها
يف الشركات الكبرية األم .
 يساعد نظام املناولة على تطوير و تنويع املنتجات طبقا الحتياجات السوق  ،كما يساعد على االستغاللاألمثل للطاقات املتاحة و أتهيل الوحدات الصناعية هبا يعظم قدراهتا على تصدير منتجاهتا و مواجهة
املنافسة احمللية و الدولية .

 يعترب هذا النوع من االتفاقيات مبثابة آلية و أداة لرفع املستوى التكنولوجي للشركات الصغريةو املتوسطة العاملة يف جمال املناولة  ،فمن خالل االخنراط يف اتفاقيات التعاون مع مؤسسات
كبرية  ،موردين و مقاولني آخرين يتم االستفادة من التكنولوجية املنقولة .

 تساعد املناولة الصناعية على تعميق التصنيع احمللي و زايدة اإلمكانيات الصناعية خاصة يف املعداتاالستثمارية وإحالل املنتجات الوطنية حمل الوردات .

رابعا  :السياسة اليت تبنتها اجل زائر يف إطار ترقية املناولة
†††

بن الدين حممد ،دور مراكز املناولة يف دعم و توجيه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر  ،جملة احلقيقة  ،ع ،2
جامعة أدرار  ،جويلية  ، 2012ص11
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مل حتض املناولة الصناعية يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة بني  1988-1963ابهتمام السلطات العمومية نظرا
لطبيعة النظام السياسي السائد آنذاك  .ولكن مع بداية سنة  1988شرعت اجلزائر يف إعادة هيكلة
املؤسسات الوطنية و القيام إبصالحات اقتصادية حيث أعادت االعتبار لالستثمارات اخلاصة و تقليص
دور الدولة يف النشاط االقتصادي و ذلك من خالل صدور قانون رقم  25-88املؤرخ يف -07-19
 1988و املتعلق ابالستثمار  ،و الذي كان له دور كبري يف إعطاء دفع قوي إلنشاء املؤسسات الصغرية
و املتوسطة مبا فيها املؤسسات املناولة  .و مع بداية التسعينات جاء قانون الصفقات العمومية املعدل و
املتمم مبوجب املرسوم رقم  301-3الصادر يف  2003-09-11و الذي خصص قسم منه للمقاولة
الفرعية ابعتبارها وسيلة من وسائل تنفيذ املشاريع الكربى .
و إدراكا منها بضرورة تفعيل هذا األسلوب و ترقيته مت االتفاق على إنشاء البورصة اجلزائرية للمناولة و
الشراكة يف  1991وفقا لتوصيات برانمج األمم املتحدة للتنمية و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
و مبساعدة وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة اليت أعطت دفعا قواي يف جمال إقامة عالقات مناولة  .حيث
‡‡‡
تتمثل املهام األساسية لبورصة املناولة فيما يلي :
-

إنشاء قاعدة بياانت حول القدرات الصناعية  ،من اجل الوصول إىل دليل فرص للمناولة .
املشاركة يف نشاطات تكثيف النسيج الصناعي عن طريق تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف
جمال املناولة .
ترقية املناولة و الشراكة على الصعيد اجلهوي  ،الوطين و الدويل .
ترقية املنتوج الوطين واملسامهة يف تغطية األسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية/السعر .
تنظيم أايم تقنية و صالوانت للعرض ليتقارب أصحاب األوامر و املناولني .
املساعدة يف حتديد برامج للتكوين ورسكلة رؤساء املؤسسات وكذا أتطريهم .
كما مت إدراج فصل من العدد الثاين للجريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة يف  11يناير  2017لرتقية املناولة
من ابب تدابري املساعدة و الدعم لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ،حيث يتضمن هذا الفصل أربع

علوي فاطمة الزهراء  ،املناولة الصناعية خيار اسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مذكرة ماجستري  ،ختصص
 ،ص  86تسري املؤسسات الصغرية ة املتوسطة  ،جامعة امحد بوقرة بومرداس 2010-2009 ،

‡‡‡
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مواد حتتوي على إجراءات حتفيزية  ،مبوجب هذا القانون مت إنشاء مراكز تقنية للمؤسسات الصغرية و
§§§
املتوسطة املناولة لغرض احلصول على االعتماد و التصديق على املنتجات .
و يف نفس السنة ترأس وزير الصناعة و املناجم  ،يوما دراسيا حول املناولة الصناعية  ،حيث متيز هذا اليوم
الدراسي ابلتوقيع على اتفاقياتتخص املناولة و ذلك بني اجملموعات الصناعية العمومية و بورصات املناولة
و الشراكة املمثلة مبؤسسات املناولة  .و يعد هذا مبثابة مؤشر هام للتنسيق يف إجراءات احلوكمة فيما
يتعلق بسياسة التنمية الصناعية و التكنولوجية يف إطار اإلمكانيات الكبرية اليت تتوفر عليها املناولة املتواجدة
حاليا ابجلزائر .

.6

اخلامتة

تبني الدراسات النظرية الدور اهلام الذي تؤديه املناولة الصناعية يف حتسني القدرات اإلنتاجية للمؤسسات
اآلمرة و دورها الفعال يف تطوير الصناعة و إذا كانت تساهم املناولة الصناعية يف تطوير النسيج الصناعي
للدول املتقدمة  ،فان الواقع يف الدول النامية يبقى خمالفا لذلك  ،إذ تعيش املناولة الصناعية وضعية صعبة
جدا  ،فهي ال تقوى على مسايرة التكنولوجيا املتطورة و عاجزة عن تشغيل كفاءات اليت تتطلب أجور
مرتفعة  .إن ضعف املناولة الصناعية يف الدول النامية يرجع أساسا إىل ضعف اجلانب القانوين الذي من
شانه أن يساهم يف ربط العالقة بني املؤسسات اإلمرة و املؤسسات املناولة  ،ضف إىل ذلك ضعف احمليط
االقتصادي الداعم هلذه املؤسسات الصغرية  ،اليت حتتاج إىل متابعة و مرافقة من تكوين عماهلا و متويلها
 .كما أنمل أن تقدم الدول النامية مناخا مالئما إلنشاء املناولة الصناعية الكفيلة بتطوير اقتصادايهتا و

احلد من التبعية للدول املتقدمة .
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