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 ملخص
الكبير الذي حظيت  لالهتمام نظرا  ، "العناقيد الصناعية" استراتيجيةعديد من الدول التتبنى 

أداة لتعزيز القدرات اإلنتاجية  فضلدول العالم، باعتبارها أ كافة األخيرة من طرف في السنوات به 
والتنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قدرتها على تفعيل الترابط والتشابك االقتصادي 

دة، خاصة مع التحرر المستمر ر ستو تجات المللدول والحد من مخاطر العولمة والمنافسة مع المن
التغلب على   فيافترضت الدراسة أن العناقيد الصناعية تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة    لألسواق.

كيفية أن يكون   توضيح إلىصغر الحجم. وهدفت الدراسة  مشكالتو  ،التكنولوجية المشكالت
 ، تصاد الوطني يجب أن تعتمد تنميتهاوالمتوسطة مكانة ومساهمة فعالة في االق ،للمؤسسات الصغيرة

الصناعية التي يمكن    أو التجمعاتالعناقيد    استراتيجيةوتطويرها على استراتيجيات واضحة، ومن بينها  
دورها خاصة    تعزيزو دون تطور هذه المؤسسات    للعديد من المعوقات التي تقف حائال    عالجا  أن تمثل  

تؤدى الى تحقيق   االستراتيجيةوجود مجموعة من التحالفات  توصلت الدراسة الى أن  .  ي الدول الناميةف
التكاليف   فيوذلك من خالل المشاركة    ،وتحقق تخفيض التكاليف  ،أعلى مستوى من الكفاءة والتنافسية

 .الثابتة التي يصعب على كل منشأة بمفردها توفير آلياتها
ية، مناخ االستثمار، السياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العناقيد الصناع الكلمات الدالة:

 .االقتصادية
Abstract 

Many countries are adopting the strategy of "industrial clusters" due 

to the great interest that the latter has received from the countries of the world, 

as the best tool to enhance the productive and competitive capabilities of 

small and medium enterprises, in addition to their ability to activate the 

economic interdependence and interdependence of countries and reduce the 

risks of globalization and competition with imported products, Especially 

with the ongoing liberalization of markets. The study assumed that industrial 

clusters help SMEs overcome technological and small-scale problems. The 

study aimed to clarify how SMEs should have an active role and contribution 
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to the national economy. The development of these institutions and the 

promotion of their role, especially in developing countries The study 

concluded that the existence of a group of strategic alliances lead to achieve 

the highest level of efficiency and competitiveness, and achieve reduction of 

costs, through the participation in fixed costs, which is difficult for each 

facility on its own to provide mechanisms 

Keywords: SMEs (Enterprises Medium and Small - Clustering - Investment 

policies Economic 

 مقدمة 
قدرة التنافسية للصناعات هو انتشار ظاهرة العناقيد الصناعية، لإن واحدا  من أهم المحددات ل

رها. وهي الظاهرة التي تلك الظاهرة التي وقفت وراء تفسير تميز دولة بعينها في صناعات دون غي
تعتبر العناقيد  إذ ة.تها التنافسية أن تنظر إليها بجدياأصبح لزاما  على كل دولة تسعى إلى تعزيز قدر 

عديد من دول العالم لتنمية المشروعات الصغيرة  فيالمتبعة  االستراتيجياتالصناعية من أهم 
حيث  ،التغلب على المشكالت المترتبة على صغر الحجم يف وذلك من خالل مساعدتها ،والمتوسطة

 فيض بعضها البعترتبط مع  التيإن العناقيد الصناعية تضم مجموعة من المنشآت والشركات 
كما أن العناقيد الصناعية تعد أحد أهم أساليب زيادة  - سلسلة القيمة المضافة -منظومة القيمة 

حيث تعمل على رفع تنافسية اإلنتاج  ،األجنبي االستثماروجذب  ،الصادرات وخفض معدالت البطالة
من تحد يدفع العنقود أجواء من المنافسة مع دول أخرى كجزء  فيخاصة إذا تم وضعها ، الصناعي
 إلى تنمية قدراته.   الصناعي

 لبحث امشكلة 
  ، القرن الماضي  اتيتسعينعديد من الدول النامية بانتهاج فكر االقتصاد الحر منذ أوائل    قامت

تدعم وضع هذه الدول التنافسي في األسواق  التيلى اتخاذ الحكومات بعض السياسات إ دى أمما 
 األداة م وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة باعتبارها  سياسات في دعإحدى هذه ال  العالمية، وتمثلت

ن المنشآت إحيث  محدودا ،تلك الجهود مازال  أثرأن   الدول، إالالمناسبة لتعزيز القدرة التنافسية لهذه 
عديد   والمتوسطة بوجه عام تواجه عديد من المخاطر لكونها ما زالت تفتقر إلى الصناعية الصغيرة
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ونظم إنتاج وتسويق تتسم   متقدمة،ة من إدارة واعية وعماله ماهرة وآالت ومعدات  مات التنافسيمن مقو 
وفى ظل ازدياد المنافسة سواء في األسواق المحلية أو العالمية أصبح التغلب على هذه  بالكفاءة.

. قتصاد ككل على مستوى اال وإنماليس لهذه المنشآت على وجه الخصوص ، كبرى  المخاطر قضية
على القدرة التنافسية  االستراتيجيةتركز الدراسة على تحليل أثر العناقيد الصناعية والتحالفات 

 . مصر   فيالخاص بصناعة الجلود    الصناعيمع وضع تصور لشكل العنقود    ،للمشروعات الصناعية

 فروض البحث 
   مدى تحقق الفرضين التاليين اختبار علىيقوم البحث 

التغلب على   والمتوسطة في الصغيرة مساعدة المنشآت الصناعية تقوم العناقيد الصناعية ب -1
توفير  ، فضال  عنالتكنولوجية المشكالتو  الصغير،الحجم تواجهها مثل مخاطر  التيالمخاطر 

 الدولية.  األسواق في تالمنشآمشاركة هذه  فاعلية عمل صناعية تزيد من كتلة
لى مفهوم المجتمع إ الصناعيالعنقود  محصلة للقدرة على التحول من مفهوم الصناعيالتطور  -2

   المتكامل.  الصناعي

 هدف البحث 
ة العنقودي اتالمفترض وجودها داخل التجمع االستراتيجيةالتحالفات أنماط التعرف على  -1

مع التطبيق على صناعة  ، سلسلة قيمة واحدهللصناعات المترابطة مع بعضها البعض في 
 . الجلود في مصر

 .المتكامل  الصناعي ية كأحد عناصر المجتمعدراسة العناقيد الصناع -2

 البحث أهمية 
الصناعات   عناقيد تلعبه أن  يمكن الدور الذي الضوء على ييلق أنه  في أهمية البحث تكمن

بروز ونجاح عديد من الدول النامية في  في ظل االستراتيجيةإدارة التحالفات  في والمتوسطة الصغيرة
الصناعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق تجميع تلك الصناعات   نشآتللم  االستراتيجيةإدارة التحالفات  

 األسواق ومن ثم اقتحام  واحد،في مكان واحد مع وجود الصناعات الداعمة والمغذية إلنتاج منتج 
 تنافسية بمزايا العناقيد الصناعية  تتمتع حيث المحلي، السوق  في  المنافسة  أمام  والصمود  ةالعالمي
 عديدة.
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 منهج البحث 
وذلك من خالل تحليل البيانات والدراسات الخاصة بموضوع البحث وفقًا  التحليليالمنهج 

 :يليلما 
 العلمية المتعلقة بموضوع البحث باللغتين العربية واإلنجليزية. حصر الكتابات -1
 .اإلحصاءات والدوريات والتقارير العربية واألجنبية -2

 حدود البحث 
 . (2017-  2004) الفترةترة الدراسة على الحدود الزمنية: حيث تقتصر ف -1
 . مصر في على قطاع الجلود  التطبيقالحدود المكانية:  -2

 البحث هيكل 
 أوال : الدراسات السابقة. 

 . الصناعي العناقيد مفهوم: ثانيا  
 .العنقودية التجمعات المترتبة على ثالثا : المزايا
 .والمتوسطة الصغيرة الصناعية نشآتلمخاطر الم الصناعية العناقيد مواجهة رابعا : آليات

 . الجلود وصناعة دباغة لعنقود  المضافة القيمة سلسلة خامسا : تصميم
 . المصرية الصناعة  مستوى   الجلود على قطاع وضع سادسا :

 السابقة الدراسات  أوالً:
ات االستراتيجية في دعم القدرات التنافسية للمؤسسزنيني فريدة وشيشة نوال. " دور التحالفات   -1

 -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  - االقتصادية". جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف
 :2010–الجزائر–مخبر العولمة واقتصاديات شمال أفريقيا

 التحالف بدال   استراتيجيات اختارت من الشركات الكبيرة عددأن هناك  وضحت هذه الدراسة
تقليل تكلفة التنافس وتكلفة البحوث والتطوير ونقل   إلىك وقد هدفت من ذل ،التنافس استراتيجياتمن 

 ستراتيجيةالباإلضافة  كما برزت أيضا   ،التكنولوجيا بشكل منفرد وتعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين
ر وتعزيز كيان وموقف الشركات التي تبنت هذه الشراء والدمج بهدف تكبي استراتيجيةالتحالف 

وكذلك إفادة الكيان الجديد من  ،د االندماج هي: مواجهة منافس قوي أهم فوائومن بين ، االستراتيجية
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تشكل إحدى الصيغ األساسية في   االستراتيجيةالتحالفات  أنتوصلت الدراسة الى  .القرارات التسويقية
 يا  يو ح تهيئ مجاال   كما أنها ،ومستقبال   حاضرا   االستراتيجيةاستجابة المنظمات العالمية والدول لبيئتها 

 وكذلك  ،المنشودةلحشد الطاقات والموارد الملموسة وغير الملموسة قصد استثمارها لتحقيق األهداف 
 للموارد والقدرات وتعظيم المنافع منها بأقل تكلفة ممكنة. أن التحالفات تساعد على التسيير األمثل

يد الصناعية في عابد محمود أحمد جاد، وعبد هللا عبد الشافي منصور حفناوي. "دور العناق  -2
. 1110دسي لجامعة األزهر.  إصدار  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مجلة القطاع الهن

640 – 2010: 
  الصناعية المشروعات  تنميةودورها في  الصناعية العناقيد أهميةهذا البحث على  ركز

 اقتصادياتاستغالل    طريقواألسعار عن    التكاليف  تخفيضخالل قدرتها على  من  والمتوسطة    الصغيرة
 للميزة الدافعة  المهمةمن العناصر  وغيرها والتدريب والتسويقفي اإلنتاج والبحوث  الكبيرالحجم 

 لتنمية المشجعة  البيئاتتعتبر من أبرز أنواع  الصناعية العناقيد أنوافترض البحث  .ةسيالتناف
الحجم األمثل  وتحقيقالت لما تحققه من وفورات الحجم للمدخ ،ةوالمتوسط الصغيرةالصناعات 

العمل وتبادل   وتقسيمالتخصص  زيادةإلى  يؤديالتعاون الذي  وتحقيق، اإلنتاجيةالستخدام الطاقات 
المبادرات  تشجيعالعمل على  يجببأنه  البحث أوصىكفاءة اإلنتاج.  وتحسيناألفكار والمعلومات 

صغار  توعية يجب. كما صناعية عناقيدفي صورة  الصغيرةالصناعات  وتجميع تكتلنحو  الفردية
 ينبغي. كما العناقيدمن جراء عملهم من خالل هذه  عليهموالفوائد التي ستعود  بالمزايا المستثمرين

  تحديد مثل هذه التكتالت من خالل  لقيامالالزمة  التسهيالتتقدم  أنللجهات المسئولة في مصر 
سواء داخل المناطق  الصناعية  العناقيدمثل هذه  لقيامالمساحات الالزمة في المواقع المناسبة  وتوفير

 ريفية، بل وحتى في القرى الالجديدةفي المدن  الصناعيةلمناطق ا  أوفي المدن القائمة  الحضرية
من   الصغيرةالصناعات  سيمكنوهذا  ،العناقيدهذه  لقيامبأشكال الدعم المطلوبة  وإمدادهاالقائمة، 

مرتبطة بهذه  جديدةفرص عمل  توليدكذلك على  سيعمل، كما دةجديالمنافسة بكثافة واكتساب أسواق  
في الحد من   وسيساعدفي المجمل،  الصغيرةالمشروعات  استدامةالى  سيؤديره . وهذا بدو العناقيد

 ليس مستدامة تنمية تحقيقفي  سيساعدالبطالة في المنطقة الموطن بها مثل هذه التكتالت، وبالتالي 
 .بهذا المشروع ةعلى مستوى المنطقة المحيط أيضالكن  فقط على مستوى المشروع و 
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شعبي. "استراتيجية العناقيد الصناعية ودورها في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة  سناء -3
عين مليلة". كلية العلوم االقتصادية والتجارية. رسالة   CABAMوالمتوسطة"، دراسة مؤسسة 

 :2012ماجيستير، جامعة العربي بن مهيدى. 
العناقيد الصناعية كأداة لتحقيق  يةاستراتيج استخدامدراسة إمكانية  في تتمثل مشكلة البحث 

 استراتيجية بأن اعتمادالفرض القائل    باختبارالعراق، وقد قام البحث    في   الصناعيأداء القطاع    فينقلة  
 التنافسية تهاراقد ورفع  والمتوسطة الصناعات الصغيرة تنمية هخالل من يمكن الصناعية  العناقيد

الدراسة    اعتمدتوقد    .االقتصادية في التنمية الصناع القطاع دور تعظيم عن فضال   ،اإلنتاجية وطاقاتها
من خالل حصر الكتابات  الوصفي التحليلي األسلوب استخداممن خالل  االستنباطيعلى المنهج 

  استخدام إلى    باإلضافةالبحث،  المرتبطة بموضوع    اإلحصائياتالعلمية والدراسات موضوع البحث وكذا  
العراق، وقد توصل    في  الصناعيخاص بأداء القطاع    قياسيمن خالل تقدير نموذج    القياسي  األسلوب

 أي الى للتوصل  المباشرة، وغير المباشر واألمامية الخلفية  االرتباطات قيم البحث إلى حساب
 صناعة ،الكيمياوية والمنتجات ادالمو  صناعة وحصلت الصناعات، بباقي ارتباطا   اكثر- الصناعات

 الالفلزية صناعة المعادن و  األخرى، فلزية الال  المعادن منتجات صناعة و  ط واللدائن،المطا منتجات
 والمعدات  اآلالت وصناعة  والمعدات المكائن باستثناء المعادن المركبة منتجات صناعة و  القاعدية، 

الصناعات، وقد أوصت الدراسة بإعداد   قيببا االرتباطات مقارنة على  خر،آ بمحل المصنفة غير
المزيد من الدراسات العلمية بشكل أكثر تفصيال  بحيث يتم توصيف عدد من العناقيد الصناعية 

 لألنشطة الصناعية بالعراق. 
إيهاب على الموسوي. " دور العناقيد الصناعية في تطوير القدرة التنافسية للقطاع الصناعي".   -4

 : 2014. جامعة أهل البيت. العراق. 24مجلة أهل البيت العدد 
العناقيد الصناعية،   استراتيجية  باستخدام  الصناعياولت الدراسة سبل دعم تنافسية القطاع  تن

للعناقيد   المفاهيمي  النظري   اإلطار  استعرضتحيث    ، يالوصف  التحليلي  األسلوبالدراسة    استخدمتوقد  
للقدرة التنافسية ومحدداتها، ثم توضيح العالقة   النظري البحث لدراسة اإلطار  انتقلالصناعية، ثم 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات منها  .ةبين العناقيد الصناعية والقدرة التنافسي التبادلية
تنمية القطاع   فيالدول النامية كأداة لتحقيق نقله نوعية    فيبالعناقيد الصناعية    كافي  اهتمامعدم وجود  
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هذا المجال بما  فيالدراسات التطبيقية لتنمية، وقد أوصت الدراسة بإعداد ات اكأحد قاطر  الصناعي
 بالعراق. الصناعييدعم تنافسية القطاع 

الصناعية في دور العناقيد الصناعية في تعزيز استراتيجية التنمية  هللا. »تحليلالطيبي عبد  -5
جامعة  .سير والعلوم التجاريةكلية العلوم االقتصادية وعلوم التي .رسالة ماجيستير  .الجزائر"
 :2016 .وهران

تحقيق  في من الممكن أن تلعبه العناقيد الصناعية  الذي التنموي الدراسة الدور  هذهتناولت 
مفادها قدرة العناقيد الصناعية على تحقيق  رئيسيةالتنمية الصناعية، وقد قامت الدراسة على فرضيه 

من خالل    الوصفي  التحليلي  األسلوبالدراسة على    اعتمدتو ،  اإلقليميالتنمية الصناعية وكذلك التوازن  
من خالل دراسة    التطبيقي  األسلوب  استخدامإلى    باإلضافةهذا المجال،    في  واألبحاثالكتب والمراجع  

 التكنولوجي العناقيد الصناعية من خالل دراسة العنقود  استراتيجيةتحول دون تطوير  التيالمعوقات 
  في   ا  ة قد لعبت دور العناقيد الصناعي استراتيجيةوقد توصلت الدراسة إلى أن   .ائرعبد هللا بالجز  لسيدي

كثير من دول العالم. وأوصت الدراسة   فيوتدعيم القدرة التنافسية لها  هتحقيق تنمية صناعية مستدام
ل  عدد من سالسل القيمة بأنشطة صناعية بالجزائر من خال فيالعناقيد الصناعية  استراتيجيةبتفعيل 

 اإلقليمي بما يعزز التكامل  العربي اإلقليميهذا الشأن، تعميق التعاون  فيمزيد من الدراسات العلمية 
 لعدد من العناقيد الصناعية. 

لتنافسية نبيلة زيتوني، مريامة شتوح. "التحالفات االستراتيجية ودورها في تحسين وتعزيز الميزة ا -6
(". كلية العلوم االقتصادية 2016-1996ل )للمؤسسات االقتصادية »دراسة حالة مجمع صيدا

 :2019قلمه. -1945ماي  8جامعة والتجارية. 
 من االقتصادية للمؤسسة التنافسية الميزة وتعزيز رفع إمكانية تناولت الدراسة تحليل مدى

 التنافسية القدرة رفع على الصناعية العناقيد استراتيجية وقدرة االستراتيجيةالتحالفات  اعتماد خالل
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتشابك ترابط هل آخر بمعنى أو .الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات

 الفرض القائل انتهاج  باختباروقد قامت الدراسة    ؟التنافسية قدراتها رفع إلى محدد يؤدي تخصص في
 أن العناقيد  كما  .وتعزيزها التنافسية ميزته وتحسين الرفع إلى أدى االستراتيجية للتحالفات صيدال مجمع

 تواجهها  المخاطر التي على التغلب في والمتوسطة الصغيرة الصناعية المؤسسات الصناعية تساعد
 من  تزيد قوة صناعية  إنشاء على  ا  أيض وتساعد التكنولوجية المشكالتو  الصغير، الحجم  مخاطر مثل
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من خالل   االستنباطي الدراسة المنهج اعتمدت وقد .الدولية التجارة في المشروعات هذه مشاركة
 أهم من نأ. وقد توصلت الدراسة إلى التطبيقي واألسلوب الوصفي التحليلي األسلوب استخدام

 محيطها عن هو عزلتها الجزائر، في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منها تعاني التي المشكالت
التحالفات  إلى النظر ويمكن. الصعوبات تجاوز  على قدرتها عدم وبالتالي  والعملي، الصناعي

 المؤسسات تنمية في ألهميتها ودورها ا  نظر  الصعوبات، هذه لتجاوز اآلليات كأحد االستراتيجية
 الكبيرة المؤسسات سلوك محاكاة وصوال إلى قدرتها تطوير خالل  من والمتوسطة الصغيرة الصناعية

 البحوث،و  ج،اإلنتا في الحجم استغالل اقتصاديات طريق عن واألسعار التكاليف تخفيض في
وقد أوصت الدراسة بعدد من    .التنافسية للميزة العناصر الدافعة من وغيرها إلخ،... والتدريب التسويقو 

 تحالفات على التوقيع بغية أجنبية شركات جذب يمكنها معرفية مراكز التوصيات منها تأسيس
 الشركات مع المشتركة روالتطوي البحث برامج ، وتشجيعالمحلية والجامعات مع الشركات استراتيجية
  معرفية. وفوائض خلق وفورات من يمكن بشكل األكاديمية والمنشآت

نصر الدين حفصي. العناقيد الصناعية ودورها في تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني )عرض  -7
 :2019.  قلمه. 1945مايو  8تجارب دولية(. كلية العلوم االقتصادية والتجارية. جامعة 

  القومي العناقيد الصناعية على االقتصاد    استراتيجيةيل وتطبيق  على كيفية تفعركزت الدراسة  
 العناقيد تطبيق لنجاح إمكانية الجزائر، وقد قامت الدراسة على عدد من الفروض أبرزها أن هناك  في

 هذا في الرائدة تجارب الدول من االستفادة من انطالقا  الوطني االقتصاد تنافسية وزيادة الصناعية
للكتابات  الوصفي التحليلي األسلوب باستخدام االستنباطيالدراسة على المنهج  اعتمدتال. وقد مجال

وقد   الجزائر. في لدراسة الحالة  القياسي واألسلوبموضوع البحث،  فيالمنشورة  واألبحاثالعلمية 
 المهمة م الصناعية  والعناقيد الصناعية كانت أحد الدعائ  االستراتيجيةتوصلت الدراسة إلى أن التحالفات  

وبالتالي أهمية التوسع في تأسيس مجمعات   ، في تحقيق التنمية الصناعية في عدد من التجارب الدولية
جغرافية بأهم  خريطة أوصت الدراسة بضرورة تحديد  وقد .االستراتيجيةصناعية تعتمد على تلك 

 سلسلة القيمة.   فيالبعض ترتبط مع بعضها  التييمكن االهتمام بها  التيالمشروعات والمجاالت 
محمد حسن توفيق، وآخرون. " دور العناقيد الصناعية في تنمية القدرة التنافسية لصناعة  -8

بالتطبيق على محافظة دمياط.  معهد التخطيط القومي. سلسلة قضايا   ،األثاث في مصر"
 :2019[. فبراير 298التخطيط والتنمية ]
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في دراسة دور العناقيد الصناعية في تنمية  فيالوصالدراسة على إتباع المنهج  اعتمدت
تواجه العناقيد  التي المشكالتالقدرة التنافسية لصناعة األثاث بمحافظة دمياط من خالل تحديد 

المفاهيم والنظريات االقتصادية والتنموية المرتبطة بالعناقيد  -الدراسة: حيث استعرضت  ،الصناعية
الحاكم للتنمية الصناعية في  التنموي اإلطار و ، الصناعيوطين الصناعية، والنظريات المرتبطة بالت

نشأة وتطوير العناقيد و  الحاكم للعناقيد الصناعية في مصر والمؤسسي التشريعيمصر، واإلطار 
وكيفية تطورها،  وتنميتها،ومعاييرها وأشكال العالقات داخلها  أنواعهالتعريف بها، وكذلك الصناعية وا

التنمية   استراتيجيةأهم البرامج والمشروعات المرتبطة بالعناقيد الصناعية في و  وأهميتها االقتصادية
تضمنت   التيالعناقيد الصناعية في صناعة األثاث بمدينة دمياط    استراتيجيةالمستدامة وسياسات دعم  

ة سياسات تتعلق بالبيئة التنظيمية وبيئة األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياسات المساعد
 أسلوبعلى تأهيل العناقيد الصناعية، وكذلك تقييم صناعة األثاث بمدينة دمياط لألثاث باستخدام 

التجارب الدولية في مجال العناقيد الصناعية، وكذلك أدوار الجهات و (. SWOT)التحليل الرباعي 
صلت الدراسة  الشركات والجهات والمؤسسات الداعمة. تو و ، الحكوميالداعمة لها والمتمثلة في الدور 

، كما أثبتت التجارب الدولية أهمية  الخشبيلشركات إنتاج األثاث  التكنولوجيإلى عدم وجود الدعم 
عات الصناعية والتعاقدات من الباطن بين المنشآت بغرض رفع القدرة التنافسية لها، كذلك  التجم

ق الترابط بينها مع تقديم بضرورة وضع خطة طويلة األجل للعناقيد الصناعية بما يحقق تكاملها وتحقي
لورش من أصحاب ا ي مع زيادة االهتمام بالعنصر البشر  االستشاريةمن خالل الخدمات  الفنيالدعم 

 والمصانع لما له من تأثير على فعالية هذه العناقيد الصناعية.  
 :يوذلك على النحو التالإلى نمطين رأسيين  انقسمتأنها  السابقةالدراسات  يالحظ من

من خالل حصر الكتابات  يالوصف يدراسات تعتمد على المنهج التحليل هيو األول النمط  -1
للجوانب المختلفة للعناقيد  يالنظرية المرتبطة موضوع البحث، من خالل شرح تفصيل

وأنماطها المختلفة وأهميتها في تعميق عمليات التصنيع  االستراتيجيةالصناعية والتحالفات 
 في تعزيز القدرة التنافسية لألنشطة الصناعية.  تقوم به يمكن أن  الذيوالدور  ىالمحل

من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع فقد حاولت دراسة بعض   يأما النمط الثان -2
والعناقيد الصناعية في محاولة   االستراتيجيةالحاالت التطبيقية المرتبطة بمفهوم التحالفات 
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 الذي، أو بهدف إعادة هيكلته بالشكل ن تجربتهستفادة مإما لتوصيف وضع قائم يمكن اال
 يساعد على زيادة القدرة التنافسية لتلك األنشطة الصناعية.

من األبحاث التخصصية الدقيقة التي تهتم بدراسة حاالت  هيتميز موضع البحث في كون
يصعب ، ومن هنا يبعينها وتوصيفها بشكل جيد، وذلك لوضع تصور مناسب لكل حالة على حد

وهذا هو جوهر ، واختالفهاأو حالة بعينها على جميع األنشطة الصناعية مع تباينها  يم تجربةتعم
في هذا المجال. حيث تمت االستفادة من الدراسات  ختالف بين هذا البحث والدراسات السابقةاال

في حين  .منها االستفادةوأنماطها وكيفية  ستراتيجيةاإلللتحالفات  ي طار النظر السابقة في تحديد اإل
 االستراتيجية العناقيد الصناعية والتحالفات    استخدامركز الجانب التطبيق بمحاولة وضع تصور لكيفية  

لتي من الممكن أن تستخدم في عالج المعوقات ا  الصناعي تعلقة بهذا النشاط  الخاصة بسلسلة القيمة الم
تحليل صناعة الجلود في مصر. كما ركز البحث أيضا  على التي تواجه نشاط الصناعة الجلود في 

، وكذا تحليل  المتعلق بتلك الصناعة التصديري داء ، واألالصناعيمساهمتها في الناتج  ممصر وحج
المطلوبة لتعزيز تنافسية هذا   االستراتيجيةسلسلة القيمة المرتبطة بتلك الصناعة وأنماط التحالفات 

 القطاع.

 ( (The industrial Clusters مفهوم العناقيد الصناعية :ثانياً 
قدرة التنافسية للصناعات هو انتشار ظاهرة العناقيد الصناعية، إن واحدا  من أهم المحددات لل

تلك الظاهرة التي وقفت وراء تفسير تميز دولة بعينها في صناعات دون غيرها. وهي الظاهرة التي 
تنظر إليها بجدية. فالعنقود كما  أصبح لزاما  على كل دولة تسعى إلى تعزيز مقدرتها التنافسية أن

التي تجمع بينها عوامل مشتركة  شركاتالمن قتصادية هو تجمع يضم مجموعة تعرفه األدبيات اال
كاستخدام تكنولوجيا متشابهة أو االشتراك في القنوات التسويقية ذاتها أو االستقاء من وسط عمالة  

بينها. ويضم هذا التجمع كذلك مجموعة من  مشترك أو حتى االرتباط بعالقات أمامية وخلفية فيما
يعتبر وجودها ضرورة لتعزيز تنافسية أعضاء التجمع  ي الت مرتبطة به والداعمة له سات الالمؤس

 .( Schmitz, 1992, p.64)  كالجامعات والمعاهد التعليمية
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 :التاليلعناقيد الصناعية على النحو ات لتعريفتقديم أهم ال ويمكن
تجمعات جغرافية لعدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة  هي: ناقيد الصناعيةتعريف بورتر للع -1

مجال معين بما يمثل منظومة من األنشطة الالزمة لتشجيع ودعم  فيوالمتصلة ببعضها البعض 
كمكونات  المهمةوعلى هذا تتضمن العناقيد الصناعية المصنعين والموردين للمدخالت  ،ةالتنافسي

العملية اإلنتاجية أو الموردين لبعض خدمات البنية التحتية  فيلمستخدمة اإلنتاج والمعدات ا
  التي والشركات  ، المنتجات المكملة ومنتجيباإلضافة إلى قنوات التسويق  ، ةبالصناعالخاصة 

كاملة للقيمة  حيث يمثل العنقود السلسلة ال  ،تستخدم مدخالت متشابهة أو عمالة وتكنولوجيا متقاربة
ما  يضم العنقود   غالبا  ولكن    ،العناقيد من حيث درجة العمق ودرجة التعقيد  تختلفولكن    ،المضافة

 . ( Michael porter, 1998, p.77) جميع مراحل العملية اإلنتاجية
  -  عالمية أو ؛إقليميةأو  محلية؛ –تجمعات جغرافية  هي: تعريف اليونيدو العناقيد الصناعية -2

مجال معين بما يمثل  فيوالمتصلة ببعضها البعض  لعدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة
 .( UNIDO, 2002, p.22-24) التنافسية منظومة من األنشطة لتشجيع ودعم 

بأنه تجمع يضم مجموعة من  الصناعيالعنقود  االقتصاديةكما تعرف بعض األدبيات 
القنوات التسويقية   في   اكشتر االتكنولوجيا معينة أو    كاستخدامتجمع بينها عوامل مشتركة    التيالشركات  

ويضم   ،عالقات أمامية وخلفية فيما بينهاب االرتباطأو االستفادة من وسط عمالة مشترك أو حتى 
زيز ر وجودها ضرورة لتعيعتب يالتوالداعمة لها  ،مجموعة من المؤسسات المرتبطة بهاالتجمع أيضا  

تقوم بالتدريب  التيالمؤسسات  ،الحكوميةات الهيئ ،هذه الهيئات المؤسسات التمويلية ومن ،التنافسية
باإلضافة إلى دور الجامعات  ،تقدم خدمات التدريب يالت ،باإلضافة إلى النقابات المهنية المهني

 . ( Piero Morosini, 2004, p. 10)  والمؤسسات البحثية
فهناك  ، احدالو العنقود  فيبذلك يمكن التمييز بين نوعين من عالقات الترابط بين المنشآت 

أو عالقات  اإلنتاجية،نفس المرحلة  فيتكون بين منشآت  التيتلك العالقات  وهيترابطات أفقية 
صورته  في فإن العنقود  وبالتالي  اإلنتاجية،مختلفة من العملية  مراحل فيتكون  التيتلك  وهي رأسية 

القرار مجلس  اتخاذدعم مركز المعلومات و المتنوعة )الحقيقية يمثل شبكة من العالقات الصناعية 
كما أنه هناك عديد من التعريفات المتعلقة بالعناقيد الصناعية تصب  . (13، ص. 2003الوزراء، 
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 في نه ترابط بين مجموعة من الشركات مرتبطة مع بعضها البعض إحيث  االتجاهنفس  فيمعظمها 
 :  التالي( 1رقم )ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل  ،(1)سلسة القيمة المضافة

 (1شكل رقم )
  تؤثر على العناقيد الصناعية التيالمنشآت والمؤسسات 

 

 الباحث تم إعداده بواسطة المصدر: 

األطراف المختلفة من منشآت صناعية، جامعات، االتحادات   ( 1رقم )  الشكليوضح 
الصناعية، والهيئات الحكومية، والبنوك ومؤسسات التمويل التي تعمل مع بعضها البعض لتأسيس 

من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمصنعين، والتجمعات  التي االستراتيجيةط من التحالفات أنما
 الصناعية. الصناعية وفقا  لمفهوم العناقيد

 
 
 

 
بأنها: تلك العملية التي ينتج عنها قيمة مضافة كنتيجة تحويل المواد الخام بفعل العمليات يمكن تعريف سلسلة القيمة  (1)

يرها من العمليات التي تنتهي بوصول المنتج الصناعية وسلسة من العمليات األخرى مثل التخزين والنقل والتسويق وغ

 للمستهلك النهائي.

 المنشآت

 الصناعية
 الهيئات

 العامة

الدعاية 

 واإلعالن

 والتسويق

 االتحادات 

 الصناعية

 

 الجامعات 
 دور

 التمويل
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 ثالثًا: املزايا املرتتبة على التجمعات العنقودية
 : ليالتاتوضيح مجموعة من المزايا والمنافع الناتجة عن العناقيد الصناعية على النحو  مكن  ي

 اإلنتاجية،المراحل    فيستاتيكية على تخفيض نفقات التبادل  المزايا اال  ساعدت  :ستاتيكيةالمزايا اال .1
وتحقيق درجة عالية من التخصص وتقسيم العمل باإلضافة    لإلنتاج،  الرأسي باإلضافة إلى التكامل  

 نية.العاملة الماهرة من خالل تعاون الشركات وتركز الخبرات الف األيديإلى توفير 
مجاالت متقاربة أو متكاملة إلى تركز  في يؤدى تجمع وحدات متخصصة : المزايا الديناميكية .2

  وهو ما يساعد على حصول الوحدات   ،هذه المجاالت  في الخبرات الفنية سواء بشرية أو تكنولوجية  
معرفة  بين اإلبداع وتدفق ال الضمنيهذا باإلضافة إلى التنوع  ،الصغيرة على مزايا الحجم الكبير

كما تؤدى   .التبادليعاجلة من خالل العمل    عالجتعامل مع المشكالت بأساليب  باإلضافة إلى ال
تخفيض تكاليف اإلنتاج بصفة عامة  وبالتالي ،إلى تقليل نفقات التبادل أثناء المراحل اإلنتاجية

ينعكس ما تحسين فرص التصدير م وبالتالي ،وهو ما يؤدى إلى رفع المزايا التنافسية للمنتجات
 .ككل االقتصادعلى  باإليجاب

تساعد التجمعات : العناقيد الصناعية استراتيجيةوفق  اإلقليميةالفرص الناشئة عن التنمية  .3
ذلك اإلقليم   فيومعالجة البطالة  االقتصادية،معين على دفع التنمية  جغرافيإقليم  فيالعنقودية 

يم  يساعد على تنمية شاملة لإلقل قليم مماهذا اإل في االستثمارحيث تعمل على تحفيز وتشجيع 
 . ( (Lee W. Munich, Patricia Love, 1999, p.9-10العنقودية يوجد به التجمعات  الذي

وذلك من   ،يد الصناعية على تدعيم التنافسيةتعمل العناق: االقتصاديةالمزايا المتعلقة بالتنمية  .4
قليل من التكاليف الخاصة باإلنتاج باإلضافة خالل تشجيع اإلنتاج وفق أساليب حديثة تؤدى إلى الت

وهو ما يساعد على تنمية ، الصناعيداخل العنقود  االقتصاديوانب التعاون إلى الكثير من ج
تنتج عن  التي كارواالبت ،التكنولوجيوزيادة معدالت النمو وهذا باإلضافة إلى التطور  ،التنافسية

كما أن   ،تنمية مستدامة على مستوى الدولة يقتحق فيمجمله  فيوهو ما يصب  ،تلك التجمعات
تلك التجمعات العنقودية قادرة على تحقيق صياغة أفضل مما تقدمه الدولة من خدمات وعدم  

 استراتيجيةلة  تقوم بها المؤسسات والهيئات الحكومية خاصة إذا ما تبنت الدو   التيتضارب األدوار  
 . ( Lee W. Munich, 1999, p.11)  ةقومية للتنمية وفقا  لمفهوم العناقيد الصناعي
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نشآت الصناعية الصغرية  العناقيد الصناعية ملخاطر امل  رابعًا: آليات مواجهة
 واملتوسطة

على مستوى   وآليات (،مستوى المنشآت )المنتجين آليات على اآلليات إلىيمكن تقسيم تلك 
 :يالقومعلى المستوى  وآليات المستهلكين،

 :  تاليال اآلليات فيتتمثل أهم تلك  نشآت )المنتجين(على مستوى الم -1
ن الهدف األساسي الذي تسعى إليه أية منشأة صناعية من الدخول  أ اإلنـتــاجــيــة:زيـادة  - أ

في عمليات إنتاجية هو تحقيق أعلى معدالت إنتاجية، لذا فإن تكوين العنقود الصناعي  
ة اإلنتاجية، وذلك بسب تحقيق عدد من  يساعد المنشآت الصناعية على تحقيق هدف زياد
تي تحققها المنشآت الداخلة في العنقود العوامل التي تؤدي إلى رفع مستوى اإلنتاجية ال

 يلي:  فيماوتتمثل أهم تلك العوامل 
يؤدي التقارب الجغرافي للمنتجين والموردين   اإلنتاجية:سهولة الحصول على المدخالت  •

اسية الالزمة لإلنتاج إلى سهولة حصول المنشآت على  المتخصصين في المدخالت األس
ها من المدخالت األساسية من الموردين المحليين الذين يعملون بالقرب احتياجاتها ومتطلبات

  وبالتالي   ،(Delays)أخيرات  من العنقود، األمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف االستيراد والت
  .( Sudesh Kumar, 2005, p.55) المحليين زيادة السمعة الجيدة للموردين 

يسهم التقارب الجغرافي للمنشآت الموجودة في العنقود في  الصفقات:انخفاض تكاليف  •
ألنشطة المتعلقة إلى كل تكاليف ا الصفقات،تكاليف  الصفقات، وتشيرانخفاض تكاليف 

ابة  مثل جمع المعلومات والتفاوض والرق اإلنتاج،تدخل ضمن تكاليف  المشروع والبتنفيذ 
تزداد فرص المنشأة في   اإلنتاج،فكلما انخفضت تكاليف الصفقات عن تكاليف  ،واإلشراف

وعلى الجانب اآلخر يؤدي  وأنشطتها،التأثير على السوق من خالل توسيع وزيادة إنتاجها 
خفاض تكاليف الصفقات إلى إجبار المنشآت على توجيه طاقاتها إلى خطوط اإلنتاج ان

  .( s de Araujor, 2006, p.77Tavare)  ربحيةاألكثر 
التركز الجغرافي للمنشآت العنقودية في مكان متقارب يؤدي إلى  النقل:ض تكاليف انخفا •

األمر الذي   ،والمواد الخام بين منشآت العنقودانخفاض تكاليف النقل الالزمة لنقل المدخالت  
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درجة ضبط    جستية إلى لو الالميزة    وتشيرللعنقود،    (Logistic)يؤدي إلى خلق ميزة لوجستية  
ثم النقل إلى أسواق االستهالك في أسرع    والتوزيع،وعمليات اإلنتاج    الخام، وإدارة تدفق المواد  

 .(Gunther Maier, and Edward M. Bergman, 2006, p.173ممكنة )وقت ممكن وبأقل تكلفة 

  الخلفي، لتكامل ينجم عن العالقات العنقودية ظهور عالمات ا المخزون:انخفاض تكلفة  •
تعني قيام المنشأة بإنتاج بعض المواد التي تحتاج إليها منشآت أخرى كمدخالت في  يلتا

العملية اإلنتاجية، كأن تقوم المؤسسة أو المنشأة بإنتاج المواد الخام أو المواد نصف المصنعة  
 دخالت بدوره يؤدي إلى حدوث سرعة تداول الم الذياألخرى. التي تحتاج إليها المنشأة 

مما يؤدي إلى انخفاض حاجة المنتجين إلى   والنهائية،الوسيطة والسلع نصف المصنعة 
  .(van Dijk and R. Rabellotti, 2006, p.89المخزون )االحتفاظ بكميات كبيرة من 

تسعى المنشآت إلى االنضمام للعنقود من أجل التمتع بمزايا زيادة الطلب    السوقية:زيادة الحصة   -2
الناجم عن الصناعات المرتبطة، وبالتالي زيادة قدرة المنشأة في الحصول على نصيب   المحلي

 أكبر من السوق، مما يزيد من قدرتها على مواجهة المنافسة المحلية أو الخارجية. 
تمكن   التي  االبتكارية،يسهم العنقود الصناعي في تنمية وتحفيز الطاقات    االبتكارية:زيادة القدرة   -3

تتالءم مع أذواق   التي  المتنوعة، والمنتجات  الجديدة، الحصول على المدخالت  نالمنشآت م
في انخفاض تكاليف التجريب  االبتكاريةتساعد تلك الطاقة  المستهلكين، كذلك

(Experimental Costs)،  وذلك بسبب توافر معلومات تكنولوجية جديدة داخل العنقود تمكن
قية المتاحة لالستثمار في منتجات وخدمات جديدة أو  المشروعات من التعرف على الفرص السو 

ليف والمخاطر التي تتحملها المنشآت الداخلة  تطوير مراحل التصنيع، بما يسهم في انخفاض التكا
 العنقود.في 

 Innovation)ارة إلى أن العناقيد الصناعية تكون فيما يعرف بسلسلة االبتكارات  ويجب اإلش
Chain)،  الداعمة، منشآت والجامعات ومراكز األبحاث ومنظمات الصناعات  تعاون بين الوهي تعني ال  

حيث يؤدي هذا   للدولة،والمجالس المحلية والحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية الصناعية 
ن إلى زيادة االبتكارات وتحقيق أفضلية للصناعة ككل تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية وذلك كما التعاو 

   (:2)  بالشكل رقمموضح هو 
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 المختلفة للعناقيد الصناعية  األطراف: (2شكل رقم )
 أنظمة التكامل في العنقود الصناعي

 
Source: Simmie, J. 2004. Innovation and Clustering in the Globalize International Economy. 

Urban Studies 41 (5/6), online: www.unido.org. 

لى وضع توصيف واضح آللية عمل العناقيد الصناعية  ع  يركز  أنه   (:2رقم)يتضح من الشكل  
حيث تناول توضيح األدوار المختلفة لكل من مراكز األبحاث   ،بتكارفيما يتعلق بتدعيم القدرة على اال

ركات بناء شراكات بين الشحيث يتم  ،والجامعات من جهة والشركات والمستثمرين من جهة أخرى 
يتم معه تقديم عدد من مقترحات التطوير  الذيت بالشكل مراكز أبحاث والجامعاوبعضها البعض و 

يحقق معه تدعيم القدرة  الذيوالفنون اإلنتاجية وتأسيس المدارس الفنية، وذلك بالشكل  يالتكنولوج
ل منظومة التنافسية للصناعات وتوفير فرص تنمية مستدامة لعدد من األنشطة الصناعية من خال

 عمال.    مدارس وكليات فنية، حاضنات األ لتسجيل براءات االختراع، وتأسيس
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 عنقود دباغة وصناعة اجللود   يفخامسًا: تصميم سلسلة القيمة املضافة  
سلسلة القيمة   فيتصميم شكل العنقود من حيث الشركات المطلوب وجودها يتم وفيها 

نتاج بداية من عمليات جمع الجلود  ل تتطور عمليات اإلعمليات اإلنتاج خال فيتسهم  التيالمضافة  
إلى مرحلة إنتاج المصنوعات الجلدية من  االنتقالمن مجازر اللحوم ثم عمليات دباغة الجلود ثم 

 : التالي  ( 3الموضح بالشكل رقم )  ة القيمة المضافة على النحوسلويمكن توضيح سل وخالفه،أحذية 
 (3شكل رقم )

 الجلود وصناعةعنقود دباغة  فيضافة سلسلة القيمة الم

 
 الصناعات المصرية  اتحاددباغة وصناعة الجلود،    غرفتيضوء التوصيف الوارد من    في  اعتمادابواسطة الباحث  المصدر:  
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على قسمين من األنشطة والعمليات  يحتوي عنقود قطاع الجلود ن أ ،(3)من الشكل يتضح 
 التيله الجلود المدبوغة المشطبة    النهائييمثل اإلنتاج    الذياألول وهو يعبر عن قطاع دباغة الجلود  

من العمليات داخل   الثانيتمثل القسم  يالت الجلود، صناعة  في تعد المادة الخام ذات القيمة األكبر 
هذا القطاع من خالل شرح تطور العمليات   فيويمكننا توضيح تطور سلسلة القيمة    ،عيالصناالعنقود  

التكاليف وتعزيز   تساعد في تخفيض  التي  االستراتيجيةبهدف تحديد أنماط التحالفات    كال القسمين  في
 : التاليوذلك على النحو  القدرة التنافسية

 القسم األول دباغة الجلود .1
زالة الشعر من الجلود  إت(: وفى تلك المرحلة يتم نزع و صل الطبقا)مرحلة ف األولىالمرحلة  .أ

 بعد.لمعالجتها بالمواد الكيميائية فيما  من مجازر اللحوم تمهيدا   يتأت التي
معالجة الجلود كيميائيا  بهدف   فيتعد المرحلة الثانية    وهي:  األساس(مرحلة  الثانية )المرحلة   .ب

بعض األحيان بمرحلة الكروم نظرا  إلى كثافة   فيالحصول على الجلود المشطبة وتسمى 
 في األخرى    الكيمائيةا  بعض المواد  ويستخدم أيض  كيميائية،مادة    وهي  الكروم،مادة    استخدام

 النار. باإلضافة إلى ماء   أسيد،تلك المرحلة مثل الفورميك 
  في ويستخدم  المختلفة،المرحلة الثالثة )مرحلة الصباغة(: وفيها يتم صباغة الجلود باأللوان  .ج

باإلضافة  ،وورنيشاتتشتمل على دهانات  الكيمائيةتلك المرحلة مجموعة أخرى من المواد 
 الخارج.معظمها من  استيرادمواد يتم  وهياألسيدات  في إلى مواد صباغة أخرى تتمثل 

 الصناعات الجلدية الثانيالقسم  .2
 حريمي، رجال،حذية بأنواعها )وفيه يتم تصنيع المنتجات الجلدية بأنواعها المختلفة مثل األ

األحزمة( باإلضافة إلى   ،الشنطمثل )والمصنوعات الجلدية    الرياضية،( باإلضافة إلى األحذية  أطفالي
فمن   مجاله،إطار تخصص المصانع كل حسب  فيصناعة المالبس الجلدية وهذه الصناعات تتم 

الصناعة ومنهم من   بيرة مننسبة ك هيو  الرجالي تصنيع األحذية فيتلك المصانع من يتخصص 
 تشترك ..... الخ من شعب صناعة الجلود المختلفة ولكن  الحريميصناعة األحذية  فييتخصص 

بعض مراحل   فيالعمالة كما تشترك  فيكما تشترك  المستخدمة بعض المواد الخام  فيتلك المصانع 
 اإلنتاجية.العملية 
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 المتعلق بسلسلة القيمة( )الجزءالجلود داخل عنقود صناعة  االقتصاديةنواع العالقات أ .3
  أن  هذا العنقود فيهذا المستوى من العمق  ضوءوفى  ، يتضح من هيكل سلسلة القيمة

 : التاليعلى النحو   وهي االقتصاديةعلى نوعان من العالقات  ينطوي العنقود 
 األولالنوع  - أ

هيكل تكاليف  في حيث يمثل ناتج عمليات دباغة الجلود العنصر األهم  الخارجيالتزويد 
ولذا فإن وجود روابط بين تلك المدابغ ومصانع  ،عهاا أنو  اختالفإنتاج المصنوعات الجلدية على 

المطلوبة من قبل مصانع الجلود   االحتياجاتبحيث تلتزم مدابغ الجلود بتوفير كافة  ضروري الجلود 
 يحقق مصلحة الطرفين. الذيوبالشكل 

 الثانيالنوع  -ب
بين الشركات داخل العنقود وهناك مجموعة كبيرة تحتاج   االستراتيجيةات  هو المتعلق بالتحالف

بالتحالفات يتعلق  بما  هتم  هنا ت  لكن الدراسةو   الصناعيإلى تنسيق بين الشركات الموجودة داخل العنقود  
 الذيحيث يجب تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير المدخالت المشتركة وبالشكل    ،المتعلقة بالمواد الخام

من قبل الموردين تؤدى إلى  احتكاريةممارسات  أيمن وفورات الحجم الكبير ومنع  االستفادةق حقي
 للمنتجات الجلدية.   الصناعيالتقليل من القدرة التنافسية لإلنتاج 

 املصرية وضع قطاع اجللود على مستوى الصناعة   ادسًا: س
اصة مساهمة كل صناعة  لخا المؤشراتالضوء على  لقاءإ ذلك من خالل  استعراضسيتم 

لكل صناعة    النسبيلمصر وهذا يساعد على فهم الوزن    التصديري الهيكل    في من الصناعات التحويلية  
 :التالي(  1رقم )هيكل الصادرات الصناعية وذلك من خالل الجدول  في
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 (1جدول رقم )
الفترة  لالخ الصناعية الصادرات إجمالي الى منسوب التحويلية للصناعات ي التصدير  الهيكل

(2004-2017)%( ) 

 .( 2017- 2004) الفترة  . واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزي قاعدة البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز  لمصدر:ا 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
مرتبة األولى من حيث الصادرات الصناعية حيث تمثل تحتل الصناعات المعدنية األساسية ال  -1

( وقد شهدت هذا الصناعة تناقصا   2017- 2004من )متوسط الفترة  % في 16.64قرابة 
% من الصادرات الصناعية لتصل إلى    34من    انخفضتحيث    ،2006من العام    مستمرا  بداية

مساهمتها   في% هذا يعنى تراجعا  حادا     8.14حيث كانت تمثل    ،2017م  العا  فيأدنى مستوياتها  
 .األخيرةاألعوام الخمس  فيهيكل الصادرات الصناعية  في

 2017 2016 2011 2010 2005 2004 الصادرات 
 متوسط الفترة 

الصادرات   إجمالي ( 2004-2017)

 )بالمليار جنيه( 
54.3 62.1 154.85 183.25 230.31 461.94 

الصناعات الغذائية  

 والتبغ والمشروبات 
5.2 6.70 7.33 6.04 6.88 5.52 5.58 

 19.72 18.31 16.64 22.80 0.2243 23.80 19.8 الكيمائية الصناعات 

 12.94 12.18 11.09 17.18 17.13 11.20 9.90 الصناعات الكيماوية 

راتنجات ولدائن  

 صناعية 
9.90 12.60 5.30 5.62 5.55 6.13 7.65 

 0.79 0.44 0.53 0.71 0.98 1.20 1.20 جلود ومنتجات جلدية 

خشب ومنتجات  

 خشبية
0.30 0.30 0.20 0.28 0.20 0.12 0.25 

 18.16 1.19 1.14 233.00 2.36 2.20 1.10 ورق ومنتجاته 

 14.77 10.86 11.64 15.21 16.72 18.70 22.60 نسيج ومصنوعاته 

 0.06 0.02 0.02 0.09 0.10  0.10 وأغطية   أحذية

صناعات تعدينية غير  

 معدنية 
11.10 6.1 10.57 11.96 3.60 3.47 11.16 

الصناعات المعدنية  

 اسية األس
32.70 34.00 15.20 14.01 11.63 8.14 16.64 

 9.70 7.95 8.35 7.28 6.74 50.00 4.50 الصناعات الهندسية 
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ضئيلة   ا  وفيما يتعلق بقطاع الجلود بشقية الجلو المدبوغة والمصنوعات الجلدية فإنها تمثل نسب -2
% وهذا ما يعكس ضعف هذا    1رة متوسط الفت في  حيث لم تتجاوز ،هيكل الصادرات في للغاية 

 هيكلية تعوق انطالقه. اختالالتمن  نيهالما يع كانعكاسالقطاع 
من المنتجات الصناعية المختلفة مقسما  حسب طبيعة كل  الوارداتأما فيما يتعلق بهيكل 

( وذلك للتعرف على األهمية  2تفصيال  من خالل الجدول رقم ) استعراضهفيمكن  صناعينشاط 
 : التاليهيكل الواردات الصناعية وذلك على النحو  فيللواردات من الصناعات الجلدية النسبية 

 ( 2جدول رقم )
 )%( ( 2017 -2004الواردات الصناعية خالل الفترة )  إجماليهيكل الواردات الصناعية منسوب إلى 

 2017 2016 2010 2009 2005 2004 الواردات
 متوسط الفترة

(2004-2017 ) 

ائية الصناعات الغذ

 والتبغوالمشروبات 
8.80 6.60 3.85 5.03 6.42 8.16 6.84 

 24.45 33.08 20.65 20.38 18.93 23.30 23.60 الصناعات الكيميائية

 14.73 20.54 12.70 12.18 11.57 14.70 15.10 الصناعات الكيماوية

راتنجات ولدائن 

 صناعية
8.50 8.60 7.36 8.20 7.95 12.54 9.72 

جلود ومنتجات 

 جلدية
0.10 0.10 0.12 0.21 0.14 0.17 0.15 

خشب ومنتجات 

 خشبية
6.40 6.10 3.30 3.34 31.83 4.16 6.62 

 3.85 4.59 2.91 4.04 3.44 3.80 3.80 ورق ومنتجاته

 7.38 10.97 6.63 8.05 7.47 3.70 4.30 نسيج ومصنوعاته

 0.32 0.35 0.28 0.41 0.25 0.30 0.30 وأغطية احذيه

دينية صناعات تع

 غير معدنية
1.90 1.70 1.55 1.24 0.91 1.85 2.01 

الصناعات المعدنية 

 األساسية
14.80 17.50 22.41 19.71 15.59 23.67 20.61 

 27.38 13.00 14.64 37.60 38.67 35.80 34.00 الصناعات الهندسية

الصناعات  إجمالي

 التحويلية
100 100 100 100 100 100 100 

 .( 2017 -2004) الفترة  . واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزي يانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز قاعدة الب المصدر: 
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

%    27.38حيث تمثل    ،هيكل الواردات الصناعية  في  األولىالمرتبة  تحتل الصناعات الهندسية   -1
وتعبر هذه النسبة المرتفعة  (2017 -2004الفترة )الواردات الصناعية لمتوسط  إجماليمن 
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حيث ضعف    ،الصناعة المصرية  في  هيكليلنصيب الصناعات الهندسية من الواردات عن خلل  
 في التكنولوجيالقدرة التنافسية للصناعات الهندسية المصرية باإلضافة إلى ضعف المكون 

 جنبي.األالصناعة وهو ما يجعل التصنيع المحلى غير قادر على المنافسة مع المنتج 
  ي لصناعاهيكل واردات القطاع    في  األخيرةواردات صناعة الجلود والمنتجات الجلدية المرتبة    يتأت -2

  2004مصر خالل الفترة من ) في  الصناعي واردات القطاع  إجمالي % من 0.15حيث تمثل 
وق  الس  احتياجاتالمحلى على تلبية    اإلنتاجقدرة    استمراريةوهو ما يمكن تفسيره على    (2017-

  .من المنتجات الجلدية رغم ما يعنيه هذا القطاع من مشكالت يالمحل
  قطاع الصناعة النسبية الى    أهميتهأن قطاع الجلود على الرغم من ضعف    تضح مما سبق،ي

أهمية وجود التجمعات الصناعية للنهوض بهذا   يتأتوهنا  التجاري الميزان  فييحقق فائضا   أنه إال
 أكبر. الدولية بشكل  األسواقلنفاذ الى يستطيع من ا لكيالقطاع 

 كأداة لتحقيق تنافسية العناقيد الصناعية االسرتاتيجيةالتحالفات  سابعًا:
 Strategic alliances االستراتيجيةمفهوم التحالفات  -1

 الذيوالدور    االستراتيجيةتعمل على توضيح أهمية التحالفات  ي  هناك عديد من التعريفات الت
 :التاليالقدرة التنافسية إلى األمام ومن تلك التعريفات   دفع فيتلعبه 
بين  االستراتيجيةوتتراوح التحالفات  تنافسية،قد تكون  يالتتعاونية بين الشركات  اتفاقيات .أ

 االتفاقياتوبين مجرد  الملكية، في أكثرحيث تتشارك شركتان أو  ،المشروعات المشتركة
شركتين للتعاون فيما بينهم بصدد حل مشكلة معينة   بين  اتفاقحيث يتم إبرام    ،قصيرة األجل

 .(Steve Steinhilber, 2008, p.58) (تطوير منتج جديد )مثل
من الموارد   االستفادةنحو تكوين عالقات تبادلية بهدف تعظيم  يانن أو أكثر تسعاشركت .ب

 تحديات، فرص أو يتتمثل ف بيئيةمتغيرات  الستيعاببيئية ديناميكية تنافسية  فيالمشتركة 
 بيئيمحاولة للحاق بمتغير    فيلمتغيرات بيئية حدثت    استجابةالتحالفات    استراتيجية  يوقد تأت

متغيرات متوقعة فتقتنص فرصة متوقعة أو توقى أو تحييد  قالستبا رةمباد يأو أكثر أو تأت
ضمن  االستراتيجيالتحالف  استخدامحيث تستطيع الشركات  محتمل،تهديد أو تحد 

 .(Bugner Nicolate, other, 2009, p.202)  متكاملمزيج    فيالتنافسية    لالستراتيجيات  ااستخدامه
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تستخدم موارد مشتركة وذلك بهدف تحقيق مجموعة    التيبين مجموعة من الشركات    اتفاقيات .ج
قد تشمل مجموعة أكبر من الالعبين   االستراتيجيةكما أن التحالفات    المشتركة،من األهداف  

  والمنافسين،  والموردين، العمالء،دعم ذلك التحالف كأن تشمل  في م دور الذين يكون له
يمكن للشركات تعزيز المواقع   ،االستراتيجيةخالل التحالفات  ومن  ،والحكومة والجامعات

وتكون مؤهلة للدخول في أسواق جديدة وتقاسم المخاطر الكبرى أو   بها،التنافسية الخاصة 
 .تكاليف مشاريع التنمية

التعاون  اتفاقياتتتحقق في  التي االستراتيجيةبأنها التحالفات  الدوليلى المستوى تعرف ع .د
لتبادل أو تقاسم األنشطة أو المجاالت    المتنافسة،بعض األحيان الشركات    وفي بين الشركات  

عالمية، تعني بالترتيبات  استراتيجيةتحالفات  باسمهذه التحالفات، والمعروفة  .االقتصادية
والمنفعة المتبادلة، التي صممت   التعاون، أو أكثر من الشركاء في  اثنان حيث  ،التجارية

 .(Danciu,Victor, 2001, p.244) خصيصا  لدعم وتعزيز المزايا التنافسية للشركاء
 االستراتيجيةأهداف التحالفات  -2

ك  تقوم من أجلها تل يالتتحقيق مجموعة من األهداف  في االستراتيجيةتساعد التحالفات 
 : (18-16، ص.1999فريد النجار، التالية )يمكن توضيحها من خالل النقاط  التي التحالفات،

  خفض التكاليف -أ
 اإلنتاج،هو العمل على التخفيض من تكاليف  االستراتيجيةيعد من أهم أهداف التحالفات 

وفورات  مزايا من االستفادةباإلضافة إلى  الشركاء،على كافة  التكاليف الثابتة تقسيموذلك من خالل 
 الحجم الكبير وذلك فيما يتعلق بالتكاليف المتغيرة.

 التسويقية زيادة القدرة -ب
جديدة من خالل التعاون بين   استهالكيةأنماط  ابتكارإلى  االستراتيجيةالتحالفات تؤدى 

 القدرة على عمل حمالت تزيدومن ثم  مشتركة،إعالنات  مع العمل على تدعيم المتحالفة،الشركات 
 من الخبرات التسويقية لكل االستفادةباإلضافة إلى  فاعلية، تسويقية على نطاق أوسع وبشكل أكثر 

والتنسيق بين برامج التسويق المقدمة من قبل كل طرف من األطراف  التحالف،من أطراف  طرف
 المتحالفة.
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 األداء رفع  -ج
من  االستفادةإلى يتحقق ذلك من خالل جمع الطاقات بين األطراف المتحالفة باإلضافة 

 بجودة اإلنتاج.  واالرتقاءاألداء بشكل جيد يساعد على دعم التنافسية    في تبادل الخبرات وهذا يلعب دور  
 زيادة القدرة التنافسية -د

  في وتمثل أبرز صور النجاح  السابقة، يعد هذا الهدف هو محصلة تحقيق جميع األهداف 
بالمكانة السوقية المحلية والعالمية   واالرتقاء السوقي، تحقيق هذا الهدف من خالل زيادة النصيب

فات تحال  فيمشاريع أخرى مستقبلية أو    فيمن نتائج التحالف الناجح    لالستفادةهذا باإلضافة    للشركاء،
 أخرى.

 وااللتزاماالنضباط  -هـ
باإلضافة إلى   جديدة،تهدف تلك التحالفات إلى تجنب التأخير باإلضافة إلى طرح بدائل 

التوقيت  فيالعمالء  احتياجاتتوفير  في  إيجابيخطوط اإلنتاج وهو ما يكون له دور  في المشاركة 
 العمالء.وهو ما يساعد على تحقيق رغبات  المناسب،
 تدعيم نقاط القوة لدى الشركاء -و

باإلضافة   ،المتوافرة لدى كل شريك والتنافسية أمثل للمزايا النسبية  استخدام وذلك من خالل 
ضوء التكامل   فيالتعرف على نقاط الضعف لدى الشركاء وعالج القصور بمساعدة الطرف اآلخر    إلى

 بين خبرات أطراف التحالف.
 االستراتيجيةالمزايا المترتبة عن التحالفات  -3

نشأت من أجلها تلك التحالفات فإن األطراف المشتركة  التي االستراتيجيةتحقيق التحالفات 
وعلى مستوى  المنشآت،على  إيجابييكون لها تأثير  التيقق مجموعة من المزايا التحالف تح في

 التالية:   ومنها المزاياوالربحية وفى النهاية التأثير على القدرة التنافسية لألطراف المتحالفة  الجودة،
 توسيع وتطوير السوق  -أ

ور وتحديث األسواق  وضع نظم عمل حديثة تؤدى إلى تطعلى    االستراتيجيةلتحالفات  ا  تعمل
 اإليجابيالتأثير    ذلك  باإلضافة إلى  وتمويلية،تحقيق مزايا تنافسية إدارية وتكنولوجية    في  ذلك  ينعكسو 

على البيئة حيث تخصص بعض هذه التحالفات جانبا  من نشاطاتها لخدمة  االستراتيجيةللتحالفات 
ضوء األنشطة   فيوذلك  عمل،فرص مثل حماية البيئة أو رعاية الفقراء أو خلق  اجتماعيةأهداف 
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وتحسين الصورة الذهنية لتلك الشركات وهو ما يساعد على  المستهلكين،تعمل على زيادة ثقة  التي
 .( 446، ص.2001انت جونز، ترجمة رفاعي محمد رفاعي، شارلز وج)تطور السوق 

 فرص تجارية خلق -ب
 ورفع كفاءة  حديثة واعدة، بتقديم منتجات التسويقيوذلك من خالل رفع كفاءة النشاط 

تطوير التقنيات المستخدمة وتحسين القدرات التسويقية    فيوفاعلية قنوات التوزيع والمساعدة    المنتجات،
  البيعية، والقوى    التوزيع،وقنوات    واإلعالن  الترويج،العالمات التجارية وحمالت    في  االشتراكمن حيث  

وأخيرا    الموزعين،  واختيار  والتغليف،  التسعير،وسياسات    والتدريب،  والمخازن،  والخدمات،ومكاتب البيع  
 .(445، ص.2001شارلز وجانت جونز، ) بحوث السوق  في االشتراك

 مزايا الحجم الكبير -ج
ومواد خام تغطى   مستلزمات،تساعد تلك التحالفات األطراف المتحالفة على الحصول على 

بوفورات الحجم الكبير وهو ما يساعد على   الستفادةاوهو ما يؤدى إلى    المتحالفة، الشركات    احتياجات
، وذلك من خالل تقاسم التكاليف الثابتة التي تنشأ عن تطوير منتجات أو اإلنتاجتكاليف تخفيض 

عمليات جديدة، فالتحالفات تؤدى إلى الجمع بين األصول الثابتة المتكاملة، هذا إلى جانب تخفيض 
 ,Edwin Richard Rigsbee, 1999)ا اقتصاديات الحجم الكبيرمن مزاي التكاليف المتغيرة نظرا  لالستفادة

p.10). 
 تطوير المنتجات -د

والتنسيق  واالختراع، االبتكار،من خالل إرساء مقاييس تقنية صناعية تشجع على  ذلك يتم
ت مما يؤدى إلى خفض تكلفة المعدا  ،العمليات والمراحل اإلنتاجية فيالمتبادل بين المتحالفين 

وتوفير المعلومات وتحسين االتصاالت وتنويع  االستثمارخفض مخاطر  فيالرأسمالية بما ينعكس 
    الخدمات للعمالء والمستهلكين.

 االستراتيجيةصيغ التحالفات  -4
  التي تؤثر بدورها على الكيفية  التي االستراتيجيةهناك عديد من الصيغ المختلفة للتحالفات 

التحالف وأيضا  التنسيق بين الشركات داخل    فيدوار المختلفة لألطراف المشتركة  يدار بها التحالف واأل
ممكن أن تلعبها المؤسسات الحكومية وهيئات التمويل والجامعات ومؤسسات   التيالتحالف وبين األدوار  

 : التاليوسوف نستعرض أنواع )صيغ التحالفات( على النحو  العلميالبحث 
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 التسويقيالتحالف  •
شبكة التوزيع الخاصة    تفعيل  على  بالتنسيق   بين الشركات المتحالفة تسويقيا  االتفاقيتم    حيث

عمل حمالت إنتاجية  في باإلضافة إلى تطوير عالمات تجارية مشتركة والمساهمة الشركات، بتلك 
رة تحتاج إلى تكاليف كبي التي تطوير السياسة التسويقية بعمل األبحاث التسويقيةمع  مشتركة أيضا  

 .(112-109، ص.2004إيمان وديع عبد الحليم، ) توفيرهاستطيع كل شركة على حدة ربما ال ت
 الماليالتحالف  •

وتتيح تلك الصيغة للشركة   أخرى،راس مال شركة    فيشركة للمساهمة    اتجاه  فيوهذا يتمثل  
سياسات الشركة توجيه إدارة و  فيأن تسهم ب ى رأس مال الشركة األخر  فيالمستثمرة صاحبة الحصة 

أن تؤمن قطع غيار أو مكونات  أو التكنولوجيا،" بما يعزز تطوير كل من المنتج أو الموردةاألخرى "
 تحتاجها.

 المشروع المشترك  •
 المشاركة بين طرفين أو أكثر غالبا  ما يكون أحدهم محليا   فيالمشترك يتمثل المشروع 

ويتحمل الطرفين نسبا   محددة هذا فترة  في ذ نشاط محدد تكوين شركة مستقلة لتنفي في  خر أجنبيا  واآل
 جديدة.وكذا وتطوير منتجات  أكثر،تكلفة الموارد الالزمة إلنشاء مصنع جديد أو  فيتتمثل  معينة
 التكنولوجيالتحالف  •

مشترك بين تلك   تطويرا  يتضمن هذا النوع من التحالفات عمل األطراف المتحالفة على عمل  
 ، حيث يتيح التحالف تبادل الخبرات  العمليات،دف تصميم منتج جديد أو تطوير تكنولوجيا  الشركات به

حيث ترى الشركات الواعية أن التحالف   والتطوير،التصميم    مهندسيفضال  عن تكوين فرق مشتركة من  
تجدر  والبناء عليها و   منه،نافذه واسعة على قدرات فنية لدى الشريك يجب تعلمها    يهيئيجب أن    الفني

 في المتحالفة  لألطراففائدة  االستراتيجيةأحد أكثر التحالفات  التكنولوجيةاإلشارة إلى أن التحالفات 
 .(57-46، ص.2004ليم، إيمان وديع عبد الح) ظل هذا النوع

 االستراتيجيةإدارة التحالفات  -أ
ية محدده  ظل منهج فيبشكل ناجح يجب أن يتم ذلك  االستراتيجيةحتى يتم إدارة التحالفات 

 :(57-46، ص.2004إيمان وديع عبد الحليم، ) التالي من اإلدارة على النحو 
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 إنشاء التحالف •
مجموعة من اإلجراءات قبل أن يتم تكوين التحالفات  اتخاذوهنا يجب اإلشارة إلى أنه يجب 

 :(62-60ص.، 2006أحمد سيد مصطفى، ) التالي وذلك على النحو  المختلفة،بين األطراف  االستراتيجية
البيئة  فيالتحديات والفرص القائمة والوشيكة  وكذلك القصور،  ونواحيتحليل نقاط الضعف  -

 حليف أو أكثر. اختيار دواعيمن  باعتبارهاالمحيطة 
 إليها كلما أمكن.  تنتمي  التيالصناعة    فيمقارنة الشركة موضع التحالف بمنافس قائم متميز   -
 نافسين تكنولوجيا  وتسويقيا  وماليا .الم اتجاهاتتحليل المنافسة من حيث  -
 الختيارتتمتع بها الشركة موضع التحالف كمؤشر  التيتحليل لعناصر القدرة التنافسية  -

 لتدعيمها وعدم تكرار ما تقوم به. أداة الحليف المطلوب التكامل معه بحيث يكون 
 .وإنتاجيا   وماليا   الحليف تسويقيا   اختيارتحديد معايير  -
 الفالتح مديري   •

التحالف وأن يتوافر عنصر الثقة المتبادلة بين   مديري  باختيارالبد أن تبدأ إدارة التحالف 
 ، جزءا  من فريق إدارة التحالف  سيكونون هؤالء المديرين حيث إن المديرين القائمين بتشكيل التحالف 

ع نبذ سوء التفاهم حول رين مالبد أن يكونوا قادرين على العمل ضمن عالقة تعاونية مع اآلخ  التاليوب
 المسميات واأللقاب الوظيفية.

 التحالف فيالقرار  اتخاذطرق  •
  اتخاذوتعنى عملية موافقة األطراف على تقسيم  المقاسمة،القرارات بأسلوب  اتخاذيمكن 

أن أحد األطراف يكون مسئوال  عن    يالحظالقرار مهما كانت درجة مساهمة األطراف وفى هذه الحالة 
الجزء   فيالقرار    اتخاذخر ويتولى كل طرف  آيكون مسئوال  عن جزء    اآلخرمن المشروع والطرف  جزء  

 .(MARIA GONZALEZ, 2001, p.p. 49-50عنه )المسئول 
 التحالف  استقراريهالسيطرة على المخاطر وعدم  •

من يمكن أن تمنعهم  التيالتنافسية بين الشركاء و  االختالفاتيجب أن يتم السيطرة على 
 إدارته، فيحدوث صعوبات  التاليوب التحالف، استقراريهعدم  في مما يسهم  ،التعامل معا  بشكل جيد

من المخاطر منها المخاطر المترتبة على التحالف مثل وجود عالقات عديد  هذا وتواجه إدارة التحالف  
 نفس مشاكل بالتبعية.   فيبيئية موجودة مسبقا  بين أحد المتحالفين مع الغير مما يسبب دخول الشريك  
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 داخل عنقود دباغة وصناعة الجلود االستراتيجيةدارة التحالفات إ-5
ويمكننا  الجلود،تربط أطراف عنقود صناعة  التي االستراتيجيةهناك عديد من التحالفات 

 : ليالتا  (4رقم )   من خالل الشكل  العنقوديداخل هذا التجمع    االستراتيجيةمنظومة العالقات    استعراض
 (4)شكل رقم 

 عنقود دباغة وصناعة الجلود(مصر ) فيالخاص بقطاع الجلود  العنقوديالتجمع 

 
الصناعات  اتحاددباغة وصناعة الجلود،  غرفتيعلى ضوء التوصيف الوارد من  اعتمادابواسطة الباحث  المصدر: 
 .المصرية
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يجب توافرها   التي االستراتيجيةوجود مجموعة من التحالفات  السابق،ل يتضح من الشك
وذلك من خالل المشاركة    التكاليف،ويحقق تخفيض    والتنافسية،بهدف تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة  

يصعب على كل منشأة بمفردها توفير آلياتها ويمكن توضيح تلك التحالفات  التيالتكاليف الثابتة  في
 : لتالياعلى النحو 

 التنظيميالتحالف  -أ
بعمل   العنقوديتأسيس المدابغ داخل هذا التجمع    فييقوم كل من أصحاب المدابغ والراغبين  

على    العنقودي،شركة مساهمة تتكون من أصحاب المدابغ الذين يقومون بتأسيس مدابغ داخل التجمع  
كما  منهم المدبغة الخاصة به.مستقلة من خالل تأسيس كل  اعتباريةأن يحتفظ كل منهم بشخصية 

ووضع  ،العنقوديوهو تنسيق العمل المشترك بين المصنعين داخل التجمع  ،محوريا  الشركة دورا   دمتق
مجال التسويق  في مثل التعاون  المشتركةمن المشروع وتحديد جوانب التعاون  لالنتهاءجدول زمنى 

يمكن للمنشآت  التيج اإلدارية والمحاسبية كما أنها تعمل على توفير البرام ،اإلنتاجيوالتعاون 
إدارة المنشأة بشكل كفء وتقلص من التكاليف  فيتلعب دورا  مهما   التيداخل المنشأة و  استخدامها

  ، والتعاون فيما يتعلق بتوفير العمالة المطلوبة بالكفاءة واإلنتاجية المطلوبة ،الخاصة بعمليات التشغيل
تحقيق المستوى المطلوب للعمق  فييضمن التعاون المشترك  نظيميتفدور تلك الشركتين  التاليوب

 .الصناعيداخل العنقود  التصنيعي
 اإلنتاجيالتحالف  -ب

ويمثل هذا الجانب وجود روابط أمامية وخلفية تضمن توفير المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج 
 االستراتيجيةمنظومة التحالفات و  المواد،على تلك  احتكاريةبجودة وتكلفة مناسبة ومنع أية ممارسات 

 : التاليهذا الصداد تقوم على  فيالمقترحة 
 (5شكل رقم )

 لصناعة الجلود العنقودياإلنتاجية داخل التجمع  االستراتيجيةالتحالفات 

 
 تم إعدادها بواسطة الباحث المصدر
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حيث تقوم كل شركة  ،من منحىأن هذا التحالف سوف يأخذ أكثر  ،(5)يتضح من الشكل
 ، مساهمة بتأسيس شركة مستقلة يتم توفير رأس المال الخاص بها من خالل مساهمة أصحاب المدابغ

والجودة المطلوبة سواء ،  تكون مهمة تلك الشركة توفير مستلزمات اإلنتاج بالسعر  ،وأصحاب المصانع
وتتيح  ، اب المصانع والمدابغيعه ألصحثم تقوم بإعادة ب ي، أو من السوق المحل االستيرادمن خالل 

 ،العنقوديعلى موارد بعينها داخل التجمع    االعتمادإذا تم    احتكاريةتلك المنظومة عدم حدوث ممارسات  
 احتياجاتكافة    ليغطيحجم الطلب    التساعوذلك    ،من مزايا الحجم الكبير  االستفادةهذا باإلضافة إلى  

يات العمل تضمن عمل مناقصات تساعد على توفير كما أن آل ،وأصحاب المدابغ ،المصنعين
 المستلزمات بأقل أسعار.

تلك الشركتان المسئولتان عن توفير المستلزمات السلعية لكل من مصانع ومدابغ الجلود  
وهو ما  العنقوديمجال نشاطها لتشمال تزويد منشآت صناعية خارج التجمع  فييمكن أن تتوسعا 

وهو ما يمثل  الشركة، تلك  فيتقسم على المساهمين  أنألرباح يمكن   تلك الشركةيساعد على تحقيق 
 .العنقودييمكن أن تحققها تلك المنظومة للتجمع  التيجانبا  إضافيا  من المكاسب 

مدابغ الجلود    فيالصناعة يضمن من خالله الطرف األول والممثل    طرفيبين    اتفاقيتم إبرام  
هذا وفق مقتضيات الجودة  المشطبة،د من الجلود المدبوغة مصانع الجلو  احتياجاتتوفير كافة  في

هنا أن   تصدير، ويمكنعمليات  أيعلى أن يتم ذلك قبل  ،المطلوبة لدعم التنافسية وبأسعار متوازنة
 الجلود المدبوغة الخام.  مصدري ن خالل فرض ضرائب مرتفعة على تلعب الحكومة دورا  م

 والتكنولوجي الفنيالتحالف  -ج
التعاون بين   فييحتاج إلى تعاون مشترك بين أكثر من جهة تتمثل  الفنيالدعم  وهنا فإن 

تقديم دعم لتوفير هذا النوع من  فيباإلضافة إلى دور الحكومة  العلمي،الجامعات مراكز البحث 
 فيتأسيسه المصنعين  فييتعاون  وتكنولوجي فنيويتم ذلك من خالل تأسيس مركز دعم  األنشطة،

باإلضافة إلى التعاون مع المنظمات البحثية والجامعات ويتضح هذا النوع من التعاون    الصناعة،   طرفي
 : التالي (6رقم )  الشكل في
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 (6شكل رقم )
 لصناعة الجلود العنقوديداخل التجمع  والتكنولوجي الفنيالتحالف 

 

 بواسطة الباحث إعدادهتم المصدر: 
 :التاليعلى النحو  هيوار من األد  اً عديد يتولى هذا المركز

وينشأ على   الجلود، لدباغة وصناعة  العنقوديالبداية يتم تأسيس هذا المركز لخدمة التجمع  في •
  المركز، لهذا    التأسيسيةالمرحلة    في  الحكومةوبدعم تقدمه    الجلود،نفقة أصحاب المدابغ ومصانع  

ات بهدف تحقيق الربط بين المؤسسوذلك    البحثية،ويتم بالتعاون مع الجامعات المصرية والمراكز  
 الواقع.  فيالبحثية والتطبيقات العملية 

عن توفير   الالزمةالمرحلة التأسيسية من خالل إعداد الدراسات  فيتبدأ أولى مهام هذا المركز  •
عمليات التصنيع وأحدث خطوط    فيتستخدم    التيواآلالت    بالمعدات،أحدث التقنيات فيما يتعلق  

وقدرة الصناعة المصرية    اآلالت،ودراسة عن تكلفة تلك    الدولي،على المستوى  اإلنتاج الموجودة  
 على توفير أجزاء من تلك الخطوط اإلنتاجية.

للمعدات    الالزمةتوفير مركز صيانة تابع للمركز يتولى عمليات الصيانة    فيالمهمة الثانية وتتمثل   •
متخصصة تضمن التعامل األمثل وذلك وفق مجموعة    العنقودي،منشآت داخل التجمع  لل  واآلالت

 مع تلك المعدات واآلالت.
يتولى المركز عمل األبحاث الالزمة لعمليات تطوير ما هو متاح من تكنولوجيا اإلنتاج وأيضا   •

تقسيم   ف، يتمالتكاليدعم التنافسية للتخفيض من    في تسهم    التيتوفير أحدث األساليب اإلنتاجية  
هذا المركز على أصحاب المصانع والمدابغ وهو ما يعد   ةاستمراريالنفقات المطلوبة لضمان 

تسهم الحكومة  أنويمكن  التكلفة،تلك  فيتقاسما  لتكاليف ثابتة يخفض من نصيب كل منشأة 
 على هذا المركز.  العنقوديبداية تأسيس هذا التجمع  في

 تأسيس مركز للدعم الفني والتكنولوجي

 الحكومة المصنعون

 الجامعات

ومراكز 

 العلمي البحث
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 المهنيالتحالف  -د
يهدف إلى  والذي العنقوديع خر من جوانب التعاون المشترك داخل هذا التجمآهذا جانب 

ظل هذا التجمع  فيتستخدم  التيتوفير عمالة كفء مدربة تستطيع التعامل مع أحدث التقنيات 
 : التالي (7رقم )  هذا التعاون يمكن توضيحها من خالل الشكل  فيهناك أكثر من طرف  العنقودي،

 (7الشكل رقم )
 نيالمهجانب التدريب  فيالمؤسسات والهيئات المساهمة  

 

 بواسطة الباحث إعدادهاتم المصدر: 

حيث تقوم  ،العنقوديهذا التجمع  فيستلعبها كل جهة  التياألدوار  الشكلهذا يتضح من 
مجال تعليم الفنون اإلنتاجية فيما يتعلق  في مدرسة فنية متخصصة  بإنشاءالحكومة  فيالدولة ممثلة 

ويتم التنسيق   ،هذا المجال  فين حملة الدبلومات الفنية  وتقوم بتخريج الطالب م  ،بقطاع الجلود بطرفيه
كما يقوم المصنعون بتأسيس مركز تدريب على أحدث ،  دد مع الجامعات والمراكز البحثيةهذا الص   في

طراز يتولى تقديم برامج تدريبية للعمال للرفع من الكفاءة واإلنتاجية لديهم هذا باإلضافة إلى التدريب 
لبحثية وهنا يجب عمل قنوات اتصال دائمة بين المراكز ا  ،الفنون اإلنتاجيةعلى أحدث األساليب و 

لتشغيل هذا المركز وضمان تطوره  الالزمةوالجامعات وبين هذا المركز لتوفير الكوادر البشرية 
 .واستمراره

 التسويقيالتحالف  -ه
اون السابقة  ناجح فإذا كانت جوانب التع عنقوديتأسيس تجمع  فييعد هذا الجانب األهم 

فإن هذا الجانب  والعالمية، األسواق المحلية    في تستهدف اإلنتاج بتكلفة وجودة تحققان القدرة التنافسية 
يمثل قدرة تلك المنتجات على الوصول إلى المستهلكين ووجود سوق تستطيع تلك المنتجات من خالله  

 المهني ومدرسة فنيةتأسيس مركز للتدريب 

 الحكومة

تأسيس مدرسة 

 فنية

 المصنعون

 في المساهمة

 التمويل

 

المعاهد 

 والجامعات
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 التسويقي ضوء التحالف  فيخاللها  يتم التعاون  التين األدوار م عديدوهناك  العالمية،الوصول إلى 
 : التالي (8رقم ) الشكل فييمكن وتوضيحها 

 (8شكل رقم )
 لصناعة الجلود العنقوديداخل التجمع  التسويقيالتحالف 

 بواسطة الباحث إعدادهاتم  المصدر: 

دور  ويتضح هذا ال  العنقودية،نجاح فكرة التجمعات  في يلعب جانب التسويق دورا  رئيسيا  
 : التاليعلى النحو 

أرحب لعمليات تسويق  وأفق إضافي توفير المعلومات ودعم  يعمل على تسويقيوجود تحالف  •
 . العنقوديأكثر تطورا  وتهدف الى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لهذا التجمع 

 للسوق.  االستيعابيةإعداد كافة الدراسات التسويقية عن حجم السوق والطاقة  •
  .كز متخصص للتسويقتأسيس مر  •

 التحالف التسويقي داخل التجمع العنقودي

 قبل تأسيس التجمع العنقودي

بحاث التسويقية الالزمة عن عمل كافة األ

 حجم السوق المستهدف وخاصة المحلى

 المختلفة وحجم الطلب على المنتجات الجلدية

خاص مركز متخصص للتسويق إنشاء 

 التجمع العنقوديب

 :تييقدم خدمات فيما يتعلق باآل

معرض دائم داخل التجمع  إنشاء -

 .ودي تعرض فيه المنتجات المختلفةنقالع

 مركز للموضة. إنشاء -

 تصميم عالمات تجارية موحدة. -

التسويق  فيعمل إدارة متخصصة  -

 عة المعارض الدولية.الخارجي ومتاب

إدارة متخصصة للمبيعات ومتابعة  -

 الوكالء.
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العالمة التجارية الخاصة بكل  تصميم عالمة تجارية موحدة للتجمع بالكامل ثم يضاف إليها  •
 .مصنع

 للموزعين.إنشاء إدارة متخصصة للمبيعات تتولى إعطاء التوكيالت  •
والمساعدة   الخارجي،إنشاء إدارة متخصصة تعمل على توفير الدراسات التسويقية عن السوق  •

 المجال. هذا   في حضور المعارض الدولية المتخصصة  في للمصنعين
يتم دباغتها   التيجلود    استيرادتتيح    اتفاقياتتوفير وعقد    فيورا  مهما   كما أن هذا المركز يلعب د •

  في  االستمرار فيالمدابغ من الدول المجاورة والدول اإلفريقية حتى تستطيع تلك المدابغ  في
 السنة. لتشغيل تلك المدابغ طوال  يكفيال  األضاحيموسم   عمليات اإلنتاج طوال السنة الن

 النتائج والتوصيات ثامنًا: 
 النتائج -أ
يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة   االستراتيجيةالدراسة إلى أن استخدام التحالفات    تشير نتائج -1

خالت االستفادة بالمزايا الخاصة باقتصاديات الحجم وذلك من خالل تنظيم عمليات توفير مد
منها التحالفات التسويقية،   يالت  المختلفة  االستراتيجيةاإلنتاج وكذا االستفادة من أنماط التحالفات  

يصعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة   التيتلك والتكنولوجيا وغيرها من أنماط التحالف 
المخاطر،  حال عمله بشل منفرد وهو ما يساعد على تقاسم األعباء وتقليل  في الحصول عليها 

"تساعد األسواق المفتوحة وهو ما يؤكد صحة الفرض القائل  في وكذا زيادة القدرة التنافسية 
في التغلب على المخاطر التي  العناقيد الصناعية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

تواجهها مثل مخاطر الحجم الصغير، والمشكالت التكنولوجية، فضاًل على توفير كتلة عمل 
 .عية تزيد من فاعلية مشاركة هذه المنشآت في األسواق الدولية"صنا

ملة أهم عناصر بناء المجتمعات الصناعية المتكا  االستراتيجيةتعد العناقيد الصناعية والتحالفات   -2
يضاف إليها إدارة منظومة األوضاع المعيشية الحياتية للعمال كجزء من تنظيم العالقات ي الت

تجمعات الصناعية، كما أن تلك المجتمعات الصناعية تلعب دورا  محوريا  االقتصادية داخل تلك ال
دعم التنافسية من خالل عالج جوانب االختالالت الهيكلية والمعوقات التي تواجه الصناعات    في

تعتمد على التعاون وتقاسم أعباء ومتطلبات النهوض  استراتيجيةالصغيرة والمتوسطة من خالل 
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تساهم ومة شبكية من التعاون بين المصنعين والمؤسسات المختلفة التي  بالصناعة من خالل منظ
يحقق مصلحة جميع األطراف حيث يستفيد  الذيأسيس تلك التجمعات الصناعية بالشكل ت في

الجميع من خالل توفير تجمعات صناعية تشمل الخدمات المختلفة التي تحقق دعم التنافسية  
الل المنافسة على فتح أسواق جديدة وخاصة األسواق  إطار من التنافسية الدولية من خ في

التطور الصناعي محصلة للقدرة على التحول من "  صحة الفرض القائلوهو ما يؤكد  الخارجية  
 .مفهوم العنقود الصناعي الى مفهوم المجتمع الصناعي المتكامل"

 التوصيات - ب
خرائط استثمارية مفصلة ومعها  يجب أن تقوم الدولة والمؤسسات البحثية واالقتصادية بإعداد -1

الصناعات التي تتمتع فيها مصر  في دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الصناعية وخاصة 
بمزايا نسبية تكون أهدف تلك المشروعات البحثية هو وضع خرائط استثمارية مفصلة تحقق من 

القدرة التنافسية لجوانب المعوقات التي تقف أمام انطالق تلك الصناعات ونمو خاللها عالج 
بناء  في االستراتيجيةالعناقيد الصناعية والتحالفات  استراتيجيةلتلك الصناعات ومع استخدام 

عدد من الدول   فينها أحد أهم األساليب التي أثبتت نجاحها إحيث  ،تلك الخرائط االستثمارية
 ية القطاع الصناعي.دعم تنافس في

حليل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الصناعات الجلدية  ت فيمفهوم العناقيد الصناعية  استخدام -2
يسمح   الذيحاليا  بالشكل    يمدينة الروبيك  فيضمن خطة إعادة توطين الصناعة القائمة    وإدراجه

تساعد على دعم عمليات التصنيع وزيادة  التيبتوفير عدد من الصناعات المكملة والمغذية 
 القدرة التنافسية للقطاع.

التجمعات الصناعية الخاصة بتلك الصناعة بالشكل   في  والتكنولوجي  الفنيم  تأسيس مراكز للدع -3
إلى عدم تقادم   باإلضافة اإلنتاجتكاليف  وتخفيض اإلنتاجيةيساعد على تطوير الفنون  يالذ

 الخاصة الصناعة.  اإلنتاجيةالفنون 
من خالله ضبط الذي يتم  بقطاع الجلود بالشكل ةالخاص  االستراتيجيةتنفيذ منظومة التحالفات  -4

منظومة األوضاع المعيشية والحياتية للعمالة وهو ما يساعد على الرفع من كفاءة العمالة ويزيد 
متكاملة تحقق الربط بين قطاعات وأنشطة اقتصادية   استراتيجيةضوء  في من اإلنتاجية وذلك 
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أسيس ت فيتسهم أخرى وفى إطار عمل يشمل كافة المؤسسات والهيئات التي من الممكن أن 
 تلك المشروعات. 

مصر يجب أن تقوم الغرفة الصناعية بالتعاون مع اتحاد   في فيما يتعلق بقطاع صناعة الجلود  -5
الصناعات بتقديم برامج تدربيه وإعادة تشغيل مركز التدريب الخاص بتلك الصناعة من خالل  

ت من جهة ومركز والجامعا الدعم الفني والدعم المالي، وأيضا  الربط بين بالمؤسسات البحثية،
 ز التدريبية.التدريب من جهة أخرى لتوفير برامج وكوادر مدربة تقوم على دعم هذه المراك
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