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تطوير العناقيد الصناعية
إعداد :أ.د .وليد عبدمواله

مقدمة
ينطبق عموما تعريف العناقيد على تجمعات الشركات املنتجة لسلعة أو خدمة معينة بهدف تحسين
القدرة التنافسية للمنتج ،حيث تبرز العناقيد كطريقة حديثة لتسريع النمو وصياغة السياسات واملمارسات
الصناعية .والعناقيد هي نظام يربط بين كيانات خاصة وعامة تتألف من مجموعات من الشركات واملوردين
ومقدمي الخدمات املختلفة من نقل وشحن وتسويق وتمويل وغيرها مبنية على الروابط الخلفية واألمامية في نشاط
اقتصادي سلعي أو خدمي معين .وتعتمد استراتيجية العناقيد على تعزيز الروابط والتعاون بين أصحاب املصلحة
من القطاع العام والخاص لتتطور إلى فهم مشترك حاسم في صياغة عملية اإلصالح االقتصادي والسياسات
الصناعية الضرورية لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية .ويشير ) Lall (1990إلى أن "الدعم من خالل خلق بيئة
ُمالئمة في شكل أسواق رأس املال والخدمات االستشارية والهندسية والتكنولوجيا يكون أكثر فعالية حين تكون
الشركات مجتمعة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة التي تؤدي خدمات هامة في الروابط األمامية
والخلفية".
العناقيد هي نظام يربط بين كيانات خاصة وعامة تتألف من مجموعات من الشركات واملوردين ومقدمي
الخدمات املختلفة من نقل وشحن وتسويق وتمويل وغيرها مبنية على الروابط الخلفية واألمامية في نشاط
اقتصادي سلعي أو خدمي معين.
ولكن ال ُيوجد تعريف متعارف عليه عامليا حول حدود العنقود ،كذلك القرب الجغرافي يبقى ُمتفاوتا
حسب مدى توفر خدمات النقل والخدمات اللوجستية .كذلك يتفاوت عدد الشركات األساسية في كل عنقود
بشكل هام .األهم هو أن هذه الشركات لها قواسم مشتركة حيث تستخدم نفس موردي املوارد الخام واملدخالت
املختلفة وتخدم نفس األسواق والعمالء وتستغل نفس األراض ي والبنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُ
والخدمات على غرار الخدمات اللوجستية .كذلك فإنها تواجه في األغلب نفس العقبات والتحديات على غرار
ضعف البنية التحتية والعوائق اإلدارية وتوفر التمويل.
ويجدر التفريق بين العناقيد وسالسل القيمة الدولية حيث يقع التركيز في سالسل القيمة على كفاءة
املعامالت داخل السلسلة ،في حين يقع التركيز في العناقيد الصناعية على االستراتيجية وحل مشاكل التنسيق
واملعلومات .كذلك قد تكون سالسل القيمة مشتتة جغرافيا في حين تكون العناقيد مركزة جغرافيا .كذلك يجدر
التفريق بين العناقيد واملناطق الصناعية حيث إنها تركز جغرافي للشركات يتم إنشاؤها لتقديم البنية التحتية
وبعض الخدمات وتوفير حوافز إضافية ال تتوفر خارجها خاصة فيما يتعلق بالضرائب والترتيبات اإلدارية ،منها
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مثال حدائق التكنولوجيا املتقدمة واملجمعات الصناعية ومناطق التجارة الحرة ومناطق تجهيز الصادرات .في حين
تكون العناقيد أقل تركيزا على البنية التحتية وتعمل على تطوير الخدمات الداعمة ومرافق البحث والتطوير
تدريجيا لتلبية حاجيات الشركات ،وتلعب فيه الدولة دورا أعمق من دور املحفز وتوفير بيئة منتجة.
يجدرالتفريق بين العناقيد وسالسل القيمة الدولية حيث يقع التركيزفي سالسل القيمة على كفاءة املعامالت
داخل السلسلة .كذلك يجدر التفريق بين العناقيد واملناطق الصناعية حيث إنها تركز جغرافي للشركات يتم
إنشاؤها لتقديم البنية التحتية وبعض الخدمات وتوفيرحو افزإضافية ال تتوفرخارجها.
وترتكز العناقيد الصناعية على ثالثة عناصر أساسية وهي القرب الجغرافي سواء كان في املناطق الحضرية
أو الريفية في بعض األحيان ،باإلضافة إلى خلق القيمة حيث تشترك مجموعات الشركات املكونة للعنقود في تصنيع
سلع أو خدمات ذات قيمة للعمالء .وأخيرا يبرز دور بيئة األعمال املالئمة كعنصر أساس ي في تسهيل التنسيق بين
الشركات واملؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والتطوير على املستوى املحلي والوطني.
وتشير تجارب عديدة في الدول النامية واملتقدمة أن الشركات الصغيرة واملتوسطة تتمكن من تعزيز
تنافسيتها من خالل التواصل والتشابك حيث تصبح نشاطاتها أيسر وقابلة لالستدامة ضمن تجمعات جغرافية
وقطاعية تواجه عموما نفس الفرص والتهديدات .ويتحقق ذلك من خالل تدفق للمواد الخام واملكونات باإلضافة
إلى توافر العمالة املاهرة والتعليم والتدريب ،والتمويل ،والبحث العلمي ،والتطوير .وتدفع هذه التكتالت نحو خلق
نشاطات داعمة في الخدمات الفنية أو اإلدارية أو املالية .هذا باإلضافة إلى التفاعل مع بيئة األعمال القائمة
ودفعها نحو تطوير أنواع من التعاون بين الشركات واملوردين وبين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ما يسمح
بتعزيز التعلم الجماعي باملمارسة واالبتكار والبحث العلمي ما يساعد على تحريك النمو وخلق فرص عمل جديدة
ُومعالجة التفاوتات الجهوية.
تشير تجارب عديدة في الدول النامية واملتقدمة أن الشركات الصغيرة واملتوسطة تتمكن من تعزيز تنافسيتها
من خالل التواصل والتشابك حيث تصبح نشاطاتها أيسر وقابلة لالستدامة ضمن تجمعات جغر افية
ً
وقطاعية تواجه عموما نفس الفرص والتهديدات.

 .1مربرات تطوير العناقيد الصناعية
تبدو العناقيد الصناعية من هذا املنطلق من أفضل الوسائل لتعزيز االستثمار املنتج وتوسيع القاعدة
اإلنتاجية وتنويعها من خالل التغلب على إخفاقات السوق العديدة  Market Failureالتي تحد من قدرة القطاع
الخاص على اتخاذ قرارات االستثمار طويلة املدى نحو تنويع النشاطات القائمة فضال على االنخراط في نشاطات
اقتصادية جديدة تستدعي استكشاف األسعار ،واألرباح واألسواق وغيرها .وتتمثل إخفاقات السوق في عدم كفاءة
األسواق في تخصيص السلع والخدمات والقروض والعمل واملعرفة بسبب تباين املعلومات واألسواق غير الشفافة
والدعم وغيرها الهيكلي (2000 ،Lall؛ ; Hausmann and Klinger 2006, 2007؛ Hidalgo et al.2007.
.)Abdmoulah 2022 ،Hausmann et al. 2007
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تبدو العناقيد الصناعية أفضل الوسائل لتعزيز االستثمار املنتج وتوسيع القاعدة اإلنتاجية وتنويعها من
خالل التغلب على إخفاقات السوق العديدة التي تحد من قدرة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات االستثمار
ً
طويلة املدى نحو تنويع النشاطات القائمة فضال على االنخراط في نشاطات اقتصادية جديدة تستدعي
استكشاف األسعار ،واألرباح ،واألسواق ،وغيرها.
ويجدر الذكر أن مساهمات ) Coase (1973قد سمحت بفهم أدق لطريقة عمل الشركات حيث بين أنها
ال تعتمد فقط على مدخالت إنتاج وتكنولوجيا ،بل تحتاج إلى تنظيم املعامالت داخلها وخارجها في ضوء تكاليف
تلك املعامالت ما يدفعها الستكشاف األسعار ذات الصلة باستمرار والتفاوض وتنفيذ العقود .وتتحدد كفاءة
وفعالية هذه الشركات في القيام بهذه النشاطات حسب طبيعة اإلطار املؤسس ي والترتيبات املؤسسية املحيطة
حيث تساعد على تدفق املعلومات ،وتحدد هيكل الحوافز للعاملين فيها وتدفع نحو رصد وتقييم األداء .ويعتقد أن
الشركات تواجه اليوم عموما مصاعب متزايدة في معالجة تنسيق االستثمار واستكشاف األسعار في ظل العوملة
واملنافسة املتزايدة ما يدفعها عادة لألحجام عن تنويع إنتاجها أو حتى تكثيف معروضها في الدول ذات املؤسسات
الضعيفة لفائدة شركات منافسة في دول أخرى ذات املؤسسات الراقية على غرار دول جنوب شرقي آسيا التي
انتهجت سياسات اقتصادية تحفيزية وانتقائية  Selective Policiesباإلضافة إلى السياسات الوظيفية
 Functional Policiesالتي تدعو إليها املؤسسات املالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار ) Porter (1990إلى أن أفضل أسلوب لزيادة التنافسية هو التركيز على املستوى الجزئي والقطاعي
والعمل على توفير مناخ استثماري محفز ،كما أشار إلى أن أفضل بيئة عمل بمفهومها الواسع يمكن خلقها
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة هي من خالل تطوير العناقيد الصناعية الناجحة ،وقد تناول محددات
التنافسية ،فيما أصبح يطلق عليه ماسة  Porterالتي تتكون من ستة أركان رئيسية هي )1( :ظروف عناصر اإلنتاج،
( )2ظروف الطلب )3( ،الصناعات الداعمة واملكملة )4( ،استراتيجية املؤسسة وهيكلها وطبيعة املنافسة املحلية،
( )5الدور الحكومي حيث تلعب الحكومة دورا بارزا في التأثير على العوامل السابقة ،باإلضافة إلى ( )6عامل
الصدفة.
أشار ) Porter (1990إلى أن أفضل أسلوب لزيادة التنافسية هوالتركيزعلى املستوى الجزئي والقطاعي والعمل
على توفير مناخ استثماري محفز ،كما أشار إلى أن أفضل بيئة عمل بمفهومها الواسع يمكن خلقها
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة هي من خالل تطويرالعناقيد الصناعية الناجحة.
وتنبع أهمية العناقيد الصناعية من عدة اعتبارات أهمها أنها تساعد في )1( :زيادة فرص التخصص
وتقسيم العمل )2(،تحقيق وفورات خارجية كتلك املتعلقة بظهور وكالء تسويق أو موردين متخصصين)3( ،تقليل
تكاليف اإلنتاج )4(،زيادة فرص التصدير واإلحالل محل املستوردات )5( ،تركز الخبرات الفنية والتكنولوجية
والبشرية )6(،زيادة فرص االستفادة من وفورات الحجم )7( ،جذب االستثمارات األجنبية وحفز االستثمارات
املحلية )8( ،رفع القدرات اإلنتاجية والتنافسية ألطراف العنقود )9( ،زيادة القدرة على استكشاف فرص
استثمارية جديدة تعمل على تقوية بنية العناقيد وتعزز مبدأ التكامل والشمولية .وقد أصبحت سياسات وبرامج
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العناقيد الصناعية تعمل على التركيز على فرع من فروع صناعة معينة ،سلعية كانت أو خدمية كانت ،بحيث تصبح
املشروعات املكونة له نظاما متكامال مترابطا ،وهذا يساعد على تحديد احتياجات هذا الفرع الالزمة لنموه وازدهاره
والعقبات التي تواجهه .إضافة ملا سبق ،فإن نمو الفرع الذي تم التركيز عليه سيعمل على ظهور مشاريع جديدة
مترابطة أماميا وخلفيا ، Backward and Forward Linkagesاألمر الذي يساعد في تنويع القاعدة الصناعية ويعزز
مبدأ التخصص والتكامل .وتمثل الشركات املنتجة للسلعة األساسية في العنقود االقتصادي الشركات األساسية،
ويتراوح عددها كثيرا.

 .2منهجية تطوير العناقيد
تشير أغلب التجارب واألدبيات املتخصصة أن أغلب العناقيد الصناعية في العالم تبقى ضعيفة بسبب
عزلة الشركات بعضها عن بعض باإلضافة إلى إخفاقات السوق التي سبق ذكرها .من ثم تتحدد مهمة تطوير
العناقيد باألساس في فك هذه العزلة من خالل العمل على تعزيز الروابط والتنسيق بين جميع أصحاب املصلحة
أي أصحاب املشاريع واملؤسسات الحكومية الداعمة واملوردين ومقدمي الخدمات املختلفة على غرار الخدمات
املالية واالستشارات والنقل والخدمات اللوجستية املختلفة .وقد تكون هذه العملية معقدة وطويلة .وتتطلب
عموما املراحل التالية:
▪
▪
▪

دراسة للعناقيد واختيار العناقيد املستهدفة .Cluster Mapping
تشخيص دقيق من خالل دراسة املنتج والسوق .Product and Market Segmentation
بناء الثقة بين أصحاب املصلحة (عادة من خالل إنشاء وكالة وطنية لتطوير العناقيد تعني بتنسيق
كل هذه املراحل).
صياغة وتنفيذ خطة العمل.
رصد وتقييم التطورات.

▪
▪

تتحدد مهمة تطوير العناقيد باألساس في فك عزلة الشركات العاملة في نفس النشاط االقتصادي من خالل
العمل على تعزيزالروابط والتنسيق بين جميع أصحاب املصلحة أي أصحاب املشاريع الصناعية واملؤسسات
الحكومية الداعمة واملوردين ومقدمي الخدمات املختلفة على غرار الخدمات املالية واالستشارات والنقل
والخدمات اللوجستية املختلفة.
وتشمل العناقيد الصناعية إلى جانب الشركات األساسية العديد من املؤسسات الداعمة على غرار:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

جمعيات رجال األعمال.
جمعيات تطوير األعمال.
ُمقدمي الخدمات املالية.
وكاالت حكومية محلية وإقليمية ووطنية وهيئات تنظيمية مختلفة.
وكاالت التدريب على غرار املدارس املهنية والجامعات وغيرها.
مراكز البحث والتطوير.
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وتعمل استراتيجية تطوير العناقيد على كسر االنعزال عن الشركات األساسية من خالل وضع رؤية
ُ
ُمشتركة للمستقبل وتعزيز قدرتها على التصرف بشكل جماعي من أجل تحقيق هذه الرؤية من خالل زيادة التنسيق
في املهام املختلفة وفي املوارد املشتركة ومن خالل خلق إطار للحوكمة الذاتية.
وهنا تبرز الحاجة إلى وكالة أو هيئة وطنية لتطوير العناقيد للمساعدة على بناء الثقة وحل النزاعات
وإنشاء الشبكة واإلشراف على كامل مراحل تطوير العنقود وذلك ألنه من غير املرجح أن يقوم القطاع الخاص
بمثل هذه األنشطة املكلفة وغير املربحة له خاصة في املدى القصير.
وتشير تجارب العديد من الدول أن رغبة رجال األعمال في االنخراط في العمل املشترك هو أحد أهم عوامل
النجاح .وعلى الرغم من الفوائد املشتركة املحتملة والعديدة لنمو أعمالهم فقد يختار رجال األعمال استراتيجية
العمل بشكل منفرد بالنظر الى تكاليف املعامالت والتنسيق وثقافة األعمال املحلية.
وقد تنشأ معيقات عديدة في وجه التنسيق بين رجال األعمال واملؤسسات الحكومية .وتوص ي منظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية  UNIDOبالعمل سريعا على إزالة العقبات القائمة في وجه العمل والتنسيق الجماعي
حسب النهج املقترح في الشكل التالي:
شكل رقم ( :)1منهج التدخل لبناء العنقود الصناعي

تكاليف
املعامالت

تكاليف
التنسيق

قلة الثقة ورأس املال
االجتماعي ووكاالت
ومؤسسات الدعم

عزلة الشركات كعائق هام في وجه النمو
بناء الثقة
ورأس املال

تقوية
العالقات
تسهيل بناء
الت وافق

تقوية
الحوكمة

النشاطات الجماعية

اقتصاديات الحجم

تنافسية جماعية متزايدة
تقوية كفاءة العناقيد
االقتصادية
تحقيق أهداف عامة
للتنمية من تشغيل
ونمو وغيره

املصدر :إعداد الكاتب باالعتماد على .UNIDO, 2020
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تؤدي هذه االستراتيجية إلى تحويل العنقود غير الفعال إلى عنقود اقتصادي فعال من خالل تعزيز
الروابط بين مختلف املتداخلين وتحقيق وفرات في حجم وكفاءة اإلنتاج ما يسمح بزيادة القدرة التنافسية
للمجموعة والتوجه نحو التصدير.
 .3مراحل تطوير العناقيد الصناعية

تتكون مراحل تطوير العناقيد الصناعية مما يلي (انظر الشكل التالي):
 .1اختيار مجموعات العناقيد بهدف ضمان استدامة اآلثار االقتصادية والتنموية للشركات الصغيرة
واملتوسطة التي تكون هذه العناقيد.
 .2دراسة تشخيصية للمنتج والشركات من خالل جمع البيانات بطريقة تشاركية والتي تشمل القيود التي
يواجهها أصحاب املصلحة والقدرات الكامنة غير املستغلة والروابط املحلية واآلليات املتاحة لدعم
التنسيق وفك عزلة الشركات العاملة في العنقود ما يساعد على بناء الثقة بين أصحاب املصلحة.
 .3بناء الثقة داخل كتلة أصحاب املصلحة شرط أساس ي لكسب الدعم .ويوص ى عادة بالقيام بإنشاء وكالة
وطنية لتطوير العناقيد ،حيث تبدأ العملية من خالل مشاورات وتفاعالت رسمية وغير رسمية ثم تتحول
إلى ُمشاركة حقيقية في األنشطة املختلفة.
ُ
 .4تصميم خطة العمل التي تشمل قائمة األنشطة املربحة خالل السنة في شكل خارطة طريق تهدف لبناء
الثقة بين أصحاب املصلحة وبناء الرؤية املشتركة.
 .5تنطوي مرحلة التنفيذ على تغيير جذري في طريقة تفاعل أصحاب املصلحة وتنتقل مسؤولية التنفيذ
تدريجيا من الوكالة الوطنية لتطوير العناقيد إلى أصحاب املصلحة اآلخرين ال سيما القطاع الخاص
بدعم من مؤسسات الدعم املحلية .وتقوم هذه العملية على أساس اكتشاف مزايا التعاون والتنسيق بين
الشركات األساسية واملوردين ومقدمي الخدمات املختلفة وزيادة قدراتهم التنافسية بشكل جماعي.
 .6تنطوي عملية الرصد والتقييم على قياس اآلثار الكمية والنوعية بهدف تصحيح ونشر أفضل املمارسات
على مستوى عناقيد أخرى ،كما يسمح بتحديد التغييرات الناشئة في العالقات بين أصحاب املصلحة
وتكيف األنشطة ملزيد من التطوير.
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شكل رقم ( :)2مراحل تطوير العناقيد الصناعية

اختياروتشخيص
العناقيد

بناء الرؤية املشتركة
وصياغة خطة العمل
لتعزيزالتنسيق
والتعاون بين
أصحاب املصلحة

تنفيذ خطة العمل

الرصد والتقييم

املصدر :اعداد الكاتب.

وتمثل مرحلة تشخيص واختيار العناقيد مرحلة هامة .ويمكن تجميع البيانات من اتجاهات الصناعة
أو من املؤسسات املحلية املعنية بالتنسيق أو الداعمة للشركات الصغيرة واملتوسطة أو من خالل عقد لقاءات
أو زيارات على عين املكان .ويقوم االختيار النهائي على أساس ثقل كل معيار من املعايير التالية والتي تعكس طبيعة
أولويات الوكالة الوطنية لتطوير العناقيد .وقد يوص ى عموما بإعطاء معيار الكتلة الحرجة درجة ضعيفة مقارنة
بإمكانيات السوق ،على النحو التالي:
.1

.2

.3

.4

الحد األدنى أو الكتلة الحرجة:
▪ عدد الشركات وتوزيعها حسب الحجم.
▪ تقدير حجم املعامالت.
▪ املساهمة في العمل والدخل.
▪ املساهمة في الصادرات.
▪ أهمية املنتج في سلسلة القيمة.
▪ اتجاهات الطلب املحلي وخاصة الدولي.
▪ املوسمية.
املوقع
▪ في املدينة أو الريف  -مدى توفر النقل والخدمات اللوجستية.
▪ مدى وجود املوردين وشركات الدعم الفني والخدمات املختلفة.
التكرار Replicability
▪ حجم الصناعة وعدد الصناعات املماثلة.
▪ الربط مع الصناعات املماثلة في املنطقة.
الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية
▪ تشخيص ألصحاب أو مدراء الشركات والعمال.
▪ متوسط األرباح أو األجور.
▪ قضايا التلوث.
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 .5القابلية Viability
▪ ما هي آفاق تطوير تكنولوجيا اإلنتاج؟
▪ ديناميكية السلع أو الخدمات.
▪ األسواق الرئيسية.
▪ التهديدات الرئيسية.
▪ مهام املنتج في دورة حياة السلعة أو الخدمة أو سلسلة القيمة.
 .6مجاالت الترقية:
▪ هل قامت الشركات بمحاوالت لرفع مستوى املنتج أو تنويعه أو استكشاف أسواق جديدة.
▪ االبتكارات التكنولوجية الجديدة املستخدمة.
▪ هل نسبة والدة الشركات يتجاوز نسبة اإلغالق في املنتج.
 .7التكامل:
▪ ما هي إمكانيات التكامل مع مهام أخرى تسويقية أو غيرها.
▪ اآلثار على سلسلة القيمة.
 .4أمثلة لبعض العناقيد الصناعية
 1.4عنقود صناعات النسيج واأللبسة يف تركيا

عملت تركيا على تطوير عناقيد النسيج واأللبسة لزيادة قدرتها على ُمجابهة املنافسة العاملية خاصة بعد
إلغاء نظام الكوتا في  2005والذي أعطى الصين باألساس موقع شبه احتكاري في السوق العاملية .باإلضافة يشهد
هذا القطاع تخصص الدول منخفضة الدخل في املهام ذات القيمة املضافة الضعيفة على غرار الخياطة على
عكس الدول ذات الدخل املرتفع والتي تتخصص في املهام ذات القيمة املضافة العالية على غرار التصميم
والتسويق والتجزئة .وقد استطاعت تركيا من خالل نجاحها في تطوير العناقيد في قطاع النسيج لعب كل املهام في
سلسلة القيمة ما سمح لها باملحافظة على مكانتها التنافسية من جهة وخلق مواطن العمل والدخل ملواطنيها من
جهة أخرى.
وتعد صناعة النسيج واأللبسة في تركيا حوالي  7500مصنع ومصدر في  6جهات أهمها اسطنبول وأزمير
وبورصا (حسب دراسة  .)Kutluksaman et al, 2012وتعد أغلب هذه الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تساهم
بشكل نشط في أغلب املهام اإلنتاجية ضمن عناقيد من أهمها عنقود  Cukurovaالذي يعد مئات الشركات التي
استطاعت بمساعدة املؤسسات والجمعيات الحكومية والخاصة من تطوير عنقود متكامل بين كل املتداخلين في
هذه الصناعة كما يظهر في الشكل التالي .وقد تبين خالل العقد األخير أن الحاجة ال تزال ملموسة لزيادة العمل
على تطوير هذه العناقيد من خالل التوجه نحو وكاالت جهوية لتطوير العناقيد .وقد تبين كذلك ضرورة التركيز
على تطوير البحث العلمي والتطوير ودور الجامعات في ذلك باإلضافة إلى زيادة كفاءة النقل والخدمات اللوجستية
من خالل تحفيزات ضريبية أو غيرها وذلك لضمان تنافسية هذا القطاع الهام ملا يقدمه من آثار اقتصادية على
بقية القطاعات على غرار السياحة.
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شكل رقم ( :)3عنقود صناعات النسيج واأللبسة في تركيا
قطاعات ذات
الصلة

وكاالت حكومية

الزراعة

مواد خام

التصميم

بيع
الجملة
وبالتجزئة

إدارة جهوية
للتنمية

آالت

وزارة الصناعة
والتجارة

وكاالت تشجيع
الصادرات

حياكةُ /معالجة/
نسيج

قطاع خاص
الخدمات
األعمال

النسيج
واأللبسة

أثاث

غرف الصناعة
والتجارة

البنوك
الجلود

الصحة

جمعيات التصدير
النقل والخدمات
اللوجستية
قوة العمل

التعليم والبحث العلمي والتطوير

سيارات

جامعات/
مراكز تدريب

نقابات
عمالية

مراكز البحث
والتطوير

النقل والخدمات
اللوجستية

املصدرKutluksaman et al, 2012 :

 2.4عنقود صناعة اإللكرتونيات يف أسرتاليا

بينت دراسة لجامعة فكتوريا في أستراليا في عام  )Houghton and Thorburn, 2004( 2004أن عنقود
صناعة اإللكترونيات كان يشغل في عام  2001حوالي  35000عامل ويحقق حولي  9مليار دوالر كمبيعات و2.5
مليار دوالر كقيمة مضافة .كما بينت الدراسة أن هذا العنقود كان يتكون من حوالي  2400شركة ،منها  %23في
صناعة املعدات ،و %15في صناعة املكونات ،و %10في الهندسة ،و %9في صناعة معدات االتصاالت ،و %8في
تكنولوجيا املعلومات ،وهكذا .كما بينت الدراسة أن  1 788شركة كانت موجودة في املدن و 409شركة في مواقع
ريفية .وتقع نسبة كبيرة من شركات اإللكترونيات التي تم تحديدها في فيكتوريا في الضواحي الشرقية مللبورن .وقد
عملت هذه الشركات ،بالنظر الى التطور السريع للهياكل الصناعية وتجزئة سلسلة القيمة العاملية وظهور نماذج
أعمال جديدة وزيادة التخصص ،على تعزيز سلسلة التوريد فضال عن تعزيز اإلنتاجية الجماعية ،ال سيما من
خالل استخدام التكنولوجيات القائمة على اإلنترنت وتقنيات األعمال اإللكترونية واالستعانة بمصادر خارجية.
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وقد ركزت هذ الشركات في سبيل مواجهة املنافسة الدولية املتعاظمة على الحفاظ على مكانة "مركز ثقل" في
مجاالت التصميم والتطوير باإلضافة الى التعاون الوثيق مع املواقع اآلسيوية ذات اليد العاملة املتخصصة
والرخيصة .ولتحقيق ذلك عولت صناعة االلكترونيات في فكتوريا على كفاءة العالقات واالبتكار وإدارة املعرفة
وسلسلة االمداد والقيمة ونوعية اليد العاملة ،كما يتبين من الشكل التالي.
شكل رقم ( :)4عنقود صناعات االلكترونيات في فكتوريا في أستراليا

املصدرHoughton and Thorburn, (2004) :

 .5دور احلكومة

للحكومة دور بارز في املراحل األولية مثل القيام بتشخيص واختيار العناقيد وفي املراحل النهائية مثل
تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول طبيعة االختناقات التي تحول دون تطور القطاع وزيادة التنسيق.
كذلك تساعد الحكومة في القيام بالتحاليل والدراسات املتعلقة بالقدرة التنافسية ومستوى الشركات والسوق
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وتجزئة املنتج .وتقوم الوكالة الوطنية لتطوير العناقيد "املقترحة" بإطالق الحوار الوطني حول تطوير العناقيد مع
القطاع الحكومي املركزي واملحلي ومع ممثلي القطاع الخاص على غرار غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال
األعمال واملزارعين.
للحكومة دور بارز في تطوير العناقيد من خالل القيام بتشخيص واختيار العناقيد ثم تعزيز الحوار بين
القطاعين العام والخاص حول طبيعة االختناقات التي تحول دون تطور القطاع وزيادة التنسيق .وتقوم
الوكالة الوطنية لتطويرالعناقيد "املقترحة" بإطالق الحوارالوطني حول تطويرالعناقيد مع القطاع الحكومي
املركزي واملحلي ومع ممثلي القطاع الخاص على غرار غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال األعمال
واملزارعين.
وامتثاال لنموذج تطوير العناقيد ال بد أن تتوجه جهود وكالة تطوير العناقيد إلى:
()1

()2

العمل على تعزيز دراسات تشخيص سلسلة القيمة للقطاع وتشخيص السوق وتشخيص
كل االختناقات التي تعيق تطور القطاع ووضع تصور أولي للحلول املشتركة .ومن بين هذه الحلول
وسائط جديدة لتمويل النشاطات املختلفة املرتبطة بالعنقود ،باإلضافة إلى وضع تصورات ألنواع
مختلفة من الخدمات املتكاملة والعقود امليسرة لألعمال وتوريد مدخالت اإلنتاج .وقد يكون للوكالة
الوطنية لتطوير العناقيد دور هام في وضع تصورات من هذا القبيل لتيسير الخدمات الداعمة
للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية املرتبطة بها من خالل وضع تصور جديد للعالقات
التعاقدية بينها لزيادة كفاءة هذه الروابط ومعالجة االختناقات.
إطالق حوار وطني ومحلي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالجهة بين كل املتداخلين بهدف وضع
تصور توافقي لتطوير القطاع يحفز املتداخلين من القطاع الخاص لالنخراط في النشاطات
االقتصادية املشتركة مدفوعة بالرغبة في االستفادة من الفوائد املحتملة لهم ومن ثم زيادة التزامهم
بها .وقد يتبع عن هذا الحوار وضع تصور إلنشاء كيانات داعمة لخدمات النقل والتجميع ومن ثم
شركات التعليب والتصنيع وشركات التوزيع املحلي والتصدير وغيرها .هذا باإلضافة إلى إمكانية بعث
كيانات حكومة أو مختلطة لإلرشاد الزراعي والصناعي وتوفير مدخالت اإلنتاج والبحث والتطوير
بفضل توطيد العالقات مع الجامعات ومراكز البحوث ودفعها لتطوير برامج عملية يستفيد منها
القطاع في التخصصات ذات الصلة.

ويجدر الذكر هنا إلى أنه ال بد من األخذ في االعتبار أهمية الكيانات غير الرسمية املؤثرة في القطاع والتي
قد تدفع باملبادرة إلى الفشل أو على العكس قد تسهل النجاح .لذلك يوص ى بإبقاء الحوار مفتوحا وشامال دون
إقصاء أي طرف .كذلك ال بد من مراعاة أن يكون الحوار من األسفل إلى األعلى وليس العكس.
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 .6اخلامتة

تبرز سياسة تطوير العناقيد الصناعية اليوم كطريقة حديثة وفعالة لتسريع النمو الشامل واملستدام
من خالل العمل على تعزيز الروابط الخلفية واالمامية بين الشركات العاملة في نشاط اقتصادي سلعي أو خدمي
معين بهدف تعزيز التنافسية الجماعية وتحويل العنقود من حالته غير النشطة الى حالته النشطة تتعزز فيه
الروابط بين املصنعين واملوردين ومقدمي الخدمات املختلفة من نقل وشحن ،وتسويق ،وتمويل ،وخدمات
استشارية ،وغيرها .في هذا اإلطار يمكن طرح سياسة تطوير العناقيد الصناعية في الدول العربية ملواجهة
التحديات التنموية املتعاظمة التي تواجهها ال سيما في مجاالت التنويع االقتصادي والتنافسية الكلية لالقتصاد
وتنويع الصادرات وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة والتي يمكن التغلب عليها تدريجيا من خالل تطوير فهم
مشترك بين أصحاب املصلحة لصياغة عملية اإلصالح االقتصادي والسياسات الصناعية الضرورية لتعزيز قطاع
الصناعات التحويلية وتنويع االقتصاد وزيادة التنافسية الكلية وفق املنهجية والخطوات العملية املبينة في هذا
العدد من جسر التنمية.
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
م�ؤ�شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م�ؤ�شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
�أ�ساليب التنب�ؤ
الأدوات املالية
م�ؤ�شرات �سوق العمل
الإ�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
الأرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل الأ�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
الأزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا�ؤها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين

رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون

فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع ع�شر
املائة والع�شرون
املائة والواحد والع�شرون
املائة والثاين والع�شرون
املائة والثالث والع�شرون
املائة والرابع والع�شرون
املائة واخلام�س والع�شرون
املائة وال�ساد�س والع�شرون

االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة
()2017-1960
العمل التطوعي والتنمية
مرتكزات وحمددات اختيار املوقع للم�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات اال�ستثمار يف اقت�صاد
املعرفة يف الدول العربية
التعلم الريادي
امل�ؤ�س�سات الدولية و�إ�صدار م�ؤ�شرات التناف�سية
االقت�صادية� :أية م�صداقية؟
احلكومة الإلكرتونية وجائحة (كوفيد)19 -
�أ�سا�سيات وم�ؤ�شرات قيا�س الأداء مل�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر
مفاهيم وم�صطلحات يف جمال ريادة الأعمال
وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
�إدارة املخاطر االجتماعية :التخطيط
و�سبل املواجهة

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

د.علم الدين بانقا

املائة والرابع والأربعون

د .في�صل املناور
�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .ايهاب مقابله

املائة واخلام�س والأربعون
املائة وال�ساد�س والأربعون
املائة وال�سابع والأربعون
املائة والثامن والأربعون
املائة والتا�سع والأربعون
املائة واخلم�سون

�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .حممد باطويح
د .علم الدين بانقا
�أ� .صفاء املطريي
د .حممد �أمني لزعر
�أ .عمر مالعب
د� .إيهاب مقابله
�أ .حممد عواوده
�أ.د� .إيهاب مقابله
د� .سهيل مقابله
�أ .عمر مالعب
�أ.د .في�صل املناور
د .منى العلبان

املائة والأربعون

املائة والواحد واخلم�سون
املائة والثاين واخلم�سون
املائة والثالث واخلم�سون
املائة والرابع واخلم�سون

s

تطبيقات �سيا�سات �سوق العمل يف الدول العربية
والتجادب الدولية :الهيكل والأدوات والأداء
املقارن
تطوير العناقيد ال�صناعية

د .نواف �أبو �شماله

		

�أ .د .وليد عبد مواله

املائة واخلام�س واخلم�سون
املائة وال�ساد�س واخلم�سون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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