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  المستخلص

الصـناعية، مت ل التنمية الصناعية أساس تطـور االقتصـاد، ولـ لك تسـع  مجيـ  الـدوك لتطـوير قطاعاهتـا 
معتمد  يف ذلك أحدث اآلليات املوجود ، والي من ضمنها العناقيـد الصـناعية، ويف العـراق يعـاين القطـاع 
الصــناع  مــن االتــاك والت لــف، اذ م تتطــور نســبة مســاتة هــ ا القطــاع ك ــرياً يف النــات  احمللــ  االمجــا ، 

اىل اقتصاد السوق احلر، فأن ه ا القطاع وعلـ  وحى بعد تغيري النظا  وحتول  من اقتصاد ذو ن عة مشولية 
الرغ  من االسرتاتيجيات امل تلفـة الـي اُعـدت للنهـوض بـ ، فـأن احلـاك م يتغـري ك ـرياً، وذلـك الفتقارهـا يف 
اعتماد أحدث الطرق واالسالي  يف تطوير ه ا القطاع، م ل اسرتاتيجية العناقيد الصـناعية، الـي تعـد مـن 

طــوير القطــاع الصــناع  وتنيمتــ  ابلشـــنل الــ ي جيعلــ  مــؤهاًل لالرتقــاء بــ  يف االنتـــاج اآلليــات املهمــة يف ت
 .واملنافسة.

Abstract 
Industrial development is the core of the development of the economy, 

and therefore all countries seeking to develop their industrial sectors, 

relying on the latest existing mechanisms, which include the industrial 
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clusters, and in Iraq, the industrial sector is suffering from neglect and 

underdevelopment, as the percentage contribution of this sector has not 

developed much in the gross domestic product, even after the regime 

change and transformation of the economy with a tendency totalitarian to a 

free market economy, the sector and despite the various strategies that 

have been prepared for the advancement of him, the situation has not 

changed much, so as to lack in the latest methods and techniques in the 

development of this sector, such as industrial clusters strategy to adopt, 

one of the important mechanisms in the development of the industrial 

sector and development a way that makes him eligible for production and 

competition.  

 تمهيد

طــاع الصــناع ، ويف مت ــل العناقيــد الصــناعية احــدث االليــات الــي تســع  اىل تطــوير منظومــة عمــل الق
العــــراق فــــأن القطــــاع الصــــناع  بضــــمن  الصــــناعات الصــــغري  واملتوســــطة مــــا اك يعــــاين االحنســــار واالتــــاك 
وألســــباب عديــــد ، وســــنحاوك يف هــــ ا البحــــ  اختبــــار ملــــدى التشــــابك والــــرتابط الصــــناع  جملموعــــة مــــن 

ولـة لبنـاء عناقيـد صـناعية اعتمـاداً الصناعات الصغري  واملتوسطة ملعرفة أي الصناعات األك ر ارتباطاً كمحا
 عل  ه   الرتابطات فيما بن تلك الصناعات.

 مشكلة البحث 

لقــد أدى ختلــف القطــاع الصــناع  يف العــراق اىل ضـــعف مســاتت  يف تنــوين النــات  احمللــ  االمجـــا ، 
لـ ، وقـد طرحـت فضاًل عن إخفاق  يف اداء املها  املناط  ب  من معاجلة مشنلة البطالة واشـباع الطلـ  احمل

 عد  اسرتاتيجيات للمعاجلة، من بينها آلية العناقيد الصناعية.
 فرضية البحث 

تنطل  فرضية البح  من ان اعتماد اسرتاتيجية العناقيـد الصـناعية مينـن مـن خالهلـا تنميـة الصـناعات 
القطــاع الصــناع  يف الصـغري  واملتوســطة ورفــ  قـدراهتا التنافســية وطاقاهتــا االنتاجيـة، فضــاًل عــن تعظـي  دور 

 التنمية االقتصادية.
 هدف البحث 

 يرم  البح  اىل حتقي  االيت:
 التعر  عل  مفهو  العناقيد الصناعية وأتيتها وخصائصها . -2
 بيان فرص تطبي  العناقيد الصناعية يف العراق . -1

 هيكلية البحث 

لغرض التحق  من صحة الفرضية من عدمها، جرى تقسي  البح  اىل فقرتن، تناولت االوىل مفهو  
وخصائ  واتية العناقيد الصناعية، بينما جاء ال اين ليناقش سياسة العناقيد الصناعية الي مينن اتباعها، 
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ود صـــناع ، وانتهـــ  واجلانـــ  التطبيقـــ  للبحـــ  واملتم ـــل مبعرفـــة أي الصـــناعات املؤهلـــة ألن تشـــنل عنقـــ
 البح  مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات.

 أواًل: االطار املفاهيمي للعناقيد الصناعية
االقتصـــادية علـــ   األنشـــطةمضـــنية يف ســـبيل شـــرح آليـــة تو يـــ   اً ن جهـــودو واالقتصـــادي اجلغرافيـــونبـــ ك 

لفهــ  عمليــة الــرتاك   األساســية، مــن أجــل وضــ  نظريــة تتضــمن العناصــر واألقــالي مســتوى جغرافيــة الــدوك 
، وســنحاوك يف هــ ا املبحــ  بيــان نشــأ  هــ   العمليــة مــن خــالك فنــر  العناقيــد كمفهــو  عــا   االقتصــادي

 الصناعية ومفهومها .
 (The Concept of Industrial Clusters)مفبوم العناقيد الصناعية 

هلـــا كانـــت يف مايـــة القـــرن العناقيــد الصـــناعية ليســـت ظـــاهر  اقتصــادية جديـــد ، ولنـــن البدايـــة الفعليــة 
التاس  عشر، عندما أخ ت العوملة وحترير التجار  تنتشر يف العديد من الدوك النامية، ويف الوقت احلاضر  
كـــل الـــدوك املتقدمـــة والناميـــة اختـــ ت مـــن العناقيـــد احـــدى اآلليـــات للتنميـــة االقتصـــادية واالقليميـــة، وهـــ  

وعلي  وكنتيجة هلـ ا االخـتال  فـأن هنـاك مثـة جمموعـة  ختتلف من دولة ألخرى ومن منطقة ملنطقة أخرى،
مــن املفــاهي  والتعــاريف للعناقيــد الصــناعية مــن خــالك امتــداد جــ ورها يف أدبيــات اقتصــادات االعمــاك، 

. ومن مجلة التعاريف هـ   تعريـف اليونيـدو اذ تـرى (6)والدراسات والبحوث واالبتنار واقتصادات التنمية
هـــ  ))تركـــ  قطـــاع  جغـــرايف ملؤسســـات تنـــت  وتبيـــ  جمموعـــة واســـعة مـــن املنتجـــات ان العناقيـــد الصـــناعية 

. كما تعر  ايضا عل  كوما ))جتمعات جغرافية قد تنون حملية او اقليمية (5)املرتبطة او املنملة لبعض((
اح او عامليــة جملموعــة مــن املؤسســات املتقاربــة جغرافيــا والــي تــرتبط ببعضــها األخــر بعالقــات تنامليــة ومصــ

 .(4)مشرتكة يف جماك معن مبا مي ل منظومة من االنشطة من أجل تقوية وتشجي  التنافسية((
ويــرى فيهــا بــورتر علــ  أمــا ))جتمعــات جغرافيــة للمنشــ ت واملؤسســات املرتابطــة يف جمــاك معــن، ومت ــل 

 ـاك مــوردي العناقيـد جمموعـات مـن الصــناعات والنيـا ت االخـرى اهلامــة للمنافسـة وتشـمل علــ  سـبيل امل
املــدخالت املت صصــة م ــل املنــو ت،اآلالت واخلــدمات، ومقــدم  البــى التحتيــة املت صصــة، كمــا متتــد 
العناقيد ايضا من املص  اىل القنوات والعمالء وافقيا ملصنع  املنتجات التنميلية واملؤسسات ذات الصلة 

ؤسسات احلنومية وابق  املؤسسات م ل من خالك املهارات والتقنيات املشرتكة، واخريا تشمل العناقيد امل
اجلامعـــات والوكـــاالت ومنشـــ ت التـــدري  والتطـــوير الـــي تقـــد  املعلومـــات واخلـــربات والتـــدري  املت صـــ  

.وهبــ ا فــأن العناصــر الرئيســية الــي يســت دمها بــورتر يف تعريفــ  هــ  )الرتكيــ  (3)والبحــوث والــدع  التقــ،((
ت، وجــود كــل مــن املنافســة والتعــاون والت صــ (. وماي ــار علــ  اجلغــرايف، الــربط بــن الشــركات واملؤسســا

                                                        
6- Guru raj: Entrepreneurship & Industrial Clusters, Global Journal of Multidisciplinary Studies, 

Volume 4, Issue 03, 2015, p.52. 
5-The UNIDO Programmers: Development of Clusters & Networks of SMEs, Vienna, 2001, p.9.  
 ،دراسـة مقارنـة بـن فرنسـا واجل ائـر ،حتقي  التنمية املستدامة يف املنطقة االورو مغاربية دور املناط  الصناعية يف :خبابة صهي  -4

 .1121، 77ص ،، اجل ائر2جامعة فرحات عباس سطيف ،كلية العلو  االقتصادية والعلو  التجارية وعلو  التسيري  ،رسالة ماجستري
3- Michael E. Porter: Clusters & the New Economics of Competition, Harvard Business Review, 

1998, p.81. 
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ذلـك هـو ان حـدود العنقـود غالبــا ال يـت  اخـ ها يف االعتبـار عنـد حتديــد هـ ا املصـطلح اي عبـار  )الرتكيــ  
اجلغـرايف( والــ ي يســت دم  بــورتر بشــنل واســ  ان ينطلـ  مــن مدينــة او دولــة اىل ابقــ  الــدوك اجملــاور ، يف 

قتصادين ضـرور  اسـتبعاد املوقـ  اجلغـرايف كعنصـر مـن التعريـف، بينمـا يـرى أخـرون أبنـ  حن يرى بعض اال
ضروري ألن  يدع  امنانية احلصوك عل  املوارد بشـنل اسـرع ومي ـل فرصـة ملراقبـة اداء املؤسسـات ويشـنل 

عية بشــنل . وألجــل حتديــد مفهــو  العناقيــد الصــنا(8)ميــ   تنافســية ختــد  العنقــود مــن خــالك املوقــ  املشــرتك
أك ر وضوحا، يتحت  علينا توضـيح مفهـو  كـل مـن الصـناعة ومفهـو  قطـاع الصـناعة والـ ي يتم ـل يف امـا 

. امـا القطـاع الصـناع  (9)))جمموعة من املؤسسات تنت  منتجـات مماثلـة او تقـو  بتقـدمي خـدمات مماثلـة((
ـــــي تتقاســـــ  بعـــــض اخلصـــــائ  املشـــــرتكة كاملن تجـــــات واملـــــدخالت او فهـــــو ))جتمـــــ  ملؤسســـــات خمتلفـــــة ال

 . (21)العاملن((
امـــا العناقيـــد الصـــناعية فهـــ  ))جمموعـــة مـــن الصـــناعات الـــي هتـــد  لتحقيـــ  مـــ اا معينـــة مـــن خـــالك 

وعلي  فأن العناقيد الصناعية ختتلف عـن الصـناعة والقطـاع الصـناع  يف املفهـو   (.22)اخلصائ  املشرتكة((
الناملــة مــن الصــناعة احملــدد  ابتــداءاً مــن املــوردين وانتهــاءاً يف كــون العناقيــد الصــناعية مت ــل سلســلة القيمــة 

ابملنتجات النهائية مبا يف ذلك دع  اخلدمات والبنية التحتية املت صصـة، وبـ لك فالعناقيـد الصـناعية مت ـل 
تركيـــ اً جغرافيـــاً مرتابطـــاً مـــن خـــالك تـــدف  الســـل  واخلـــدمات ممـــا جيعلهـــا اقـــوى مـــن ربطهـــا ببقيـــة قطاعـــات 

.ويظهـر ممـا تقـد  أعـال  أن (21)، كما اما تشمل العمالة املن فضة والعالية القيمة عل  حد سـواءاالقتصاد
التعــاريف الســـابقة تشـــرتك بعـــد  خصـــائ  تتم ـــل يف احلـــدود اجلغرافيـــة وامليـــ   التنافســـية مـــ  ضـــرور  وجـــود 

مؤسســـات  شـــبنة مـــن الـــرتابط مـــابن املؤسســـات والشـــركات، اي وجـــود حالـــة مـــن التعـــاون املشـــرتك بـــن
العنقود. ان اي منو وتطور العنقود الصناع  مقيد ابحلدود اجلغرافية اذ ان بورتر عندما قا  بتطبي  مبادىء 
العنقود عل  العناقيد احمللية والعاملية، سرعان ماالحظ أتثري االقلي  واملدينة )احمللية( عل  تطور العناقيد، اذ 

  يف مشـــــاركة املعلومـــــات، املـــــوارد واملعرفـــــة، كمـــــا أن الـــــنظ  ان املـــــدى اجلغـــــرايف للعنقـــــود يـــــؤثر علـــــ  القـــــدر 
وهـ ا القيـد يتم ـل يف املسـافة والوقـت الـ ي  ،االجتماعية وال قافية قد تؤثر أيضا يف حـدود وحجـ  العنقـود

سيب ل  االفراد من اجل التوظيف، ومن ربط ه   الفعاليات عرب شـبنات العنقـود، كمـا أن أبعـاد العنقـود 
 . (27)  السنانية واحلاجات اخلاصة ابلعنقودمقيد  ابملراك

اذن يظهـــر أن مفهـــو  العناقيـــد الصـــناعية مـــا اك اطـــار  غـــري كامـــل وان صـــياغت  غـــري واضـــحة ابلشـــنل 
املطلوب وذلك بسب  بعـض القيـود الـي مت ذكرهـا سـابقا كالقيـد اجلغـرايف، اذ مثـة الن ـري مـن االقتصـادين 

ايف ومــا شــاب . وممــا تقــد  يــرى الباحــ  أبنــ  مينــن وضــ  تعريــف يعرتضــون كمــا اشــر  علــ  املفهــو  اجلغــر 
                                                        

8- Brown & Others: Towards a New Conceptualization of Clusters, Please consult authors, 
Sydney, Australia,2007,p.3 

9- Rachel V. Smith: Industry Cluster Analysis: Inspiring a Common Strategy for Development, 
Central Pennsylvania Workforce Development Corporation Lewisburg, PA, 2009, p.2. 

21- Manuel Portugal Ferreira & others: Impact of Cluster on the Innovation Output & the 
Appropriation of Rents from Innovation, Journal of Technology Management & Innovation, volume 

7, Issue 4, 2012,p.72 
22- Rachel V. Smith: Op, cit, p2. 
21- Association Of Government: What are Industrial Clusters, San Diego, 2011, p2 
27- Rachel V. Smith: Op, cit,pp2-3. 
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للعناقيد نتفـادى بـ  مـا مت توضـيح  سـلفا وينـون أك ـر مشـوال ووضـوحا اذ مينـن تعريـف العناقيـد الصـناعية 
علــــ  أمــــا ))جتمــــ  او تنتــــل صــــناع  حملــــ  او اقليمــــ  او عــــامل  يهــــد  اىل خلــــ  حالــــة مــــن التنامــــل 

 نش ت العنقود وعل  كافة االقتصادي مابن مؤسسات وم
املستوات بداً من مدخالت العملية اإلنتاجية وانتهاءاً ابملنتجات النهائية وماتشمل  عمليات إنتاجها 
من حلقات فرعية داخل مؤسسات العنقود من أجـل دعـ  وتطـوير القـدر  االنتاجيـة والتنافسـية ملؤسسـات 

عريـف مشولـ  وتفاديـ  ملشـنلة املفهـو  اجلغـرايف وذلـك ومنتجات العنقود الصناع ((، وهبـ ا نـرى يف هـ ا الت
ألنــ  يف ظــل التطــورات احلاصــلة يف جمــاك انتقــاك رؤوس االمــواك والتننولوجيــا ماعــادت مشــنلة املفهــو  او 
الُبعــد اجلغــرايف تشــنل عائقــاً كبــرياً امــا  تنــوين وتطــوير وامتــداد العناقيــد الصــناعية كمــا هــو احلــاك عليــ  يف  

ت ومنها م اًل صناعة الطائرات، اذ ميـر انتـاج الطـائر  الواحـد  بعـد  دوك حـى تصـل اىل ك ري من الصناعا
 شنلها ووضعها النهائ  .

 ثانيا: خصائص وأهمية العناقيد الصناعية 
تتمي  العناقيد الصناعية جبملة من اخلصائ  الي متي ها عن غريها من اخليارات، كما ان للعناقيد اتية 

 اقتصادية سنحاوك ابرا ها يف ه   الفقر  . 
 خصائص العناقيد الصناعية:  -3

 هناك مجلة من اخلصائ  تتس  هبا العناقيد الصناعية وه :
 يـنعنس ممـا ادها،ري اسـت مـنيا نسب اقل ليفوبتنا اإلنتاج التملدخ ينحملين مورد ادجيإ عل  قدرهتا )أ(

 الصـناعات اجتـا  كـان وكلمـا يـة،والعامل ليـةاحمل األسـواق مسـتوى علـ  للصـناعة ةيالتنافسـ القـدر  علـ  جيـااب  ا
 دور هلـا كـان كلمـا اإلنتـاج، مـدخالت مـن احملـدد  واملت صصـة األجـ اء بعـض إنتـاج حنـو واملرتبطـة املدعمـة

 الصناعات من الن ري هناك أبن م ال، فنجد يا،عامل واملنافسة التطور عل  ئيسيةالر  الصناعة مساعد  يف اكرب
 املنافسة عل  قادر صناع  عنقود خل  عل  ساعد مما مباشر  هبا وترتبطيطالية اال يةاألح  صناعة تدع  الي
 هيئة عناقيد. عل  لتتشنل الصناعة دف اتية دور الطل  يف  مالحظةم   عامليا، مي والت

)ب( الـرتابط احلاصـل يف العناقيـد الصــناعية مينـن تقسـيم  اىل ترابطـات رأســية أفقيـة، وهـ  عبـار  عــن 
عالقات تت  مابن مؤسسات تنون يف نفس املرحلة االنتاجية . والرتابطـات األخـرى هـ  ترابطـات رأسـية 

ن يف مراحـــل خمتلفـــة مـــن العمليـــة )أماميـــة وخلفيـــة(، وتتم ـــل يف كومـــا عالقـــات تـــت  بـــن مؤسســـات تنـــو 
 .(26)االنتاجية

)ج( يتحــدد تركيــ  العنقــود الصــناع  وترابطاتــ  ســواء كانــت أفقيــة او رأســية مــن خــالك طبيعــة املوقــ  
 اجلغرايف والرتكي  اجلغرايف ملؤسسات العنقود الصناع  .

                                                        
جملــة العلـــو  االقتصـــادية  ،العناقيــد الصـــناعية كإســرتاتيجية لتطـــوير املؤسســات الصـــغري  واملتوســطة يف اجل ائـــر :ي بلقاســـ  ايــر  -26

 .236 -237، ص1113 ،3ع ،وعلو  التسيري
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الصناعية يف ظل بنية )د( وجود قنوات نشطة وفعالة للمعامالت واالتصاالت بن مؤسسات العناقيد 
تشاركي  وختصصية متينة سواء ألسواق العمل او اخلدمات تقو  عل  التشارك يف الفرص وامل اطر الي قد 

 . (25)تواج  العنقود الصناع 
 أمهية العناقيد الصناعية:  -1

 :(24)تظهر أتية العناقيد الصناعية من خالك ماتقدم  من فوائد وم اا مهم  مينن توضيحها ابأليت
 العناقيد تدعم  حتفز أقلمة األقرصادات ا  مايسمى )أقرصادايت املوقع(: -أ 

اذ ان الرتكي  الصناع  يـؤدي اىل حتقيـ  وفـورات كبـري  يف تنـاليف الشـركات املوجـود  داخـل العنقـود، 
ويشـار اىل هـ   الوفـورات يف التنــاليف علـ  امـا )اقتصـادات املوقــ (، وتتم ـل مصـادر هـ   الوفــورات يف 

أكرب قدر ممنن من موردي املدخالت املت صصة وخدمات االعماك وجمموعات من املدربن حبن   وجود
التعـاون املشـرتك بـن مؤسسـات العنقــود، مـ  وفـر  مـن العمالـة املت صصــة، أضـافة اىل أمنانيـة نقـل ونشــر 

 املعلومات بن األسواق املالية واملؤسسات العنقودية .
 يم الصناعي: العناقيد تساهم يف إعاد  الرنظ -ب 

ان األنتقــاك مــن املؤسســات النبــري  العاملــة يف جمــاك االنتــاج الشــامل اىل املؤسســات الصــغري  يســاعد 
عل  الت ص  االنتاج ، التحوك يف اهلينل الصناع  يعمل عل   اد  املنافسة العاملية ونشوء تننولوجيا 

قيــد مت ــل مواقــ  ج ابــة للمؤسســات انتاجيــة جديــد  وم ــاك علــ  ذلــك التصــني  بواســطة احلاســوب، فالعنا
الصـــغري  املت صصـــة القائمـــة علـــ  التصـــني  ابحلاســـوب، الت صـــ  يف املنتجـــات واعتمـــاد تننولوجيــــات 

 االنتاج اجلديد  
هــ  اك ــر وضــوحا وممننــة التحقيــ  مقارنــة ببــاق  العناقيــد الصــناعية، كمــا أن التقــارب بــن املؤسســات 

 املنتجات يع   تدف  السل  من خالك نظا  االنتاج . املت صصة وبن موردي املدخالت واسواق
 العناقيد تشيع الرواصآل بني املؤسسات: -ج 

ويقصــد ابلتواصــل التعــاون بــن املؤسســات لالســتفاد  مــن أوجــ  التنامــل، أســتغالك اســواق جديــد ، 
تلـــك غـــري دمــ  االنشـــطة، او جتميــ  املـــوارد او املعرفـــة، واملؤسســات املرتابطـــة شـــبنياً هــ  أك ـــر حظـــاً مــن 

املرتبطة شبنياً يف االستفاد  من االخنراط يف التعاون وتبادك املعلومات يف جماك التسوي  وتطوير املنتجات 
ورفــ  املســتوى التننولــوج  ملؤسســات العنقــود، أضــافة اىل ان املؤسســات الشــبنية واملرتابطــة تنــون ذات 

 قدرات تنافسية ورحبية عالية .
 د العامة: العناقيد ت لآل مت هدر املوار  -د 

ان هــد  التنميــة الصـــناعية هــو ان يســـمح للمنــاط  او االقـــالي  ابســت دا  مـــوارد التنميــة االقتصـــادية 
احملدود  بشنل أك ر كفاء ، وان آلية العناقيد تتيح للمناط  او االقالي  الرتكي  عل  املوارد واالحتفـا  هبـا 

                                                        
25- Timothy F. Slaper: Clustering Occupations, Indiana Business Review, 2014, p.8 
 David L. Barkley, Mark S. Henry: Advantages & Disadvantages of Targeting Industry - :أنظـر -24

Clusters, Clemson University, Clemson, South Carolina, 2001, pp.6-7. 
- Mohammad Hosein Tavassoli: Exploring The Critical Success Factors of Industrial Clustering, 

Linkopings University, Department of management & Engineering, 2009, pp.17-19. 
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مي املسـاعد  للعديـد مـن أنـواع العمـل امل تلفـة والتوس ، وتطوير برام  االعماك الصغري  بدال من دعـ  تقـد
وابلتــا  هــدر يف اجلهــود وضــياع املــوارد بســب  عــد  الت صــ ، وبســب  الــروابط بــن مؤسســات العنقــود 
وبــرام  دعــ  املؤسســات اخلاصــة فــأن ااثرهــا ســتنون مضــاعفة علــ  االقتصــاد، إذ أن أمجــا  فــرص العمــل 

او  فـــرص العمـــل والـــدخل لتلـــك املؤسســـات بـــدون عنقـــود والـــدخل ألعضـــاء العنقـــود مـــن املـــرجح أن يتجـــ
 واملشاهبة هلا من حي  احلج  .

 العناقيد تزيد مت إ راجية املؤسسات الصناعية:  -ه 
يرى بورتر ان العناقيد مينن ان ت يد مـن انتاجيـة املؤسسـات العاملـة مـن خـالك، السـماح للمؤسسـات 

 حتديـــد مصـــادر املـــدخالت كـــاملوظفن واملـــوردين، املوجـــود  يف العناقيـــد ان تعمـــل بشـــنل اك ـــر انتاجيـــة يف
فاملؤسسات املتقاربة جغرافياً يتيح هلا تطوير جمموعة العمل املت صصة الـي هـ  مـن ذوي املهـارات العاليـة 
لتلبيـة احتياجــات حمــدد  للصــناعة، ابالضـافة لــ لك، فأنــ  مينــن للمؤسسـات يف العناقيــد مــن الوصــوك اىل 

مالء يف فرتات  منية اقصر، ومن خالك ه ا التوطن الصناع  والقرب اجلغرايف مينن املوردين واملشرتين والع
للمؤسسات االستفاد  من وفورات احلجـ  وبطـرق خمتلفـة م ـل تطـوير اسـت دا  تقنيـات مشـرتكة والوصـوك 

 اىل معلومات مشرتكة.
اليف ك ــــري  ابالضــــافة اىل التنســــي  بــــن املؤسســــات ذات الصــــلة واملنملــــة لبعضــــها الــــبعض، فــــأن تنــــ

ســتوفرها هــ   املؤسســات، والــي منهــا ختفــيض تنــاليف التنســي ، كمــا ان التنتــل داخــل العناقيــد ســيحف  
املؤسســـات املنونـــة للعنقـــود لتحســـن ادائهـــا بســـب  امـــا ســـتنون خاضـــعة للمراقبـــة والضـــغط علـــ  ابقـــ  

 املؤسسات والرغبة يف ان ينون العنقود  جحاً من أجل ضمان استمراريت .
 ناقيد تزيد مت  تري  االبركار: الع -  

العناقيد تشج  عل  انواع خمتلفة من االبتنار يف املنتجات واخلدمات وابق  عمليات االبتنار، وه ا 
يـت  مـن خـالك حتسـن التعـاون بـن قطـاع االعمـاك والبحـوث/ القطـاع اجلـامع  مـن اجـل تسـوي  البحـوث 

 املؤسســات، وذلــك عــن طريــ  مســتوى املنتجــات االكادمييــة، ومــن خــالك حتســن التعــاون والتواصــل بــن
 واالداء بشنل مستمر .

 العناقيد تساعد يف اجياد مؤسسات جديد : -ز 
اذ ان االعماك اجلديد  تتج  بشنل اكرب حنو العناقيد، الن املؤسسات تعتمد عل  التفاعل الوثي  م  

يـ  توجـد العديـد مـن الفـرص املوردين واملشرتين، بسب  ان تنلفة الفشل ه  اقل عاد  ضمن العنقود ح
البديلــة، ومبـــا ان الصـــناعات اجلديـــد  دائمــاً تعـــاين مـــن نقـــ  اخلــربات والقـــدرات فأمـــا ســـتجد ضـــالتها يف 

 التجم  ضمن عناقيد صناعية، من أجل تقليل امل اطر وضمان توفر املعلومات الال مة ألنشطتها.
 العناقيد تساعد يف بناء الث ة بني املؤسسات: -ح 

قيد يف بناء ال قة بن مؤسسات العناقيد والي تعد من االمور االساسية يف آلية عمل ه   تساعد العنا
املؤسسات وجناحها، ومينن حتقي  ذلك من خالك وض  لغة مشرتكة يف مابينها ومواجهـة التحـدات مـن 

 خالك التحالفات وانشاء الشبنات االجتماعية والتعاون املشرتك.
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 حة إلنشاء العناقيد الصناعية يف العراقثالثًا: اإلسرتاتيجية املقرت
ان التــدهور احلاصــل يف القطــاع الصــناع  وقطــاع املشــروعات الصــغري  واملتوســطة، يــدفعنا اىل اعتمــاد 

 اسالي  واسرتاتيجيات من شأما االرتقاء هب ا الواق  وعرب العناقيد الصناعية.
 السياسة اخلاصة ابلعناقيد الصناعية -3

العمل  يتحت  علينا وض  تصور عن طبيعـة السياسـة املعتمـد  ألي عنقـود صـناع   قبل البدء ابجلان 
يف البلـــد، والـــي مت ـــل االطـــار العـــا  الســـرتاتيجية العناقيـــد، مـــن اجـــل حتقيـــ  وضـــمان جنـــاح جتربـــة العناقيـــد 

مـن  الصناعية، ألبد من ان تنون هناك سياسة تعمل عل  جنـاح آليـة العناقيـد الصـناعية يف البلـد، منطلقـة
 رؤا حقيقية واهدا  مرسومة بشنل واضح، وكما يف الشنل األيت:

 (23)( السياسة اخلاصة ابلعناقيد الصناعية2شنل )

ربــة العناقيــد، اذ يظهــر مــن الشــنل املــ كور آنفــاً آليــة سياســة العناقيــد املمنــن اتباعهــا لضــمان جنــاح جت
جي  يف البداية وض  تصور حوك طبيعة القطاعات الي يق  عل  عاتقها حتقي  ذلك، وحتديد املؤسسات 
الداعمة للعنقود الصناع  وماتتضمن  من انشطة، وكمـا هـو وارد يف الشـنل ضـرور  ان ينـون هنـاك ثالثـة 

وردي الســـل  واخلـــدمات وايضـــاً مـــوردي مرتنـــ ات للسياســـة تتم ـــل يف القطاعـــات التجاريـــة والـــي تتم ـــل مبـــ

                                                        
 down.cenet.org.cn - :املصدر -23

القطاعــــــات املرتبطــــــة  القطاعات التجارية املؤسسات الداعمة
 او ذات الصلة

 السياسة العنقودية

 التعلي  -
 التدري  -
البح   -

 والتطوير
التطوير  -

 التنظيم 

التننولوجيا  -
 املتشاهبة

 العمالة املشرتكة -
االسرتاتيجيات  -

 املتشاهبة

املوردين  -
 والوسطاء

موردين السل   -
 الرأمسالية

خدمات  -
 املنتجن

 االستشارين -
عقود البح   -
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السل  الرأمسالية ابالضافة اىل مايقدم  املنتجن من خدمات )قطاع السـل  واخلـدمات(، كمـا تشـمل ايضـاً 
اخلــدمات االستشــارية واخلــربات الفنيــة ابالضــافة اىل مجيــ  عقــود البحــ  والتطــوير املربمــة والــي مت تنفيــ ها 

هـ ا القطـاع أبنـ  املـاد  اخلـا  او األوليـة لسياسـة العناقيـد، ويف املقابـل  ه  قيد التنفي  والعمـل، ومينـن عـد
يوجـــد القطاعـــات املرتبطـــة او ذات الصـــلة والـــي تشـــرتك يف السياســـات والتننولوجيـــا ويف املهـــارات واليـــد 
العاملــة، ومــن   أتيت املؤسســات الداعمــة لنــل هــ ا والــي تتم ــل يف اجلامعــات واملعاهــد ومراكــ  البحــ  

لتطوير وامل تربات امليدانية وأتهيل املتدربن وتطوير املهارات والقدرات البشرية. مبعى ان سياسة العناقيد وا
حتوي مجي  ه   اجملاالت والقطاعات وان تض  يف ذهنها تصوراً يف كيفية ربط كل ه   القطاعات ضمن 

 دائر  عمل واحد  حى يتسى هل   السياسة حتقي  االهدا  املطلوبة .
 اجلا ب الرطبي ي  -1

 توصيف النموذج الرايضي:  -أ 
، الـ ي (Input-Output Model)املنـت   –سيت  يف ه   الفقر  اسـت دا  منـوذج جـدوك املسـت د  

يهت  بدراسة مـدى التشـابك احلاصـل بـن القطاعـات االقتصـادية للبلـد، وان هـ ا التشـابك لـيس ابلظـاهر  
(، وقــد مت تطـوير هــ   الصــور  فيمـا بعــد مــن 2318يف العـا  )اجلديـد  فقــد صـورها االقتصــادي )كينــاي( 

 . (28)خالك الدراسات التطبيقية املتعلقة ابلرتابط بن الظواهر واملتغريات االقتصادية واالستفاد  منها
امـــا انتشـــار هـــ   اجلـــداوك فريجـــ  اىل االقتصـــادي )ليونتيـــف( عنـــدما نشـــر حب ـــاً عـــن هينـــل االقتصـــاد 

 –(، وألتية ه ا املوضـوع فقـد مت أتسـيس مجعيـة دوليـة للمـدخالت 2979 – 2929األمرين  للمد  )
( مؤسسـة دوليـة ومئـات االعضـاء بصـفاهت  25(، تضـ  يف عضـويتها )2988امل رجات يف النمسا عـا  )

الش صـــية، وتعقـــد اجلمعيـــة مـــؤمتراً ســـنواً يف أحـــد البلـــدان املتقدمـــة او الناميـــة، يتنـــاوك اخـــر املســـتجدات 
 . (29)النظرية والتطبيقية يف اسالي  ه   اجلداوك واملساتات

  رضيات النموذج: -ب 
 :(11)ان حتليل منوذج املست د  املنت ، يستند اىل عد  افرتاضات مبسطة ه 

ــــــــت  فقــــــــط ســــــــلعة واحــــــــد  متجانســــــــة  -2 عــــــــد  وجــــــــود منتجــــــــات مشــــــــرتكة، اي ان كــــــــل صــــــــناعة تن
(Homogenous Commodity). 

للمنــــت  )تشــــتمل علـــ  عــــد  ســــل  تنــــت  بنســــ  اثبتــــة( ألنتــــاج كـــل صــــناعة تســــت د  معــــداًل اثبتــــاً  -1
 منتجاهتا.

                                                        
، 1111، 2جميــــد علــــ  حســــن، عفــــا  عبــــد اجلبــــار ســــعيد: االقتصــــاد الراضــــ ، دار وائــــل للنشــــر، عمــــان، االردن، ط -28

 .273ص
29- Miller, R. and Blair, P: Input-Output Analysis - Foundations and Extensions, Prentice-Hall, 

Inc., New Jersey, 1985, p.75 
 .279مصدر ساب ، ص :جميد عل  حسن، عفا  عبد اجلبار سعيد -11
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ثبـــات نســـ  عناصـــر االنتـــاج، وهـــ ا يـــن  علـــ  ان كـــل عمليـــة انتاجيـــة تســـت د  مســـتل مات انتـــاج  -7
بنس  اثبتة، وت داد ه   النس  مبعدك اقل مـن نسـ   اد  االنتـاج، اذ يتضـمن هـ ا االفـرتاض أبن 

 عض، حبي  المينن احالك احده  حمل االخر ولو يف جماك ضي .عوامل االنتاج منملة لبعضها الب
 يفرتض بناء النموذج معرفة الطل  النهائ  وثبات مستوى االسعار. -6
 اد  الطاقـــة االنتاجيـــة يف احـــدى القطاعـــات بنســـ  معينـــة تـــؤدي ابلنتيجـــة اىل  اد  مشـــرتات  مـــن  -5

 القطاعات األخرى بنفس النسبة.
 بناء النموذج:  -ج 

االساسية يف بناء ه   النماذج تعتمد عل  حالة التـوا ن بـن عـرض السـل  والطلـ  عليهـا، ان الفنر  
ويتنــون الطلــ  النلــ  مــن الطلــ  الوســيط علــ  منتجــات قطــاع معــن  ائــداً الطلــ  النهــائ ، كمــا وان 

. ويشري الشنل األيت (12)الطل  الوسيط ينقس  بدور  اىل طل  القطاع نفس  وطل  القطاعات االخرى
 املنت ، وال ي يسم  ايضاً مبصفوفة التحويالت. - شنل منوذج املست د اىل

 (11)(Input- Output Model)املنت   -( منوذج املست د 1شنل )
الطلـــــــــــــ  

 النل  
Total 

Output 
 Xi 

الطلــــــــــــــــــــ  
 النهائ 
Final 

Demand 
Di 

جممـــــــــــــــــــوع 
الطلــــــــــــــــ  

 الوسيط
 

∑    

 الطل  الوسيط
Intermediate Demand  

X1  X2……Xn     

 امل رجات 
  Output           املدخالت 

 Input    

X1 
X2 

 
Xn 

D1 
D2 

 
Dn 

Id1 
Id2 

 
Idn 

X11 X12...X1n 
X21 X22...X2n 

 
Xn1 Xn2..Xnn 

X1 
X2 

 
Xn 

∑  

 

   

 ∑  

 

   

 ∑  

 

   

 ∑    

U1 U2….Un االستهالك الوسيط 
Uj 

 
∑  

 

   

 ∑  

 

   

 

∑  

 

   

 
V1  V2….. Vn  املضافةالقيمة 

Surplus Value 

                                                        
 .222، ص1119، 7االقتصاد الراض ، دار وائل، عمان، االردن، ط :عد ن كرمي جن  الدين -12
 .222، ص1119، 7عمان، االردن، ط االقتصاد الراض ، دار وائل، :عد ن كرمي جن  الدين :املصدر -11
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∑  

 

   

 
 

∑  

 

   

 
X1  X2……..Xn امجا  االنتاج 

X1 

واجلدوك اعال  يبن ان امل رجات او النات  النل  يساوي املدخالت او الطل  النل  وال ي ينقس  
اىل قسمن تا الطل  الوسيط ال ي مي ل طل  القطاعات االقتصادية ابالضافة اىل الطل  النهـائ ، امـا 
املدخالت يف العملية االنتاجيـة فتتم ـل مبسـاتة كـل مـن القطاعـات االقتصـادية امل تلفـة يف تنـوين النـات  
النلـــ  ابالضـــافة اىل قيمـــة قـــو  العمـــل الداخلـــة يف العمليـــات اإلنتاجيـــة والـــي تنـــدم  مـــ  القيمـــة املضـــافة 

 .(17)الغراض التبسيط
 ويالحظ ايضاً من اجلدوك مايل :

 X2اىل القطـــاع  X1مايقدمـــ  القطـــاع  X12لنفســـ  ومت ـــل  X1مت ـــل مايقدمـــ  القطـــاع  X11ان  -2
مي ل مايقدم  ه ا القطاع لبقية القطاعات والعنس عمـوداً مي ـل  X1وهن ا، اي الصف األفق  للقطاع 

إلنتــاج  X2مــن القطــاع  X1مت ــل ماحيتاجــ  القطــاع  X21مــن بقيــة القطاعــات، اذ  X1ماحيتاجــ  القطــاع 
X1 ن ا لبقية القطاعات.وه 

 الطل  الوسيط = االستهالك الوسيط أي إن: -1
  

∑    

 

   

∑  

 

   

 

 
 القيمة املضافة = الطل  النهائ  أي إن: -7

∑  

 

   

 ∑   

 

   

 

 
 العرض النل  = االستهالك الوسيط + القيمة املضافة أي إن: -6

∑   ∑   ∑  

 

   

 

   

 

 
املنت  غري معرفة درجـة  -ما جتدر االشار  الي  ان هناك است دامات عديد  ومهمة جلداوك املست د 

وقو  الرتابط القطاع  والعالقات االقتصادية بن القطاعات، اذ يست د  يف جماالت اخرى كالتنبؤ وحتليل 

                                                        
 .221مصدر ساب ، ص :عد ن كرمي جن  الدين -17
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طلـ  مـائ  معـن ويف تقـومي وختطيط اهلينل االقتصادي فيما يتعل  بتقدير االنتـاج النلـ  الـال   الشـباع 
 .(16)املشروعات وتقدير االسعار وغريها

(، مـن قبـل 2941 – 2941ويف العراق فـأن أوك جـدوك مسـت د  منـت  مت اعـداد  كـان للسـنوات )
(، 2948الدكتور )ط  الننعان(، بعدها قا  اجلها  املرك ي لالحصاء ابعـداد سلسـلة جـداوك اوهلـا كـان )

(، واصدر اجلها  املرك ي لالحصـاء بعـد 2988 -2984 -2938 -2934  بدأت سلسلة جمموعة )
 اإلنتاج تائج ، هو ان قيمة(، كانت ابر  ن1121توقف طويل جلداوك املست د  املنت ، جدوالً يف العا  )

 دينــار، مليــار( 29955462) املشــرتي بلغــت بســعر الوســيط للطلــ  االقتصــادية األنشــطة حســ  احمللــ 
 مليار( 27772768) املنت  بسعر الوسيط للطل  االقتصادية األنشطة حس  املضافة القيمة بلغت وقد

 املضـافة القيمـة تسـاوي والـي دينـار مليـار( 25892368) املنـت  بسـعر اإلمجـا  احمللـ  النـات  دينار، وبلغ
 الوســيط الطلـ  جممـوع بلـغ واحلنـوم ، كمـا العـائل  لإلنفــاق املضـافة القيمـة إليـ  مضـافاً  الوسـيط للطلـ 

 كــالً  يشــمل والــ ي دينــار مليــار( 23329662) النهــائ  الطلــ  بلــغ حــن يف دينــار مليـار( 4416167)
  اخل ين(. بلغت يف التغري، ال ابت رأس تنوين إمجا ، الصادرات احلنوم ،اإلنفاق ، العائل  اإلنفاق) من

 الطلـــ  إىل النهـــائ  الطلـــ  نســـبة بلغـــت حـــن يف%( 1361) النلـــ  الطلـــ  إىل الوســـيط الطلـــ  نســـبة
 التشـابك حالـة يظهـر اجلدوك أن جند للجدوك الفنية املعامالت مصفوفة إىل وابلرجوع %(3168) النل 

 اجلـدوك يف ك ـري  خـالا هنـاك لنون امل تلفة التشابك أنواع احد وهو االقتصادية األنشطة بن العشوائ 
%( 5466) بلغــت جنــدها الفنيـة املعــامالت مصـفوفة يف التشــابك درجــة احتسـاب وعنــد، القـي  مــن خاليـة
اجلـدوك  اظهـر حـن يف ،السـابقة للجـداوك الفنيـة املعـامالت مصـفوفات يف التشـابك درجـة مـن قريبة وه 

 يعـ، وهـ ا االقتصـادية األنشـطة كـل مـ  قويـة خلفيـة ترابطات هلا (، ان هناك ثالثة أنشطة1121لسنة )
، وامليــا  والغــا  النهــرابء، الــنفط تصــفية) هــ  األنشــطة وهــ   األخــرى األنشــطة كــل إىل إنتاجهــا تبيــ  أمــا

 نشــاط  أن بــن فاجلــدوك االقتصــادية لألنشــطة األماميــة الرتابطــات عــن ، أمــا(واالتصــاك والت ــ ين النقــل
 مـن األوىل املرتبـة احـتال الالفل يـة املعـادن منتجـات صـناعة ونشـاط والنشـا احلبـوب طحـن منتجات صناعة
 يليهمـا األنشطة تلك من مستل ماهتا تشرتي أما أي االقتصادية األنشطة من عدد أبكرب ارتباطهما حي 
 املشـروابت صـناعة نصـي  مـن فنانـت ال ال ـة املرتبـة أمـا ال انيـة ابملرتبـة النيمياوية املنتجات صناعة نشاط
 .(15)والسناير والتبغ

(، سنجد االرتباطات االمامية واخللفية املباشر  1121املنت  للعا  ) –ومن بيا ت جدوك املست د  
(، من اجل معرفة 1121املنت  ولعينة من الصناعات للعا  ) –وغري املباشر  وابست دا  منوذج املست د  

أي الصناعات مؤهلة ألن تشنل عنقوداً صـناعياً، ومشلـت العينـة جتميـ  عـدد مـن الصـناعات املتشـاهبة يف 
 صناعة واحد  ليشمل ثالث صناعات خمتلفة صغري  ومتوسطة وه  كاأليت:

 صناعة املواد الغ ائية واملشروابت. -2

                                                        
املنـــت  يف بنـــاء اخلطـــة االقتصـــادية ابســـت دا  احلاســـوب، جملـــة امل طـــط  -اســـت دا  منـــوذج املســـت د  :امحـــد خلـــف ابســـل -16

 .31، ص1113، 24والتنمية، ع
ــــــــــــــة :املركــــــــــــــ ي لالحصــــــــــــــاء اجلهــــــــــــــا  -15  :، علــــــــــــــ  املوقــــــــــــــ  االلنــــــــــــــرتوين1121املســــــــــــــت د   جــــــــــــــدوك إطــــــــــــــالق إحتفالي

http://www.cosit.gov.iq/ar/national-accounts-news 
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ملنســـوجات، خياطـــة املالبـــس، هتيئـــة وصـــبغ الفــراء، دبـــغ وهتيئـــة اجللـــود، صـــناعة حقائـــ  صــناعة ا -1
 األمتعة وحقائ  اليد والسروج واألح ية.

صناعة املواد واملنتجات النيمياويـة، صـناعة منتجـات املطـاط واللـدائن، صـناعة منتجـات املعـادن  -7
املعــادن املركبــة ابســت ناء املنــائن واملعــدات  الالفل يــة األخــرى، صــناعة الفلــ ات القاعديــة، صــناعة منتجــات

وصـــــناعة اآلالت واملعـــــدات غـــــري املصـــــنفة مبحـــــل أخـــــر، وســـــيت  التعـــــويض عـــــن الصـــــناعات ابملعـــــامالت 
(X1,X2,X3)  وعلـــ  التـــوا  للتبســـيط. ومـــن خـــالك بيـــا ت قيمـــة اإلنتـــاج وبيـــا ت مســـتل مات اإلنتـــاج

 املنت  سينون كاأليت: –منوذج املست د   (، فأن شنل1121اخلاص ابلصناعات ال الث للعا  )
املنــــت  لعينــــة مــــن الصــــناعات الصــــغري  واملتوســــطة يف العــــراق للعــــا   –( منــــوذج املســــت د  2جــــدوك )

(14)1121 
 

الطلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب 
 Xiالكلي 

الطلالالب النبالالائي 
Fd 

جممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوع 
الطلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب 

 Idالوسيط 

X3 X2 X1 Out
put    

Inpu
t 

10240336
58 

1020162811 3870847.2

3 
1761337

.89 
122884.

039 
1986625

.3 
X1 

15276992
0 

82822378.8

89 
69947541.

111 
78218.1

9904 
4143578

5.402 
2843353

7.51 
X2 

20437433
63 

502065994.

5 
154167736

8.5 
1024344

611 
3517486

70.21 
1655840

87.27 
X3 

                                                        
 :املصدر -14

 .1121اجملموعة االحصائية للعا   -
 .1121املنت  يف العراق للعا   –جدوك املست د   :اجلها  املرك ي لالحصاء -
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∑  

            

∑  

              

161549575

6.8 
1026184

167.1 
3933073

39.65 
1960042

50.08 
االستتتتت 

الك 

الوستتي  

Uj 

 ∑  

              

 1017559

195.9 
- 

2405374

19.6 

8280294

07.92 
القيمتتتتتتة 

المضتتتتا

 Vjفة 

  ∑  

            

2043743

363 

1527699

20 

1024033

658 
العتتتتتتتتتر

ض 

 الكلتتتتتتي

Xj 

ومـــن أجـــل حســـاب املعـــامالت الفنيـــة ومعرفـــة االرتباطـــات األماميـــة واخللفيـــة املباشـــر  وغـــري املباشـــر ، 
(، ومــن خــالك قســمة إنتــاج كــل صــناعة علــ  29مــن اجلــدوك ) (A)نســت رج مصــفوفة املعــامالت الفنيــة 
ـــــــ لك،  ـــــــاك ل ـــــــ  وكم  ـــــــ  1986625.3/1024033658أي  a11=X11/X1الطلـــــــ  النل ، لنحصـــــــل عل

 وكاأليت: (A)امالت الفنية مصفوفة املع

A= [
                     
                      
                     

] 

 ، حنس  االرتباطات، وكاأليت:(A)وبعد است راج مصفوفة املعامالت الفنية 
 : وتنقسم الى:(Direct Links)أوال: االرتباطات المباشرة 

: والي يقصد هبا مقدار ماحيتاجـ  القطـاع او (Direct Back Links)االرتباطات اخللفية املباشر   -2
 من ابق  القطاعات او الصناعات االخرى، وتست رج وفقاً للصيغة األتية: X1الصناعة 

 DBL = ∑     
  

 حي  أن: 
aij = Xij/Xj 

1- DBL1 = ∑     
  = 0.00194+0.1812+0.08102 = 0.26908 

=0.00012+0.27123+0.17211= 0.44346  2- DBL2= ∑     
  

 0.00172+000512+0.50121= 0.503442  3- DBL3=∑       
  

 وعلي  ينون ترتي  الصناعات من حي  االرتباطات اخللفية املباشر  كاأليت:
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للعـــا   ( االرتباطـــات اخللفيـــة املباشـــر  لعينـــة مـــن الصـــناعات الصـــغري  واملتوســـطة يف العـــراق1جـــدوك )
(1121) 

Rank DBL Industries 
3 0.26908 X1 

2 0.44346 X2 

1 0.503442 X3 

: ويقصد هبا مقدار مايقدم  القطاع او (Direct Forward Links)االرتباطات األمامية املباشر   -1
 اىل ابق  القطاعات او الصناعات االخرى، وتست رج وفقاً للصيغة اآلتية: X1الصناعة 

DFL = ∑     
  

 حي  ان: 
bij = Xij/Xi 

 ، حنصل عل  االرتباطات األمامية املباشر ، وكاأليت: (A)ومن خالك مصفوفة املعامالت الفنية 
1- DFL1 = ∑                                     

    

2- DFL2 = ∑                                       
    

3- DFL3 = ∑                                     
    

 وعلي  ينون ترتي  الصناعات وفقاً لالرتباطات األمامية املباشر ، كاأليت:
( االرتباطـــات األماميـــة املباشـــر  لعينـــة مـــن الصـــناعات الصـــغري  واملتوســـطة يف العـــراق للعـــا  7جـــدوك )

(1121) 
 

Rank DFL Industries 
3         X1 

2          X2 

1         X3 

ممــــا تقــــد  أعــــال ، يبــــدو واضــــحاً ان صــــناعة املــــواد واملنتجــــات النيمياويــــة، صــــناعة منتجــــات املطــــاط 
واللدائن، صناعة منتجات املعـادن الالفل يـة األخـرى، صـناعة الفلـ ات القاعديـة، صـناعة منتجـات املعـادن 

، (X3)ر واملعـرب عنهـا بــ املركبة ابست ناء املنائن واملعدات وصناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة مبحل أخـ
 حصلت عل  اكرب ارتباط خلف  وأمام  مباشر.

 : وتنقسم الى:(Indirect Links)ثانياً: االرتباطات غير المباشرة 

 : وتست رج وفقاً للصيغة اآلتية:(Indirect Back Links)االرتباطات اخللفية غري املباشر   -2
IDBL = ∑     

    
 حي  ان: 

http://abu.edu.iq



 

 إمكا ية تطبيق اسرتاتييية العناقيد الصناعية يف العراق 

249 

cij = (I-A)-1  

= adj (I-A)/|   | 

A =  [
                     
                      
                     

] 

- [
                     
                      
                     

] (I-A)= [
   
   
   

] 

= [
                       

                         
                       

] 

αij(I-A) = [
                  

                     
                     

] 

adj = αij(I-A)=[
                    
                    
                    

]  (I-A)-1  

[
                    
                    
                    

]

     
 =(I-A)-1 =

         

|   |
 

cij=(I-A)-1= [
                   
                  
                  

] 

 ، نست رج االرتباطات اخللفية غري املباشر  وكاأليت:cijومن خالك مصفوفة 
1- IDBL1= ∑                                 

    
2- IDBL2= ∑                                   

    
3- IDBL3=∑                                 

    

 وعلي  ينون ترتي  الصناعات وفقاً لالرتباطات اخللفية غري املباشر  كاأليت: 
( االرتباطات اخللفية غـري املباشـر  لعينـة مـن الصـناعات الصـغري  واملتوسـطة يف العـراق للعـا  6جدوك )

(1121) 

http://abu.edu.iq



 
 

231 

 11 :العدد

 

Rank IDBL Industries 
3        X1 

2         X2 

1        X3 

 : وتست رج وفقاً للصيغة اآلتية:(Indirect Forward Links)االرتباطات األمامية غري املباشر   -1
IDFL= ∑     

    

 حي  ان: 
oij = (I-A)-1  

= adj (I-A)/|   | 

 ، نست رج االرتباطات األمامية غري املباشر  وكاأليت:1-(I-A)ومن خالك مصفوفة 
1- IDFL1= ∑                                   

    

2- IDFL2=∑                                
    

3- IDFL3=∑                                 
    

 وهب ا ينون ترتي  الصناعات وفقاً لالرتباطات األمامية غري املباشر  كاأليت: 
عات الصـغري  واملتوسـطة يف العـراق للعـا  ( االرتباطات األمامية غري املباشر  لعينة من الصنا5جدوك )

(1121) 
Rank IDFL Industries 
3         X1 

2       X2 

1        X3 

مما سب  يظهر لنا وبعد معرفة االرتباطات اخللفية واألمامية غري املباشر  لنل صناعة، يظهر لنا صناعة 
املواد واملنتجات النيمياوية، صناعة منتجات املطاط واللدائن، صناعة منتجات املعادن الالفل ية األخرى، 

املنـــائن واملعـــدات وصـــناعة اآلالت صـــناعة الفلـــ ات القاعديـــة، صـــناعة منتجـــات املعـــادن املركبـــة ابســـت ناء 
، حصلت ايضاً عل  اكرب ارتباط خلف  وأمام  غري (X3)واملعدات غري املصنفة مبحل أخر واملعرب عنها بـ 

 مباشر.
وعلي  نقرتح تشنيل عناقيد صناعية للصناعات امل كور ، كما نرى إمنانية إقامة عناقيد صناعية هلـ   

بغــداد، النجــف، املوصــل، البصــر  وكــربالء، كومــا متلــك أك ــر عــدد مــن الصــناعات يف كــل مــن حمافظــات 
 املشروعات الصناعية يف ه ا اجملاك وكما هو مبن يف اجلدوك األيت:
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( املشـــــروعات الصـــــناعية النيمياويـــــة واملعدنيـــــة يف جمموعـــــة مـــــن احملافظـــــات العراقيـــــة للعـــــا  4جـــــدوك)
(1124)(13)  
 

 احملا ظة
املشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر عات الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالناعية 

 ا يةالكيمي
 املشر عات الصناعية املعد ية

 2379 2626 بغداد
 114 227 املوصآل
 655 216 النيف
 788 96 البصر 
 451 14 كربالء

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات:   -أواًل 
 لقد مت ض لنا من البح  االستنتاجات التالية:

الصــناعية ويف نظــرات التــوطن الصــناع ، تعــد العناقيــد الصــناعية مــن املفــاهي  احلدي ــة يف التنيمــة  -2
والي أخ ت ابعادها ومفهومها من خالك كتاابت )ماينل بورتر( يف املي   التنافسية، والي بن من خالهلا 
أبما جمموعـة صـناعات متقاربـة جغرافيـاً تعمـل مـ  بعضـها الـبعض علـ  اسـاس التعـاون املشـرتك فيمـا بينهـا 

مــة العامــة واخلاصــة وتقــو  علــ  اســاس الت صــ  واالبتنــار مــن اجــل وبــن جمموعــة مــن املؤسســات الداع
 تطوير قدرات منتجاهتا التنافسية .

عل  الرغ  من توضيح )بورتر( ملاهية العناقيد ومن جاء بعد ، اال ان  دائماً ما اليت  التميي  بينهـا  -1
 هــ ا املفــاهي  والرجــوع اىل وبــن مــايعر  اجملمعــات او املنــاط  الصــناعية، وهــ ا يعــود اىل عــد  التعمــ  يف

 ج ورها ونشأهتا
منــت  لعينــة مــن الصــناعات الصــغري  واملتوســطة يف العــراق  –توصــل البحــ  اىل منــوذج مســت د   -7
(، مـــن خـــالك جتميـــ  عـــدد مـــن الصـــناعات املتشـــاهبة وتنظيمهـــا يف ثـــالث صـــناعات، هـــ  1121للعـــا  )

خياطـة املالبـس، هتيئـة وصـبغ الفـراء، دبـغ ت وصـناعة صناعة املواد الغ ائيـة واملشـروابت وصـناعة املنسـوجا
املـــواد ابالضـــافة اىل صـــناعة وهتيئـــة اجللـــود، صـــناعة حقائـــ  األمتعـــة وحقائـــ  اليـــد والســـروج واألح يـــة، 

واملنتجـــات النيمياويـــة، صـــناعة منتجـــات املطـــاط واللـــدائن، صـــناعة منتجـــات املعـــادن الالفل يـــة األخـــرى، 
عة منتجـــات املعـــادن املركبـــة ابســـت ناء املنـــائن واملعـــدات وصـــناعة اآلالت صـــناعة الفلـــ ات القاعديـــة، صـــنا
 واملعدات غري املصنفة مبحل أخر.

مت حســاب قــي  االرتباطــات اخللفيــة واالماميــة املباشــر  وغــري املباشــر ، للتوصــل اىل أي الصــناعات  -6
ة، صــناعة منتجــات املطــاط اك ــر ارتباطــاً ببــاق  الصــناعات، وحصــلت صــناعة املــواد واملنتجــات النيمياويــ

واللدائن، صناعة منتجات املعـادن الالفل يـة األخـرى، صـناعة الفلـ ات القاعديـة، صـناعة منتجـات املعـادن 
                                                        

 http://www.gdid.gov.iq/index.php?name=mapاملديرية العامة للتنمية الصناعية يف العراق :املصدر -13
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املركبة ابست ناء املنائن واملعدات وصناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة مبحل أخر، عل  اكرب االرتباطات 
 مقارنة بباق  الصناعات .

 ت:التوصيا –ثانيًا 
  يوص  الباح  ابأليت:

ضرور  ان ينون هناك اهتما  من قبـل االقتصـادين مبفـاهي  واسـرتاتيجيات التـوطن الصـناع  وان  -2
تدخل ضمن مفردات التنمية االقتصـادية ومناهجهـا، مـ  التأكيـد علـ  أتيـة التنميـة الصـناعية الـي اغلـ  

مســتوى املاجســتري والــدكتورا  ابتــت بعيــد   اجلهــود األخــري  ســواء علــ  مســتوى البحــوث او الدراســات يف
 عنها.
مــن أجــل ضــمان جنــاح جتربــة العناقيــد الصــناعية يف العــراق، لــ ا نقــرتح انــ  جيــ  عقــد امل يــد مــن  -1

 الندوات واملؤمترات واالطالع عل  جتارب الدوك واساليبها املتبعة يف ه ا اجلان  .
  االقتصاد املعريف او الرقم ، وابلتـا  هـ  جـ ء ان فنر  العناقيد الصناعية تعمل ضمن اطار فنر  -7

من منظومة االقتصاد املعريف ألن اساس جناح العناقيد الصناعية واستمراريتها قائ  عل  فنر  االبتنار وه ا 
 األخري المينن ل  النجاح وال ان يولد اال يف ظرو  بيئية تُعى ابملعرفة والتننولوجيا .

  الصــناعة واملعــادن أبن ينــون هلــا أرشــيف مــن الدراســات البح يــة او مــن الضــروري أن تفنــر و ار  -6
منتبة خاصة او ان تقو  بتشنيل قس  حب   خاص يعمـل علـ  اعـداد األحبـاث النظريـة واقامـة الدراسـات 
البح ية، اذ التوجد يف الو ار  اي دراسات او احباث او ترمجة ألحباث حوك مفاهي  واسرتاتيجيات التوطن 

لماً ان  حى اجمللة اخلاصة ابلو ار  قد توقفت،  هيك عن صعوبة احلصوك عل  أي بيا ت او الصناع ، ع
معلومات اال بعد موافقة اجلهات العليا يف الو ار ، اذ تفتقر الو ار  اىل م ل هن ا دراسات او احباث نظرية 

 هب ا اجلان  .
مســتقلة يف البلــد وهلــا فــروع يف  كمــا نقــرتح تشــنيل جملــس او هيئــة خــرباء ومستشــارين صــناعين  -5

مجي  احملافظات، م  ضرور  ان حتتوي عل  اقسا  خاصة ابالحباث واالبتنارات والبحوث وتطوير االنتاج 
والقدر  التنافسية للمنتجات والتشابك والرتابط الصناع  والقطاع ، وان ينون هلا متويـل مسـتقل ومفتـوح 

والتقيــي  لنافــة املشــروعات الصــناعية حــى فيمــا يتعلــ  ابلبــت  أتخــ  علــ  عاتقهــا ايضــا االشــرا  واملتابعــة
 واملوافقة عل  ه   املشروعات وعل  نوعية االست مارت الصناعية املطلوبة.

 المصادر 
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منشـــور  علـــ  االنرتنـــت، كليـــة العلـــو  االقتصـــادية والعلـــو  التجاريـــة وعلـــو  التســـيري، جامعـــة اجل ائـــر، 
1121. 

http://abu.edu.iq



 

 إمكا ية تطبيق اسرتاتييية العناقيد الصناعية يف العراق 

237 

صــهي : دور املنــاط  الصــناعية يف حتقيــ  التنميــة املســتدامة يف املنطقــة االورو مغاربيــة، دراســة خبابــة  -6
مقارنة بن فرنسا واجل ائر، رسالة ماجستري، كليـة العلـو  االقتصـادية والعلـو  التجاريـة وعلـو  التسـيري، 

 .1121، اجل ائر، 2جامعة فرحات عباس سطيف
 علـــ  تطبيقيـــة دراســـة) مصـــر يف الصـــناعية التنميـــة علـــ  ناعيةالصـــ العناقيـــد رضـــا هبجـــت امـــن: أتثـــري -5

، االعماك وادار  التجار  كلية،  حلوان جامعة، منشور  غري ماجسيرت رسالة(، مصر يف االاثث صناعة
1121. 

 ايري بلقاس : العناقيد الصناعية كإسرتاتيجية لتطـوير املؤسسـات الصـغري  واملتوسـطة يف اجل ائـر، جملـة  -4
 .1113، 3االقتصادية وعلو  التسيري، عالعلو  

عبود ر قن، تواتية الطاهر: العناقيد الصناعية كإسرتاجيية لتع ي  القدر  التنافسية للمؤسسات الصـغري   -3
 .1126، 62واملتوسطة يف اجل ائر، جملة كلية بغداد للعلو  االقتصادية اجلامعة، ع

 .2999، 7ل، عمان، االردن، طعد ن كرمي جن  الدين: االقتصاد الراض ، دار وائ -8
جميـد علـ  حسـن، عفـا  عبـد اجلبـار سـعيد: االقتصـاد الراضـ ، دار وائـل للنشـر، عمــان، االردن،  -9

 .1111، 2ط
  املديرية العامة للتنمية الصناعية يف العراق: -21

http://www.gdid.gov.iq/index.php?name=map 
22- down.cenet.org.cn 
 .1121اجملموعة االحصائية للعا   -21
27- Association Of Government: What are Industrial Clusters, San Diego, 

2011. 
26- Brown & Others: Towards a New Conceptualization of Clusters, Please 

consult authors, Sydney, Australia,2007. 
25- David L. Barkley, Mark S. Henry: Advantages & Disadvantages of 

Targeting Industry Clusters, Clemson University, Clemson, South Carolina, 
2001. 

24- Guru raj: Entrepreneurship & Industrial Clusters, Global Journal of 
Multidisciplinary Studies, Volume 4, Issue 03, 2015. 

23- Manuel Portugal Ferreira & others: Impact of Cluster on the Innovation 
Output & the Appropriation of Rents from Innovation, Journal of Technology 

Management & Innovation, volume 7, Issue 4, 2012. 
28- Mary jo waits: The Added Value Of The Industry Cluster, Approach To 

Economic Analysis, strategy development, and service Delivery, economic 
development Quarterly, vol. sage publications, no1, 2000.  

http://abu.edu.iq

http://www.gdid.gov.iq/index.php?name=map
http://www.gdid.gov.iq/index.php?name=map


 
 

236 

 11 :العدد

 

29- Michael E. Porter: Clusters & the New Economics of Competition, 
Harvard Business Review, 1998. 

11- Miller, R. and Blair, P: Input-Output Analysis - Foundations and 
Extensions, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1985. 

12- Mohammad Hosein Tavassoli: Exploring The Critical Success Factors of 
Industrial Clustering, Linkopings University, Department of management & 

Engineering, 2009, p17-19. 
11- Rachel V. Smith: Industry Cluster Analysis: Inspiring a Common Strategy 

for Development, Central Pennsylvania Workforce Development Corporation 
Lewisburg, PA, 2009.  

17- The UNIDO Programmers: Development of Clusters & Networks of 
SMEs, Vienna, 2001.  

16- Timothy F. Slaper: Clustering Occupations, Indiana Business Review, 
2014. 

 
 

http://abu.edu.iq




