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 املؤلف املرسل *

 :  امللخص 
خاصة   الصناعات  تواجه  اليت  املعوقات  على  التغلب  اسرتاتيجيات  من  الصناعية  العناقيد  تعترب 
الناجتة عن صغر احلجم، ذلك أهنا أساس لتحقيق التكامل االقتصادي، ودعم التنافسية الصناعية والتصديرية.  

دعم  ليت ميكن االستفادة منها لالتجارب الدولية يف جمال العناقيد الصناعية، وا إبراز هندف من خالل حبثنا إىل  
وقد توصلنا إىل وجود عالقة سلبية بني تطور  ، تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنويع االقتصاد اجلزائري

 الشروط األساسية للنجاح.    العناقيد الصناعية وتنافسية االقتصاد الوطين لغياب 
 العنقودية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التنافسية االقتصادية. التجمعات الصناعية الكلمات املفتاحية:

 .JEL:L16 ،E02 ،O11تصنيف

Abstract : 
Industrial clusters are considered strategies to overcome the obstacles facing 
industries, especially those resulting from small size, as they are the basis for 
achieving economic integration and supporting industrial and export 
competitiveness.Our research aims to highlight international experiences in 
the field of industrial clusters, which can be used to support the 
competitiveness of small and medium enterprises as the fundamental solution 
of the Algerian economy. We have reached a negative relationship between 
the development of industrial clusters and the competitiveness of the national 
economy in the absence of the prerequisites for success.  
Keywords :Cluster industrial clusters, small and medium enterprises, 
economic competitiveness. 
JEL classificationcodes:L16, E02, O11. 
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