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 الرئ�س�الشر���للملتقى

  -ـ�قاملــــة�1945ماي��8د�مـــحــمــد�نـمـامـشـة��������مـديـــــر�جـامعة�.أ

  و�اب�عمون�.د   رئ�س�ال��نة�العلمية�للملتقى

  سماع���فوزي�. أ����رئــ�ــس���الـملتــــقـــى

 أعضاء�ال��نة�العلمية

  قاملة�-1945ماي���8عمون�و�اب�������������������رئ�سا������������جامعة�. د

  قاملة�-1945ماي��8معطى�هللا�خ���الدين�������عضوا�����������جامعة�/ د�.أ

  قاملة�-1945ماي��8خليل�عبد�الرزاق�����������عضوا�����������جامعة�/ د�.أ

  قاملة�-1945ماي��8غياط�شر�ف����������������عضوا�����������جامعة�/ د�.أ

  قاملة�-1945ماي��8حمداوي�وسيلة��������������عضوا�����������جامعة�/ د.أ

  عنابة�–عضوا�����������جامعة�با���مختار�ما����بلقاسم��������������/ د�.أ

  عنابة�–بن�عصمان�محفوظ�������عضوا�����������جامعة�با���مختار�/ د�.أ

  عنابة�–شطاب�نادية����������������عضوا�����������جامعة�با���مختار�/ د�.أ

  -3- كسري�مسعود�������������عضوا����������جامعة�ا��زائر�/ د�.أ

  �سكرة�–لناصر��������عضوا���������جامعة�محمد�خيضر�مو����عبد�ا/ د�.أ

  قاملة�-1945ماي��8بوعز�ز�ناصر����������������عضوا�����������جامعة�. د

  سوق�ا�راس�-بن�رجم�محمد�خم����������عضوا���������جامعة�محمد�شر�ف�مساعدية�. د

  بجاية�–ة�بوكر�ف�مو�����������������عضوا���������جامعة�عبد�الرحمان�م�� . د

  سوق�ا�راس�-بن�خديجة�منصف�����������عضوا���������جامعة�محمد�شر�ف�مساعدية�. د

  سوق�ا�راس�- الرحمان����عضوا���������جامعة�محمد�شر�ف�مساعدية�/أوالد�زاوي�ع. د

  قاملة�-1945ماي��8زراولة�رفيق�����������������عضوا�����������جامعة�. د

  قاملة�-1945ماي��8عضوا���������جامعة�������خروف�من��������������. د

  قاملة�-1945ماي��8بضياف�عبد�املالك����������عضوا����������جامعة�. د

  قاملة�-1945ماي��8مر�مت�عديلة����������������عضوا���������جامعة�. د

  قاملة�-1945ماي��8فر�حة�لندة��������������������عضوا���������جامعة�. د

  ��نة�التنظيم أعضاء

  سماع���فوزي�����������������رئ�سا. أ 

  طباي�ية�سليمة�����������������عضوا. د

  حمالوي�حميد�����������������عضوا. أ

  برا�مية�ن�يل�������������������عضوا. أ

  جر����السب�������������������عضوا. أ

  بوفلفل�س�ام��������������������عضوا. أ

  عضوا������������������ع���حمزة����. أ

  عمرا�ي�سفيان����������������عضوا. أ

  فداوي�السعيد�����������عضوا: السيد�

  سقوا���نور�الدين�����عضوا: السيد�

  مغادشة�محمد����������عضوا: السيد�

  : إش�الية�امللتقى

��أي�ع���مستوى�املؤسسات�-كث��ا�ما�تطرح�إش�الية�التأ�يل�ع���املستوى�ا��ز�ي� و�لكنھ�و�من��كيد�أن�أقرب��-�قتصادية�فرادى

ن�محيط�للمؤسسة����املنطقة�الصناعية�ال���ت�شط�املؤسسة�ع���ترا��ا،�فاملنطقة�الصناعية����ا��اضنة��ولية�ل�اتھ�املؤسسات�و�ما�ل�ا�م

ملالئم�و�ا��ذاب�لعملية��نتاج�بداية�من�توف���العقار�دور����توف���الشروط��ساسية���لق�املؤسسات��نتاجية�و�تطور�ا،�و����توف���املناخ�ا

عدة�الصنا���و��س�يل�إجراءات�ا��صول�عليھ�و�ما�ي��تب�عليھ�من�بناء�إطار��شر����داعم�و�اح��ام�حقوق�امللكية،�فالبلدان�املتطورة�توفر�قا
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�أ��ا �لتمك�ن �و��ذا �امللكية، �و�حقوق �العقار�الصنا�� �حول �معطيات �و�بنوك �لدى�معلومات �الالزم �التمو�ل �جلب �من �و�املؤسسات �املشار�ع ب

  .النظام�املا���فالنظام�الرأسما���قائم�برمتھ�ع���فكرة�اح��ام�حقوق�امللكية

� �الصناعية �للمنطقة �عل��ا ��عول �تحتية �توف���ب�ية �أن �(كما �جودة �ذات �عاملة�:توف���خدمات �و�يد �و�مصادر�الطاقة، �و�ال��ن، النقل،

� �و�نظم �و�الالمركز�ةمؤ�لة، �باملرونة �و��سي���ت�سم �و�ال�سي��...) إدارة ��دارة �حكمنة ��ستجابة�� La Bonne Gouvernance-بمع�� �ع�� و�قادرة

� ��عت���أساسية �كذلك �أخرى �شروط �من �املؤسسات �توفره �ما �إ�� ضافة
َ
�إ �املحفزة �العوامل ��ذه ��ل ��نتاج، �مراحل �و�إدارة�(ملختلف �إنتاج نظم

  ...).عاملة�مؤ�لة�ذات�إنتاجية�عالية�متطورة�و�أيدي

� �املحلية �و�تطو�ر�املؤسسات �خلق �ع�� ��ساعد �أن �مقبول ��ش�ل �توفرت �إن �ل�ا �يمكن �العوامل ��ذه �و�ا��اصة(�ل و�جذب�) العمومية

 .قع��نتاجالرأسمال��جن���متمثال�خصوصا�����س�ثمار��جن���املباشر�و�الذي�من�أ�م�محدداتھ�إنتاجية�عوامل��نتاج����مو 

� �العالقة �و�تحقيق �املحروقات �خارج �الوط�� �و��نتاج �املؤسسات �تنافسية �رفع �- الكمية"إن �ظل�" السعر�-النوعية ��� �ال�مفر�منھ ر�ان

ارة�و�املنطقة�ا��يار�أسعار�املحروقات�املستمر،��نضمام�املرتقب�إ���املنظمة�العاملية�للتج�-التحديات�ا��قيقية�ال���يواج��ا��قتصاد�ا��زائري�

�عد�دخول�عقد�الشراكة�ح���التطبيق�ابتداء�من��2020و�منطقة�التبادل�ا��ر����أفاق��2009العر�ية�للتبادل�ا��ر�ال���انضمت�إل��ا�ا��زائر����

    -مع��تحاد��ورو�ي��2006س�تم���

  :مللتقى�العل����جابة�عل��ا�و�عليھ�يمكن�طرح�ال�ساؤالت�املشروعة�الرئ�سية�التالية،�و�ال���سوف�يحاول��ذا�ا

  إ���أي�حد��ستجيب�املناطق�الصناعية����ا��زائر�إ���املعاي���الدولية�؟�-

  : و�ذلك�فيما�يخص��

  .�دارة�و�التنظيم�و�ال�سي���●

  .توفر�الب�ية�التحتية�الداعمة�لعملية��نتاج�●

  . كفاءة�املوارد�ال�شر�ة�القائمة�ع���إدارة�املنطقة�الصناعية�●

  إ���أي�مدى�يمكن�أن�يتأثر��سيج�املؤسسات��نتاجية�بالب�ية�التحتية�و�الفرص�البديلة�ال���توفر�ا�املنطقة�الصناعية�؟�-

�ا��زائر��- ��� �الصنا�� �ال�سيج �تأ�يل ��نتاجية(�ل �و�املؤسسة �الصناعية �و�) املنطقة �موات �اس�ثماري �توف���مناخ ��� �و�أكيد �ضروري شرط

  درات�خارج�املحروقات�؟بالتا���ترقية�الصا

  محاور�امللتقى

  .مدخل�إ���التنافسية�و�تنظيم�املؤسسات�- :املحور��ول 

  .أ�مية�و�دور�املناطق�الصناعية����تطو�ر�ال�سيج�الصنا���و�ترقية�الصادرات�-:املحور�الثا�ي

  .مراحل�و�واقع�تطور�املناطق�الصناعية����ا��زائر�-:املحور�الثالث

  .معوقات�برنامج�تأ�يل�املؤسسات�الصناعية����ا��زائر�-:املحور�الرا�ع

التجارب�النا��ة�للبلدان�فيما�يخص�إ�شاء�و�إدارة�املناطق�و�املجمعات�الصناعية�و�إعادة��ي�لة�الشر�ات�و�تأ�يل�ال�سيج��-:املحور�ا��امس

  .الصنا��

  �لمة�مدير�ا��امعة

��-كث��ا�ما�تطرح�إش�الية�التأ�يل�ع���املستوى�ا��ز�ي� و�لكنھ�و�من��كيد�أن�أقرب��-أي�ع���مستوى�املؤسسات��قتصادية�فرادى

ن�محيط�للمؤسسة����املنطقة�الصناعية�ال���ت�شط�املؤسسة�ع���ترا��ا،�فاملنطقة�الصناعية����ا��اضنة��ولية�ل�اتھ�املؤسسات�و�ما�ل�ا�م

ا،�و����توف���املناخ�املالئم�و�ا��ذاب�لعملية��نتاج�بداية�من�توف���العقار�دور����توف���الشروط��ساسية���لق�املؤسسات��نتاجية�و�تطور�

عدة�الصنا���و��س�يل�إجراءات�ا��صول�عليھ�و�ما�ي��تب�عليھ�من�بناء�إطار��شر����داعم�و�اح��ام�حقوق�امللكية،�فالبلدان�املتطورة�توفر�قا

�املل �و�حقوق �العقار�الصنا�� �حول �معطيات �و�بنوك �لدى�معلومات �الالزم �التمو�ل �جلب �من �و�املؤسسات �املشار�ع �أ��اب �لتمك�ن �و��ذا كية،

  .النظام�املا���فالنظام�الرأسما���قائم�برمتھ�ع���فكرة�اح��ام�حقوق�امللكية

� �الصناعية �للمنطقة �عل��ا ��عول �تحتية �توف���ب�ية �أن �(كما �جودة �ذات �:توف���خدمات �و�يد �و�مصادر�الطاقة، �و�ال��ن، عاملة�النقل،

�و�الالمركز�ة �باملرونة �و��سي���ت�سم �إدارة �و�نظم �و�ال�سي��...) مؤ�لة، ��دارة �حكمنة ��ستجابة�� La Bonne Gouvernance-بمع�� �ع�� و�قادرة

� ��عت���أساسية �كذلك �أخرى �شروط �من �املؤسسات �توفره �ما �إ�� ضافة
َ
�إ �املحفزة �العوامل ��ذه ��ل ��نتاج، �مراحل �و�(ملختلف �إنتاج إدارة�نظم

  ...).متطورة�و�أيدي�عاملة�مؤ�لة�ذات�إنتاجية�عالية

� �املحلية �و�تطو�ر�املؤسسات �خلق �ع�� ��ساعد �أن �مقبول ��ش�ل �توفرت �إن �ل�ا �يمكن �العوامل ��ذه �و�ا��اصة(�ل و�جذب�) العمومية

 .عوامل��نتاج����موقع��نتاجالرأسمال��جن���متمثال�خصوصا�����س�ثمار��جن���املباشر�و�الذي�من�أ�م�محدداتھ�إنتاجية�
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  .مدخل�إ���املناطق�الصناعية�و�املناخ��س�ثماري 

  ــ�دراسة�مقارنة�ملجموعة�من�البلدان�ــ

  

  

  

  

  .م��ص

 اقتصادية تنمية لتحقيق توط��ا عوامل تحديدو� الصناعية لأل�شطة امل�ا�ي التحليل من م�ما اجزء �عد املناسبة الصناعية املواقع اختيار إن

 مج�زة سكنية و�مجمعات كب��ة، جودة ذات مواصالت بطرق  الصناعية للمناطق مناسبا تج���ا و�توطي��ا الصناعة تطور  يتطلب و��املة،�كما شاملة

  .�امة مش��كة حياة �شروط

يمنح��قتصادي�ن�منظورا�جديدا�لديناميات�التنمية�و�تخفيض��إن�البحث����مناخ��س�ثمار�و�كيف�تزد�ر�الشر�ات�و�تخلق�الوظائف،

فر�أعداد�الفقراء،�و�ع����ل�حال�فإن�الشر�ات�تخلق�أغلبية�الوظائف،�و�تطرح�معظم�السلع�و�ا��دمات�الالزمة�لتحس�ن�مستو�ات�املع�شة،�و�تو 

  .ا��زء��ك���من�الوعاء�الضر����الالزم�لتمو�ل�ا��دمات�العامة

  .اس��اتيجية�صناعية،�توط�ن�صنا��،�عناقيد�صناعية،�مؤسسات�صغ��ة�و�متوسطة،�عقار�صنا��: حية�لمات�مفتا

Resumé. 
La sélection des sites industriels appropriés est une partie importante de l'analyse spatiale des activités 

industrielles et identifier les facteurs de la Localisation industrielle de parvenir à un développement 
économique global et complet, Il exige aussi le développement de l'industrie et son localisation industrielle, 
nécessite également des zones industrielles équipées de moyens appropriés de transports de grande qualité, et 
complexes d'appartements équipés avec les conditions d'une vie commune importante. 

L’analyse du climat de l’investissement et de la manière dont les entreprises prospèrent et créent des 
emplois permet aux économistes de considérer sous un angle nouveau la dynamique du développement et de 
la réduction de la pauvreté. Après tout, les entreprises créent la plupart des emplois, fournissent la plupart 
des biens et services nécessaires pour améliorer le niveau de vie et forment la majeure partie de l’assiette 
fiscale sur laquelle repose le financement des services publics. 
Mots clés. 
Stratégie Industrielle, Localisation Industrielle, Clusters Industriels, PME, Foncier Industriel. 

 :املقدمة

 من عالية بدرجة ي�سم اقتصاديا �شاطا ل�و��ا م�انية، وحدة أي �� و�حضري  اجتما�� و اقتصادي تقدم ألي الزاو�ة ��ر الصناعة �عد

�إذ ال�شابك  للدخل املضافة القيمة ز�ادة �� املباشر التأث�� عن فضال �قتصادية، القطاعات �افة لتطو�ر الفقري  العمود �عد أ��ا �قتصادي،

 آخر �جتما��،�و�بتعب�� ال��كيب �� تؤثر مفا�يم و قيم من تزرعھ ما بحكم فعاال إس�اما جغرافيا توط��ا ب�ئات �غي�� �� أيضا �سا�م كما الوط��،

  . �قتصادية الوفورات ��م عن أ�مية تقل ال ع��ا الناجمة املجتمعية الوفورات ��م فإن

 �ماكن عن الصناعة يبحث�رجال ا��ا�� الوقت ففي ا��ديث، الصنا�� للتوط�ن �ساسية ا��صائص �و�من الصناعية املناطق أسلوب إن

  .مج�زة و مناسبة صناعية منطقة توفر �و ع��ا يبحثون  ال�� الشروط من و صناعا��م، لتوط�ن املناسبة

I -الصناعية املناطق� . 

 الصنا�� للتوط�ن �ساسية ا��صائص من و��و الصناعة توط�ن �� البلدان مختلف �� املتبع �سلوب �عت�� الصناعية املناطق أسلوب إن

 . و�الوط�� املح�� املستو��ن ع�� للتنمية كأقطاب املناطق �ذه تلعبھ الذي للدور  راجع و��ذا ا��ديث،

I – 1  -الصناعية املناطق �شأة� . 

 ال�شاط ز�ادة ��دف ذلك و املتوسط �بيض البحر موا�ئ ع�� تمركزت حيث الرومانية، �م��اطور�ة ع�د إ�� الصناعية املناطق �شأة �عود

 التاسع القرن  أواخر منذ عمليا بدأ الصناعية املناطق فكرة تطبيق و�لكن الرومانية، �م��اطور�ة و�أ�داف مصا�� لتحقيق �قتصادي، و التجاري 

 املتحدة بالواليات شي�اغو قرب أخرى  منطقة و���قت ، 1896عام املتحدة باململكة ما�شس�� من بالقرب صناعية منطقة أول  أقيمت عندما عشر،

 منتصف منذ إال �ن�شار �� الظا�رة �ذه تأخذ و�لم ، 1904العام �� بإيطاليا نابو�� حول  ثالثة صناعية منطقة أقيمت ثم ، 1899العام �� �مر�كية

 .التنمو�ة� خطط�ا ضمن الصناعية املناطق إدخال �� النامية الدول  و املتقدمة الدول  من �ل أخذت حيث العشر�ن، القرن 

I – 2 -النطاق -  :التالية ال�سميات عل��ا يطلق ما و�عادة املستو�ات، �ل ع�� حضار�ة ظا�رة الصناعية املناطق �عد: الصناعية املناطق �عر�ف� 

 تضم ال�� �رض من املساحة تلك إ�� �ش�� ف�� ال�سميات اختلفت و�م�ما الصناعية، املنطقة الصنا��، امليدان الصناعية، املستوطنة الصنا��،
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 بما مع�ن،�و�ذلك مصنع إل�شاء م��ا �ل يخصص صغ��ة أقسام إ�� املساحة �ذه و�توزع الالزمة، و�املرافق با��دمات مزودة املصا�ع من مجموعة

   .و�ا��دمات املرافق من و�احتياجا��ا �ستخدم�ا ال�� و��رض و�خصائص�ا إ�شاء�ا املراد الصناعات أنواع يوافق

 ت�سم و��� واحدة، جغرافية منطقة ���)كب��ة أو صغ��ة(إنتاج�ا� سعة عن النظر �غض صناعية م�شأة من أك�� تجاور  بأ��ا أيضا �عرف كما

 املقابلة أو املرحلة نفس �� امل��ابطة لل�شاطات أفقي بت�امل ال��ائية،�أو املنتجات إ�� ا��ام املواد من مع�ن متجا�س إنتاج ملراحل عمودي بت�امل إما

 إنتاج مثل الصناعية العمليات من مجموعة تمد ال�� و�ا��دمات السلع خالل من خطي بت�امل أو تكميلية، مخرجات أو بمدخالت م��ا القر�بة أو

  ..الغيار قطع

 �ستخدام تصار�ح ع�� ل��صول  مخصصة ��ا، املحيطة املناطق أو املدن داخل واسعة منطقة بأ��ا �عرف ية�قتصاد ا��غرافيا زاو�ة فمن

 املناطق تموقع أن �و املا���، القرن  ثماني�يات منذ السائد التوجھ أن بيد املدينة، داخل الصناعية املناطق يدرج الكالسي�ي التعر�ف الصنا��،��ذا

 الصناعية املنطقة أن إذن القول  و�يمكن الصناعية، املخلفات أضرار من للتقليص املأ�ول، ا��ضري  املجال خارج �س�يا ي�ون  أن ي�ب�� الصناعية

�مخصصة)والتطو�ر للتخطيط خاضعة (جغرافية منطقة ��ا يراد عامة، �سمية �� � لالستخدام مخصصة وحدات إلقامة ، و� املصا�ع(الصنا��

 .ضر��ية و�إعفاءات امتيازات من �ستفيد أن و�يمكن ا��ضري  السكن مجال خارج تتموقع ،)املستودعات

I – 3  -الصناعية املناطق إ�شاء مقومات�. 

 : املثال� س�يل ع�� أ�م�ا املقومات من بجملة لالس��شاد �س�� الصناعية املناطق إل�شاء

  الطبي��، �ي�ولو�� النظام �� �غ�� أو معينة خصوصيات فقدان إ�� الصناعية املنطقة ملوقع املناسب غ�� �ختيار يؤدى قد: املوقع� 

 الطبيعية املالذات تدم�� إ�� صناعية مناطق إ�شاء ��دف الرطبة بي�يا،��األرا��� القيمة املناطق �� �را��� استصالح يؤدى قد املثال س�يل فع��

 مع املتوافقة املواقع و�تحديد املتغ��ات دراسة خالل�ا يتم شامل، تخطيط عملية �مثل املوقع اختيار و��ستلزم ،و�ا��يوان النبات من كث��ة ألنواع

 :ي��� ما املوقع، الختيار القرار اتخاذ و�يتطلب املوقع بتعي�ن �دارة تقوم و�أخ��ا ،و��جتماعية البي�ية التأث��ات �عتبار �� و��خذ ا��اكمة، املحددات

 .و�غ��ه و�الغابات الرطبة �األرا��� ا��ساسة البي�ية املناطق عن البعد- 

  .السليمة و��دارة التخطيط خالل من عل��ا، البي�ية التأث��ات تخفيف يمكن ال�� املناطق تحديد�-

  .ا��صو�ة و�املنخفضة الفق��ة ال��بة �نحدار�ذات قليلة �را��� اختيار� -

  .بي�يا مناسبة و�غ�� اقتصادية غ�� ف�� للزالزل، املعرضة أو الطي�ية ال��بة ذات أو للسيول  املعرضة املناطق تجنب�-

 و�املوارد و�الغابات و�الرطبة الزراعية �را��� ع�� التعدي و�لتجنب العمرا�ي، الزحف الحتواء سابقا تطو�ر�ا جرى  مناطق استخدام إعادة -

  .القيمة ذات الطبيعية

 . و�املياه و�ال��بة لل�واء املختلفة و�امللوثات �رضية و�ا��زانات السامة املخلفات من خلو�ا من للتأكد استخدام�ا السابق �را��� فحص�-

 العنصر ��ذا كث��ا يتأثر �نتاج فإن العادة و��� الصناعية، املناطق إل�شاء �ساسية املقومات من العاملة �يدي �عت��  :العاملة �يدي� 

 إ�� تحتاج فإ��ا الكفاءة أما العاملة، الطبقة عدد من يز�د مما الس�انية الكثافة ع�� املوقع �عتمد لذلك املتنوعة، الكفاءات أو الكم حيث من سواء

  .و�الفنية العلمية املؤ�الت أ��اب من ي�ونون  و�قد و�م�ارة خ��ة ذوي  فني�ن عمال

�نالح �نا من �العاملة العناصر تلك و�تدر�ب تأ�يل �� و�التدر�ب التأ�يل مراكز وجود أ�ميةظ و� الصناعة احتياجات حسب و�تطو�ر�ا،

 تمتاز و�ال�� العاملة الفئة تلك من املناطق تلك احتياجات إمداد �� �سا�م الصناعية، و�املعا�د و�املدارس التدر�ب مراكز وجود فإن لذلك متطلبا��ا،

  .و�الكفاءة� با����ة

 أساس ع�� تقوم املؤسسات �ذه و�إن بداخل�ا، ال�� الصناعية املؤسسات ع�� تقوم عام و��ش�ل الصناعية املناطق إن :ا��ام املواد� 

 توفر أ�مية نالحظ �نا من احتياجا��م، و�تحقيق رغبا��م و�إشباع ال�شر منفعة ��دمة جديدة، مادة و�صناعة ت�و�ن ��دف التحو�لية الصناعات

 واقع بأن نرى  لذلك الصناعة �� عادة النفقات، أع�� من ا��ام املادة عنصر �عت�� حيث الت�اليف، و�بأقل الغاية تلك تحقيق أجل و�من ا��ام، املواد

 .اعل�� ا��صول  و�طرق  ا��ام للمواد كب��ة أ�مية ي��ز الصناعة

 ل��صول  أو �نتاجية، العملية �� عل��ا �عتمد ال�� �ولية املواد لشراء سواء ،املال رأس إ�� يحتاج اقتصادي �شط أي قيام إن  :املال رأس� 

  .ا��ديثة الصناعة مستو�ات أ�م إحدى املال رأس ي�ون  و�بذلك الصناعية، �نتاجية العملية النجاز الالزمة و��الت و�املعدات التج���ات ع��

 بالدرجة ترجع بل فقط، العملية إلجراء توفر�ا ي�ب�� ال�� النقود أ�مية إ�� يرجع ال الصناعة مقومات إحدى باعتباره املال رأس أ�مية إن

 رأس إ�� بحاجة ا��،�فالصناعة... مصنعة� و�النصف ا��ام و�املواد النقل و�وسائل واملعدات �الت من الصناعة، احتياجات توف�� ضرورة إ�� �ساس

 و�إقامة والتج���ات �الت من احتياجا��ا لتأم�ن ثابت مال رأس إ�� كذلك بحاجة و��� �جور، دفع و ا��ام املواد من احتياجا��ا لتأم�ن متغ�� مال

 الصنا��، املشروع لتنفيذ الالزمة املال رأس من فاالحتياجات املال، رأس إ�� ا��اجة ازدادت �لما املشروع ��م ك�� و��لما و�املبا�ي، ��شاءات

   .ف��ا التق�� �سلوب تطور  و�مدى الصناعة طبيعة ع�� �ساس بالدرجة تتوقف
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  و�لقد املؤسسات، داخل �نتاجية للعملية املحرك العصب أل��ا الصناعية، املناطق إ�شاء �� امل�مة العوامل من الطاقة �عت�� :الطاقة� 

 سا�م الذي التكنولو�� التقدم مع و�لكن ،�مر يةبدا �� و�تقدم�ا التص�يع دائرة ان�شار �� امل�م الدور  كب��ة، اقتصادية و�بكميات الطاقة لتوافر �ان

 خالل من �عيد،�و�ذلك حد إ�� الصناعية املنطقة موقع تحديد عملية �� محدودا عامال بوصف�ا للطاقة، ال�س�ية ��مية من التقليل �� كب�� �ش�ل

 .حدى ع�� مصدر ل�ل ال�س�ية ��مية انخفاض بالتا�� و املختلفة الطاقة مصادر ب�ن إحالل أم�انية

  نقل �ستلزم ال الصناعة و�تطور  قيام و�إن الصناعية، املناطق إل�شاء بال�سبة امل�مة العوامل من املواصالت و النقل عامل �عت���:النقل� 

 يجعل ذلك و�بالعكس��ل الصناعية، املناطق إ�� سكنا�ا مواقع من العاملة القوى  نقل بل ا��يدة، النقل خدمة توف�� أو فقط الطاقة أو ا��ام املواد

 .الصناعية املناطق مواقع ا��ديثة�و�اختيار الصناعة مقومات أ�م �س�يا، و�الرخيصة ا��يدة النقل خدمة من

I – 4  -الصناعية املناطق إ�شاء مراحل� . 

و� و��قتصاد، للمع�شة الالزمة باملقاي�س ال��وض أجل من و��جتماعية الطبيعية الب�ئة �� �غ��ات إحداث �� الصناعية املناطق �سا�م

 و��جتماعية البي�ية ا��وانب �عتبار �� يأخذ الذي املستدام و�ال�شغيل التخطيط يتطلب جيدة، بي�ية اش��اطات ذات صناعية منطقة إ�شاء

�و�البد بالتنمية املتعلقة املختلفة و� التخطيط، مرحلة �� الصناعية املنطقة بإ�شاء املرتبطة الرئ�سية البي�ية القضايا مع التعامل من املق��حة،

   :�ي� كما بالتفصيل و��� البي��، �ثر تقييم مرحلة خالل عل��ا التعرف

 املتوقعة، و��قتصادية و��جتماعية البي�ية التأث��ات و إقام��ا املمكن الصناعات تحديد �مثل، املوقع اختيار �شمل : التخطيط مرحلة� 

 .البي�� �ثر لتقييم �س��اتيجية الدراسة و�تحض��

  التحتية للب�ية و�التخطيط فعالة بطر�قة املناطق و�تقسيم الداخ��، املخطط تصميم باالعتبار �خذ يتم و�ف��ا : التصميم مرحلة 

 .املتوقعة ال��اكمية التأث��ات و�تقييم املركز�ة

 و�تقييم للمنطقة الب�ئة نوعية عن املعلومات و�تحديث تحديد و للم�شآت، البي�� �ثر لتقييم دراسات إعداد تتضمن : ال�شغيل مرحلة 

 . يو���ذلك�)1(الش�ل�البي��،�و� �ل��ام إ�� للوصول  امل�شآت

  .الصناعية املناطق إل�شاء الرئ�سية املراحل) : 1(الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I – 5  -الصناعية املناطق إقامة أ�داف� . 

   :ي�� فيما اختصار�ا يمكن عام �ش�ل الصناعية املناطق إقامة من �ساسية ��داف إن

 و�ا��دمات� �نتاج �س�يالت مزايا من املختلفة،�و��ستفادة ���ام ذات الصناعات إقامة ���يع خالل من�: الصناعة قطاع تنمية�و  تطو�ر 

 .ف��ا املتوفرة العامة

  ع��ا ت�تج ال�� املالية �س�ثمارات تركز و�من التحتية، الب�� تطو�ر من املناطق �ذه �ستفيد حيث�: ��ا املحيطة املناطق و�تنمية تطو�ر 

 .�قتصادي ال�شاط ز�ادة

 مرحلة التصمیم

 .المخطط الداخلي تصمیم  -
 .تبني التخطیط البیئي  -
 .التقییم الفعال لألراضي  -

 خطیطمرحلة الت شغیلمرحلة الت

إعداد دراسة تقییم األثر   -
 .تآالبیئي على مستوى المنش

تبني المعلومات عن نوعیة   -
 .البیئة

اختیار المواقع األكثر   -
 .مالئمة

تحدید الصناعات الممكنة   -
 .بالمنطقة الصناعیة

  .10/04/2010: الدليل��رشادي�إلدارة�املناطق�الصناعية�نقال�عن�املوقع�بتار�خ��:املصدر�
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 ا���د توف��� �  الوحدات أو �ب�ية أو الصنا��، لالستعمال املناسبة �رض قطع خالل من الصناعية، املناطق توفر�إقامة�:و�املال

 .ملشروعا��م الصناعية املواقع أ�سب ع�� البحث �� الصناعة أ��اب ع�� و�املال ا���د من الكث�� ا��ا�زة، الصناعية

 و�الفنية العلمية ا����ات جذب و �موال رؤوس و�أ��اب املس�ثمر�ن استقطاب خالل من�: املح�� �قتصاد مستوى  رفع�. 

   و�ا��ارجية املحلية �سواق لطلب املالئمة املستو�ات إ�� و�نوعا كما �نتاج بمستوى  الوصول. 

 الذا�ي �كتفاء يحقق بما �نتاجية املستلزمات تبادل�. 

 التطور  ع�� و�مساعد��ا الصناعية املناطق نحو و�املتوسطة الصغ��ة املؤسسات جذب�. 

 نتاجية القاعدة و�توسيع الصناعية املواقع توف����. 

 نتاجية و�املشروعات املصا�ع ب�ن الت�امل يخلق املشروعات تجميع��. 

 بالب�ئة املتعلقة الدولية املعاي�� و املواصفات تطبيق�. 

  ال�� و�الداخلية ا��ارجية الوفورات مقدار حيث من تتفاوت املصا�ع �انت و�إذا ف��ا، ت�شأ ال�� للمصا�ع :ا��ارجية الوفورات تحقيق 

 وجود�ا بفعل تحقق�ا ال���)و�الداخلية ا��ارجية (الوفورات مقدار حيث من ت�شابھ أ��ا الطبي�� من فإنھ منفردة، الصناعية املنطقة خارج تحقق�ا

 ما جماعية مل�اسب الصناعية،�و�تحقيق املؤسسات ل�ذه تدعيم ما م�ان �� الصناعات تركز يرافق أن الطبي�� و�من واحدة، صناعية منطقة داخل

�و�من املنطقة خارج مواقع�ا �� منفردة و��� تتحقق أن ل�ا �ان  وفورات الصناعية املناطق داخل املصا�ع تحقق�ا ال�� الوفورات �ذه الصناعية،

 �ذه تحول  عن الناجمة الكب��ة الداخلية الوفورات و واحد، موقع �� املؤسسات�الصناعية لتجميع النقل ت�اليف �� الوفورات عن الناجمة النقل،

 ا��ارجية الوفرات و�كذلك املنطقة، داخل و�تطو�ره املصنع توسع إم�انية عن الناجمة الثابتة ا��ارجية لوفراتاو� صناعية، مدينة إ�� الصناعات

 تنفي ال الذكر السابقة ��داف إن الصناعية، املنطقة �و واحد م�ان �� متنوعة صناعات نمو بفعل الصنا��، �نتاج ت�اليف تخفيض عن الناجمة

 .دولة �ل حسب الصناعية املناطق إلقامة خاصة أ�داف وجود

I – 6  -� التنمية �� الصناعية املناطق دور . 

 فيما دور�ا نج�� أن و�يمكن خاصة، بصفة الصنا�� القطاع و�تنمية عامة بصفة التنمو�ة العملية دعم �� �سا�م الصناعية املناطق إقامة إن

  :ي��

 خاصة بصفة الصناعية و�التنمية عامة بصفة �قتصادية التنمية ���لة الدفع�. 

 إل��ا الصناعة بجذب الر�فية املناطق �� العمل فرص توف���. 

 متوازنة إقليمية تنمية من عنھ ي�تج ما و��نتاج العمالة من ل�ل متوازن  توز�ع تحقيق� 

  الدخل مصادر و�تنو�ع الزرا�� القطاع �� العمالة من الفائض اس�يعاب. 

 تأخ�� و�بدن مغر�ة بأسعار الصنا�� العقار ع�� ل��صول  املؤسسات أ��اب أمام الفرصة ��يئة�. 

 تنوع�ما ع�� و�العمل و�العمالة �نتاج �ي�ل �� جذر�ة �غي��ات إجراء�. 

 الصنا�� القطاع تنمية �� للمسا�مة ا��اص �س�ثمار جذب�. 

 املناطق ��ذه ا��اصة �متيازات �عض بتوف�� املباشر و�غ�� املباشر �جن�� �س�ثمار جذب�. 

 العاصمة حول  و�خاصة املناطق �عض �� الصناعات تمركز من و�ا��د الصناعية الالمركز�ة تحقيق�. 

 أر�اح�ا و�تزداد ت�اليف�ا تقل بحيث الصناعية للمشروعات و�املنافع ا��دمات تقديم�. 

 ا��يدة العمرانية ال��يئة ع�� �ساعد مما الصنا�� لالستعمال املناسبة �را��� تخصيص�. 

 الكب��ة املدن أقاليم داخل الصناعية املشروعات مواقع اختيار و�ترشيد الصنا�� التوسع تنظيم�. 

 املدن لتطو�ر الك��ى  املشروعات �س�ب مواقع�ا لنقل املضطرة للصناعات جديدة مواقع توف���.  

II -الصناعية املناطق أنواع�. 

 صبحتأ�و  الصناعية املناطق حول  و�املفا�يم التوج�ات �عدد إ�� أدى و�العشر�ن، عشر التاسع القرن�ن �� حصل الذي الصنا�� التطور  إن

 : عديدة� أنواع إ�� تقسم

II – 1 -الصناعية للمناطق التقليدي التقسيم�.  

 :الصناعية��نواع�التالية� للمناطق التقليدي و�يضم�التقسيم

II – 1 – 1 -الصناعية العناقيد (املت�املة الصناعية العقد�(.  
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و� مع�ن، عمل ملجال و�املنتمية التا�عة مؤسسا��ا�جغرافيا�و  املتقار�ة املؤسسات من لعدد�)عاملية أو إقليمية جغرافيا�محلية (تجمعات ��

 الالزمة ��شطة من منظومة يمثل بما مع�ن مجال ��،�البعض ببعض�ا و�املتصلة املرتبطة و�املؤسسات مش��كة و�مصا�� ت�املية عالقات تر�ط�ا

  .التنافسية و�دعم ل���يع

II – 1 – 2 -ا��ضري  الصنا�� التكتل�. 

 ترابط�ا أو �نتاج �� تجا�س�ا �ش��ط و�ال واحدة، حضر�ة منطقة �� تقع املختلفة امل�شآت من عددا تجمع صناعية �شكيالت عن عبارة �و و

 .تكنولوجية مخرجات أو بمدخالت

II – 1 – 3 -الصناعية �ستقطاب مجمعات�. 

 متقدمة حضر�ة ب�ئة �� �عمل و��� و��بداع، �بت�ار �� املتم��ة القيادية القدرة ذات الكب��ة املصا�ع من عددا تضم صناعية �شكيالت ��

 مع يتوسع قطب إ�� املجمع بذلك فيتحول  املركز�ة، ا��ذب قوى  بفعل و��سواق و�املصا�ع �موال و�رؤوس العمل ��ذب مركزا تصبح أن ل�ا يمكن

  .ا��ديثة التكنولوجية و�التطورات ا��رة �سواق توج�ات

II – 1 – 4 - الصغ��ة للصناعات�)ذاتيا املدارة (التعاونية املجمعات. 

 أو املصنعة،نصف� السلع أو املوارد نفس �ستخدم أو مت�املة أو متجا�سة ملنتجات توجھ ا���م، متوسطة أو صغ��ة صناعية تنظيمات ��

و� و��ختبار و�التدر�ب البحث تخدم و�متاحف، مكتباتو�مراكز�و� مخت��ات املجمعات تضم أن ع�� كب��ة، مل�شآت مجمعا أو صناعية عقدة ة��دم

 و�مياه و�طاقة خدماتية دوائر و سكنية وحدات إ�� إضافة مركز�ة، م�اتب و�املالية ال�سو�قية م�ام�ا �عض ت�سق و�أن و�التطو�ر، و�التقي�س التحليل

 �دارة ع�� و�املحافظة ج�ة، من الصغ��ة للصناعات الكب��ة ا���م وفورات تحقيق ع�� �ساعد ال�� العوامل من و�خزن�و�غ���ا، و�مواصالت و�نقل

 .أخرى  ج�ة من املعنية الصناعات من وحدة ل�ل املستقلة الذاتية

II – 1 – 5 -الر�فية الصناعية املجمعات�. 

 ا���م وفورات ت�ب�� ،�و���)املتنوعة أو(املتخصصة� الر�فية التعاونيات عادة تؤسس�ا مت�املة و��سو�قية إنتاجية تنظيمات من تت�ون  و���

  :ام�� ال�شاط�و�التنظيم مل�ونا��ا�من�حيث عديدة أش�اال املجمعات �ذه و�تتخذ لإلنتاج، الكب��ة

 بتطو�ر و�ت�ت�� ا��ام، املواد و�تص�يف و�تجميع بإعداد تبدأ و�ال�� و�ال�سو�ق، �نتاج مراحل بجميع تقوم متخصصة كب��ة صناعة� 

 .و��عالف ال��وم �لبان صناعة مثل ال��ائية للمنتجات و�ا��ارجية املحلية املنافذ

  و�يمتلك واحدة بإدارة عادة ترتبط و��� متقار�ة، أو متالصقة مواقع �� و�تتوطن صناعية، مجمعات �ش�ل ��داف متنوعة كب��ة صناعة 

 .الر�فية املنطقة س�ان من التعاونيات أعضاء أس�م�ا

  أوسع تخصص�ا و�مجال متخصصة الصناعات �ذه و�ت�ون  الثانوي، التعاقد أسس وفق �عمل صغ��ة، م�شآت ��ا ترتبط كب��ة صناعات 

 .�ول  النوع �� الصناعات من

  محددة اختصاصات �� و��عمل ��داف، متنوعة الصغ��ة امل�شآت مجموعة. 

II - 2  -الصناعية للمناطق ا��ديث التقسيم� . 

 :الصناعية��نواع�التالية� للمناطق ا��ديث و�يضم�التقسيم

II - 2  - 1 -التقنية الصناعية املناطق�. 

 متخصصون  يدير�ا بمنظومة التقنية املنطقة� International Association of Science Parks-العلوم ملجمعات العاملية الرابطة عرفت لقد

 أجل و�التقنية،�و�من املعرفة ع�� املب�ية �عمال مل�شآت و�التنافسية �بت�ار ثقافة �عز�ز خالل من املجتمع ثروة ز�ادة �� ،ةيالرئ�س غاي��م أكفاء

 :ع�� )املجمع(املنطقة� �عمل امل�شودة الغايات تحقيق

 .و��سواق و�الشر�ات البحوث و�معا�د ا��امعات ب�ن و�التقنية املعرفة تدفق و�إدارة تحف�� - /1

  .�م الشركة من و��ن�ثاق حاضنات��عمال آليات خالل من �بت�ار ع�� املب�ية �قتصادية امل�شآت و�نمو ت�و�ن ت�س���- /2

 .مضافة قيمة ذات خدمات إ�� باإلضافة ا��ودة عالية و�تج���ات مساحات توف���- /3

 مجمعات العلوم، مجمعات التقنية، حدائق :و�م��ا و�العلوم التقنية و�مجمعات ملناطق مختلفة و�مسميات أنماط العالم حول  و�يوجد

 �عليمية، و�م�شآت و�معامل أبحاث مراكز التقنية ناطقامل�جميع �� و�توجد املعرفة و�قرى  التقنية، التكتالت املعرفة، واحات �بت�ار، مراكز �بحاث،

  .الدعم قنواتو� و�ال�س�يالت �قتصادية ا��وافز من و�العديد �عمال و�حاضنات مركز�ة و�خدمات

� الغرض و�ل�ذا ��سمية  الصناعات الستقطاب م�يأة ت�ون  ال�� التقنية املناطق ع�� بالتحديد ينطبق" التقنية الصناعات مناطق"فإن

و� التقنية، للمنتجات عاملية إمدادات سلسلة ضمن مر�وطة ت�ون  تقنية، و�أ�شطة صناعات تكتل التقنية الصناعات مناطق تحفز ما التقنية،�و�عادة

� من املختلفة و��نماط التقنية الصناعات مناطق ب�ن ا��و�ري  �ختالف يتمثل ��)مجمعات(مناطق ���)و�العلوم(التقنية و� �نتاج ع�� ترك���ا ،
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 ت�تج ال�� للم�شآت مخصصة مناطق التقنية الصناعات مناطق �عت�� آخر و�التعليم،�بمع�� و��عمال و�التطو�ر البحث ع�� فقط و�ل�س الصناعة

 املقومات تمتلك ال�� تلك �� التقنية الصناعات مناطق أن عامة بصفة القول  و�يمكن مبتكرة، خدمات تقدم أو التقنية�)عالية أو متوسطة( منتجات

  :التالية

 .��ا املرتبطة و��جن�ية املحلية �س�ثمارات و�اجتذاب التقنية�)العالية أو املتوسطة(املصا�ع� الستقطاب م�يأة

 الطبيعية املوارد ع�� الك�� شبھ �عتماد من بدال(و�التقنية� املعرفة ع�� مب�ية خدمات و�تقديم صناعات و�تنمية إ�شاء ل���يع معدة�(. 

 أساسية بصفة الطبيعية املوارد ع�� املعتمدة التقليدية بالصناعات مقارنة(عالية� مضافة قيمة ذات خدمات و�تقدم منتجات ت�تج�(. 

 خرى  العالية التعليمية املعا�د و البحث مراكز و ا��امعات مع العل�� التواصل تحفز��. 

 املنطقة �� املقيمة املؤسسات إ�� العمل و�م�ارات التقنية نقل �� بفاعلية �شارك متمكن إداري  فر�ق يدير�ا�. 

 التجمعات أو بالتكتالت �س�� ما ع�� تركز بورتر، ماي�ل �قتصادي دراسات خصوصا �قتصادية الدراسات من العديد أن و�يالحظ

 م�شآت ب�ن روابط �� التجمعات"  :باآل�ي التقنية التجمعات أو التكتالت(OCDE) �قتصادي� و�التطو�ر التعاون  منظمة و��عرف التقنية، الصناعية

  ".مضافة قيمة تخلق إمداد بحلقات مر�وطة و�ت�ون  بالسوق  و�موصولة البعض �عض�ا ع�� �عتمد و�اس�شار�ة خدمية و و�بحثية و�علمية صناعية

 الغرض ل�ما أن اعتبار و�يمكن الغرض، حيث من التقنية الصناعات مناطق و�ب�ن التقنية الصناعات مجمعات ب�ن اختالف يوجد و�ال

و� بحدود محاطة ل�ست التقنية الصناعات مجمعات أن �� التقنية، الصناعات مناطق و�ب�ن التقنية الصناعات مجمعات ب�ن الفرق  و�يكمن نفسھ،

  .بحدود محاطة ف�� التقنية الصناعات مناطق أما ل�ا، املناسبة الب�ئة وجدت ما إذا طبيعيا تتطور  ما عادة

 فكرة نبعت و�اليابان،�و�قد أورو�ا و�شمال �مر�كية املتحدة الواليات �� أغل��ا أ���� تقنية، صناعات منطقة 1200 من أك�� �ناك عامليا

 ملدير تب�ن عندما،� (Silicon Valley)�اليفورنيا بوالية آلتو بو�� �� 1950 املا�������عام القرن  خمس�نات من �ول  العقد �� التقنية الصناعات مناطق

 و�التطو�ر البحث مخرجات لر�ط با��امعة �بحاث مراكز من بالقرب و�التجار�ة، ا��دمية و الصناعية املرافق وجود ضرورة ستانفورد جامعة

،�أخرى  تقنية صناعية مناطق عدة و�السبعي�يات الست�نيات �� و�التقنية،�و�قامت املعرفة نقل عملية و�ل�سر�ع �قتصادية بال�شاطات ا��امعية

 ثالث أك�� ب�ن يقع الذي- Research Triangle Park الثال�ي �بحاث مجمع� :مثل الك��ى، البحثية ا��امعات ب�ن أماكن ���)املف�وم �ذا بنفس(أ�ش�ت�

 والية �� جامعت�ن أك�� ب�ن يقع تق�� صنا�� مجمع ف�و� (Root 128) 128 طر�ق �مر�كية،�أما املتحدة بالواليات الشمالية �ارولينا والية �� جامعات

  .فر�سا جنوب �� التق�� الصنا��� Sophia Antipolis Science Park -ان�بول�س صوفيا مجمع نجد أورو�ا و��� ماس�شوس�س،

 كمشار�ع نجاح�ا أثب�ت أل��ا و�ا���ومات، املشرع�ن ا�تمام ع�� �ستحوذ و�بدأت التقنية الصناعات مناطق فكرة تبلورت الوقت ذلك و�منذ

 بصفة فيھ توجد الذي �قليم اقتصاد تنمية �� و��سا�م و��بت�ار، املعرفة ع�� مب�ية حديثة�)علمية(تقنية� صناعية تكتالت ت�و�ن تخدم تنمو�ة

�ب املعروفة املثلث تر�ط�رؤوس ال���تفعل�العالقة�ال�� التنمية وسائل أن�� من حاليا التقنية الصناعات مناطق و��عت�� مستدامة،  – ا���ومة(ـ

� �و�تقوم)الصناعة -ا��امعات  املحفزة الب�ئة �ذه إنجاح يخدم ما �ل �� التعاون  أسس ع�� الصناعة،و� و�ا��امعات ا���ومة ب�ن الشراكة ،

  .�ل��امات أو و�الدعم ال�س�يالت أو �س��اتي�� التخطيط مجال �� سواء التقنية، للصناعات

 املتم��ة النامية الدول و� دول��سواق�الناشئة من العديد أن إذ فقط، الصناعية الدول  ع�� التقنية الصناعات مناطق إ�شاء يقتصر و�ال

مثل� الدول  �ذه من العديد صناعا��ا،�و�قامت تخص ال�� التقنية بمستو�ات يتعلق فيما نا��ة إس��اتيجية نقلة ب�نفيذ قامت �قتصادي، بنجاح�ا

 خطة تب�ن وا��ة رؤ�ة لصياغة�)�م�انيات�و  املوارد(ال�س�ية� م��ا��ا ع�� باالعتماد و�سنغافورة، ايرلندا تركيا، ال��از�ل، ال�ند، مال��يا، الص�ن، :

 ذات تقنية خدمات و�تقديم منتجات إنتاج طر�ق عن املعرفة اقتصاد إ�� الزراعية، أو الطبيعية املوارد ع�� �عتمد اقتصاد من �س��اتي��، لالنتقال

 و�تق�� عل�� نظام تنفيذ خالل من ذلك الدول  تلك أنجزت و�قد املتدنية، املضافة القيمة ذات و�ا��دمات املنتجات من بدال عالية، مضافة قيمة

  .تقط��ا ال�� للم�شآت عديدة اقتصادية حوافز و�توفر الدولة �ذه من مدعومة تقنية صناعات مناطق �شمل مت�امل، قومي

  :م��ا و�ال�� ل�ا امل�شئة الرئ�سة ا���ة تحدد�ا ،معينة أغراضا التقنية الصناعات مناطق أ�داف تخدم ما غالبا

 كب��ة مشار�ع �عض�ا يصبح ألن تم�يدا ،)عالية أو متوسطة(تقنية� ذات و�متوسطة صغ��ة إنتاجية مشار�ع إ�شاء �� املساعدة�. 

 الطبيعية املوارد من بدال املعرفة ع�� باعتماد�ا(�قليم� �� �قتصادية ال�ي�لة إعادة �� املساعدة�(. 

 قتصادي النمو �� �سا�م �س�ية أو تنافسية م��ات أو إس��اتيجية، أ�مية ذات معينة تقنيات�و  صناعات لتب�� الوط�� �قتصاد توجيھ��. 

 لتخفيف كأداة م��ا و��ستفادة الكر�م، و�الع�ش العمل توفر جديدة حضر�ة مناطق إ���)و�الس�ا�ي(و�العمرا�ي� ا��ضري  النمو توجيھ� 

 .القائمة الك��ى  املدن عن الضغط

 املؤسسة إ�� البحث مركز التقنية�من نقل�. 

 عالية و�مخصصات رواتب ذات(وظائف� استحداث�(. 
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 و� محلية اس�ثمارات من بذلك يرتبط ما اجتذاب مع(ك��ى� عاملية لشر�ات�)عالية أو متوسطة(تقنية� ذات صناعية مشار�ع استقطاب�

  .)أجن�ية

 و�تدر�ب توظيف إ�� باإلضافة تجار�ا، أبحا��ا مخرجات و�استغالل ا��امعة من التقنية بنقل ��تم ما عادة املثال س�يل ع�� فا��امعات

 و�ال�� معينة، منطقة ح�ومة أ�داف عن تختلف ��داف و��ذه املنطقة، �� و�التطو�ر �بحاث مشار�ع �� ا��امعة أساتذة من و��ستفادة الطلبة

 صناعات منطقة إ�شاء تدرس ج�ة �ل تقوم أن الضروري  من فإنھ و�لذلك إل��ا، و�الوظائف �س�ثمارات و�جذب املنطقة اقتصاد تنمية �� تتمثل قد

 تصميم�ا �� مباشرة بطر�قة يؤثر التقنية، الصناعية املنطقة إ�شاء من الغرض أن حيث إ�شا��ا، تفاصيل �� ا��وض قبل م��ا الغرض بتحديد تقنية،

  .الحقا �شغيل�او� تطو�ر�ا تمو�ل أسلوب و��� إدار��ا و�طر�قة و���م�ا

 بنجاح�ا املتم��ة النامية و�الدول  �سواق�الناشئة دول  من العديد سعت املجال، �ذا �� امل��اكمة و�ا����ة العاملية التجارب خالل من و

 الب�ية توف�� �و م��ا و�الغرض تقنية، صناعات مناطق إ�شاء إ�� و�سنغافورة و�ال�ند الص�ن مثل حديثا املجال �ذا �� دخلت ال�� �قتصادي،

 املسؤولة ا���ة ت�ون  عندما �ستخدم ال�� �نماط أفضل من التقنية الصناعات مناطق و��عت�� التقنية، للصناعات خدمات من يلزم و�ما التحتية

 �ناك ي�ون  عندما مناسبا النمط �ذا �عت�� كما جامعة، أو إقليم مستوى  ع�� و�ل�س الوط��، املستوى  ع�� �عمل عامة ج�ة أو الدولة، �� إ�شا��ا عن

 .العالية املضافة القيمة ذات التقنية الصناعات إ�� للتحول  قوي  وط�� توجھ

II - 2  - 2 -املؤ�لة الصناعية املناطق�. 

 من الصادرة للمنتجات �سمح ،�و�بموج��ا 1996عام �مر��ي النواب مجلس قبل من ��ا خاصة اتفاقية �� املؤ�لة الصناعية املناطق ظ�رت

  .جمركية رسوم أي دون  �مر��ي السوق  بدخول  املؤ�لة الصناعية املناطق

و� ا��صص نظام من و��عفاء جمر�ي، بإعفاء �مر�كية املتحدة الواليات إ�� و�املصدرة "ال�و�ز" مناطق من الصادرة املنتجات تتمتع و

 و�التأمينات الدخل ضرائب من معفاة أ��ا كما يتجا�ل�ا أن منتج أي يمكن و�ال العالم، �� مس��لك سوق  أك�� �مر��ي السوق  أن �ذا�الشأن �� املعلوم

 كما �جور، بنظام مقيدة و�غ�� �ر�اح و �موال رؤوس لتحو�ل واسعة بحر�ة و�تتمتع �جن��، النقد مع التعامل بقيود محددة و�غ�� �جتماعية

 : التالية� ��داف تحقيق ع�� املناطق �ذه �عمل

 املشاركة للدول  ملموسة اقتصادية م�اسب تحقيق� . 

  العاملية �سواق �� حقيقية�للمنافسة و�توفر�فرصا املنطقة، إ�� املتطورة التكنولوجيا جلب ع�� �عمل.  

 يبلغ حيث ،العر�ية البلدان �� الرخيصة العاملة اليد من �ستفادة ع�� �مر�كية، املتحدة الواليات ستعمل �تفاقية �ذه خالل و�من

 .ش�ر�ا دوالر 150 ما�دون  إ�� العر�ية الدول  �� العامل أجر متوسط

II - 2  - 3 -للتصدير ا��رة الصناعية املناطق�. 

 �مم منظمة حسب و��عرف املستقبلة، البلدان طرف من متبعة إس��اتيجيات لعدة ن�يجة �ان للتصدير الصناعية ا��رة املناطق ظ�ور  إن

�املنطقة للتنمية املتحدة �يخضع أحيانا و إدار�ا محدد مجال: " بأ��ا للتصدير الصناعية ا��رة الصناعية  بحر�ة �سمح جمر�ي نظام إ�� جغرافيا،

  ".للتصدير موج�ة سلع إنتاج �غرض ،�خرى  و�املنتجات التج���ات است��اد

  .ب�جان املس�ثمر�ن جلب إ�� ��دف الذي ا��با�ي امليدان �� خاصة تفضي�� �شر��� إطار عادة يرافقھ النظام �ذا

 املناطق فكرة إن السابق، التعر�ف من شمولية أك�� و��و الصناعية للتنمية املتحدة �مم منظمة طرف من قدم آخر �عر�ف �ناك أن كما

 ل���يع موج�ة �ق��احات من مجموعة الصناعية،�ترافق�ا املنطقة داخل حديثة مانيفكتور�ة مصا�ع إ�شاء للتصدير�تتضمن الصناعية ا��رة

 الضر�بة من �اإلعفاء مزايا للمس�ثمر�ن يقدم حيث تب�يھ، يجب �شر�ع �ناك �س�ثمارات جلب و�ألجل �جانب، و املحلي�ن �س�ثمارات�و�املقاول�ن

  .أخرى  و��س�يالت عليھ متفق تفضي�� معدل عند �ص�� الوطن إ�� �ر�اح ترحيل حر�ة حر�ة، ب�ل لإلنتاج املوج�ة التج���ات است��اد معينة، ملدة

 ��دف �نتاج إ�� موج�ة و��� ا��مركية ا��دود خارج و�إدار�ا ماديا صناعية كمنطقة تتواجد للتصدير ا��رة الصناعية املناطق إن

  .أخرى  بتحف��ات م��و�ة ت�ون  ال�س�يالت �ذه و�عموما إقام��م، �س�يل مع املس�ثمر�ن جلب ع�� �عمل �عرض�ا ال�� ال�س�يالت التصدير،�إن

 الدول  من كث�� بتوجيھ قامت حيث ،للتصدير الصناعية املناطق و�تنمية ان�شار �� �اما دورا الصناعية للتنمية املتحدة �مم منظمة لعبت

 الالزمة ا��دوى  دراسات توف�� ع�� الدول  تلك ساعدت كما الصناعية، الصادرات تنمية �غرض التص�يع إس��اتيجية الن��اج السبعي�يات منذ النامية

 للدول  إرشادية برامج و�وضع ا��ارج، �� املناطق ل�ذه بال��و�ج أيضا املنظمة ا��ديدة،�و�قامت السياسة تنفيذ أدوات كأحد ��ا املناطق تلك إلقامة

 التصدير مناطق رابطة بتأس�س املنظمة قامت ذلك إ�� باإلضافة الصناعية، التصدير ملناطق و�القانونية و�التنظيمية الفنية بالنوا�� خاصة النامية

  .�عضاء بالدول  ا��رة التصدير ملناطق و��دار�ة الفنية �رشادات بتقديم املنظمة إشراف تحت بالعالم،�و��عمل الصناعية
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 وسيلة و��� ا��ارجية، للتجارة قاعدية ��يا�ل مرتبط صنا�� مجمع عن عبارة �� للتصدير ا��رة الصناعية املناطق أن �ستخلص سبق مما

 إ�شاء تحف�� ألجل و��متيازات الضرور�ة ال�س�يالت �ل تضع و��� �س�ثمارات، جلب ��دف و�املراقبة للتبادالت بنظام مزودة �قتصادية للسياسة

  :م��ا املتعددة �قتصادية ال�شاطات

 .�ولية و�املواد ال��كيبات التج���ات، است��اد ع�� ا��مركية ا��قوق  من �عفاء�

 حيان �عض �� الك�� أو ا��ز�ي ا��با�ي التخفيف��. 

 املناطق �ذه و�س�� إقامة ألجل �دار�ة القواعد تخفيف�. 

 ا��دمية و الصناعية لل�يا�ل مناسبة ��يئة�. 

 � املح�� الوط�� �قليم إ�� املنتجات �ذه خروج حالة �� مفروضة ت�ون  ا��مركية ا��قوق. 

 عليھ متفق تفضي�� معدل عند �ر�اح تحو�ل حر�ة� . 

  :�ي� ما لتحقيق مثا�� كحل ظ�رت أ��ا �� تكمن للتصدير، ا��رة الصناعية املناطق أ�مية إن

 الشغل مناصب خلق �� �سا�م�. 

 املستقبلة للبلدان الصناعية التنمية �� �سا�م�. 

 العال�� �قتصاد �� �ندماج و املستقبلة للبلدان الصادرات ���يع�. 

 التص�يع مجال �� ا��ديثة التكنولوجية و�نقل �جن�ية ا����ات من �ستفادة�. 

III -� أ�مية�مرونة�املناخ��س�ثماري.  

و�يجعل��ذا�ال��ك���ينصب�ع����،يتمثل�أحد��فاق�ا��ديدة�ال���انت���إل��ا�علم��قتصاد����تحليل�النمو�من�منظور��قتصاد�ا��ز�ي

  .الشركة�باعتبار�ا�محر�ا�للنمو�بدال�من��رقام��جمالية�العامة�ال���تمثل�مادة��قتصاد�الك��

مجموعة�العوامل�املتعلقة�بنوعية�امل�ان،�ال����ش�ل�الفرص�و�"و�يالحظ�أن�ا���ود��و���لتف�م�مناخ��س�ثمار�و�الذي��عرف�ع���أنھ

 Le -،�و�قد�انص�ت��ذه�ا���ود�ع���مؤشرات�عر�ضة�للمخاطر�القطر�ة"ر�ات�ل�ي��س�ثمر�بصورة�منتجة�و�تخلق�وظائف�و�تتوسعا��وافز�للش

risque Paysو�قد�ركزت�� ��انت��عتمد�ع���مسوحات�أجرا�ا�خ��اء�دوليون�و�ال���تتمخض�ع��ا�منح�تص�يف�أو�تنقيط�ل�ل�دولة، ،�و�غالبا�ما

  .أضيق�نطاقا�و����القيود�ال���تواجھ�املس�ثمر�ن��جانب�وحد�مدراسات�كث��ة�ع���مسألة�

سيادة�القانون،�و�الفساد،�و��نفتاح�: للبلد،�مثل� مختلف�املؤشرات�ال�لية�للقيمة�املؤسسية�و�السياسة��قتصادية و�قد�درس�الباحثون 

أعمال�م��ذه�أظ�رت�مدى�أ�مية�حماية�حقوق�امللكية�و�التنظيم�و�التجاري،�و�أصول�النظام�ال�شر����و�القانو�ي�و�مدى�عمق�القطاع�املا��،�و�

بال�سبة�للنمو��قتصادي،�لكن��عتماد�ع���املؤشرات�ال�لية�و��نحدارات�ع���البلدان،�لم�يقدم��La Bonne Gouvernance -�دارة�الرشيدين

ل�ا،�و�لم�يكن�جليا�التأكد�بدقة�من�مدى�تأث���ذلك�ع���قرارات��س�ثمار�سوى�التنوع�الكب���فيما�يخص�ال��ت�بات�املؤسسية�ع���البلدان�و����داخ

�تؤثر�ع ��انت �و�ال�� �تقف�خلف�ا �ال�� �املؤسسات �و�ب�ن �النوعية، �آثار�التدخالت �التمي���ب�ن �أيضا �من�الصعب �و��ان �الشر�ات، �أنواع ���ملختلف

  .مضمون�تلك��جراءات�و�تأث���ا

III – 1-ناخ��س�ثماراملؤشرات�ا��زئية�مل�. 

�املناخ� �نوعية �ع�� �ا��ز�ي، �املستوى �ع�� �أدلة �عن �البحث ��� �مضت �سن�ن �بضع �منذ �الباحثون �بدأ �العقبات ��ذه �لتذليل �محاولة و���

مستوى� �س�ثماري����موقع�ما،�و�البحث�أيضا�عن�أساليب�لت�بع�تأث���املناخ�ع���قرارات��س�ثمار�و�أداء�الشر�ات،�و�ع����ل�حال�فإن�ارتفاع

�و�أول�من�جمع�معلومات� ،��2005نتاجية��و�الذي�يمسك�مفاتيح��عز�ز�النمو����الدول�النامية،�و�قد��ان�تقر�ر�عن�التنمية����العالم�لسنة�

م���ا�البنك�،�و��س�ند�التقر�ر�أيضا�ع���مسوحات�قا"مشروع�إقامة��عمال"و�" مسوحات�مناخ��س�ثمار"�ان�م�شأ�ا�مبادرت�ن�للبنك�الدو����ما�

�باإلجابة�ع���استمارة�أسئلة�حول�مناخ��س�ثمار،�إضافة�إ���بيانات��11منظم�للمشروعات����القطاع�غ���الرس�������3000لعدد� بلدا�قاموا

مصادر�مستقاة�من���الت�التعداد�للمؤسسات��شأن�ديناميات�بدء�مشروعات��عمال�و�إغالق�ا�بال�سبة�ملجموعة�متنوعة�من�البلدان،�و����

  .جديدة�للبيانات�عن�مناخ��س�ثمار�و��ذا�للوصول�إ���ف�م�املز�د�من�محددات�النمو�و��نتاجية

III-1-1-مسوحات�مناخ��س�ثمار��- Enquêtes Sur Le Climat De l'Investissement.  

بلدا�ناميا،�و����تجمع�تقييمات��53رسمية����ألف�شركة��26إ���غاية��ن�ما�يز�د�ع��� �2001غطي��ذه�املسوحات�ال���بدأت�منذ�عام�

ا��،�كما�يتم�تجميع�... للقيود�ال���تواجھ�الشر�ات�بما����ذلك�الفساد،�و�التمو�ل،�و�اللوائح،�و�فرض�الضرائب،�و�الب�ية��ساسية،�و�العمالة�

  .اجية�و�قرارات��س�ثمار�و�التوظيفبيانات�كمية��سمح�بر�ط�مؤشرات�مناخ��س�ثمار�بأداء�الشر�ات�لف�م�تأث���ا�ع����نت

،�عن�تلك�العاملة����واليات��سود�ا�% 40ففي�ال�ند�مثال�تقل�إنتاجية�الشر�ات�العاملة����واليات��سود�ا�مناخ�اس�ثمار����ء�ب�سبة�

ھ�شنغ�اي،�لزادت��نتاجية�ع���من�توف���نفس�املناخ��س�ثماري�الذي�حققت" تيانج�ن"مناخ�اس�ثمار�جيد،�و����داخل�الص�ن�لو�تمكنت�مقاطعة�



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  
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،�و�لو�تمكنت�البلدان�من�تحقيق�نفس�املناخ��س�ثماري�السائد����املوقع��فضل�% 20و�لنمت�املبيعات�ب�سبة�%  15مستوى�الشر�ات�ب�سبة�

،�أما�% 38الفجوة�ب�سبة�" كتا�ل"من�تخفيض�الفجوة����إنتاجي��ا�و�خفضت�الشر�ات����" د�ا"أداء����البلدان�النامية،�لتمكنت�الشر�ات����

  %. 38ب�سبة�" �لكتا"و����%  18فسوف�ترتفع�ب�سبة�" د�ا"�جور����

III-1-2-مشروع�إقامة��عمال� - Le Projet Pratique Des affaires.  

�يز�د�ع��� �املشروع�الذي��غطي�ما �تقار�ر�عن�ت�لفة�إقامة�مشار�ع��عمال�بال�س�140يتم�من�خالل��ذا �وفق�بلدا،�وضع بة�إ���شركة

� �منتق�ن �خ��اء �آراء �ع�� �بناء �اف��اضية، �و�محاسب�ن(معاملة �مختلف�)محام�ن �إ�� ��متثال �و�ت�لفة �مدة �املشروع �موضوع �املعلومات �و��شمل ،

رر�تحديث�البيانات�و�من�املق�2003مجاالت�اللوائح،�و�م��ا����يل�املشروعات،�و�إنفاذ�القوان�ن،�و�تنظيم�العمالة،�و�قد�تم��شر�أول�تقر�ر����

   .سنو�ا�و�سوف�تتضمن�مشروعات�إضافية

III-2-أ�مية�مناخ��س�ثمار�. 

ثمة�أدلة�م��ايدة�تدلل�ع���الدور��سا����الذي�يقوم�بھ�مناخ��س�ثمار�املحسن�������يع�النمو�و�تخفيض�أعداد�الفقراء،�و�أحسن�

�مثال�ع���ذلك����تمكن�الص�ن�من�تخفيض�أعداد�الفقراء���ا� مليون��سمة،�و�كيف�ضاعفت�ال�ند�معدل�نمو�ا،�و�كيف�نمت�أوغندا��400بـ

  .بمعدل�ثمانية�أمثال�املتوسط����غ���ا�من�بلدان�إفر�قيا�جنوب�ال��راء

III-2- 1 -دروس�من�الص�ن�و�ال�ند�و�أوغندا��.  

أن�انخفاض��سبة�س�ا��ا�الذين��ع�شون�ع������السنة�ع���مدى�العشر�ن�سنة�املاضية،�و�%  8أن�النمو�ف��ا�بلغ�حوا��� أعلنت�الص�ن

���السنة����%  2,9،�و�زاد�النمو����ال�ند�من�متوسط����2001عام�%  17إ���أقل�من�����1981عام�%  64أقل�من�دوالر����اليوم،�انخفض�من�

،�و�مع�ذلك�فإن�أي�من���2000عام��%  35إ�������1980%  ���54أواسط�ال�سعي�يات�مع�انخفاض��سبة�الفقراء�من�%  6,7السبعي�يات،�إ���

�و��عرقل�القروض�املش�وك�ف��ا �للملكية�ا��اصة�إال�أخ��ا، �دستور�ا قطاع��البلدين�ال�يتوافر�بھ�مناخ�اس�ثمار�مثا��،�فلم�تمنح�الص�ن�اع��افا

  .املصارف���ا�و�مشا�ل�ال�ند����قطاع�الك�ر�اء�تبقى�مزمنة

�معدال  �تحقيق �البلدان ��ذان �استطاع �كيف �تحس�نات�إذن �بإجراء �ال��ام�ما ��� �ا��واب �يكمن �؟ �الفقراء �أعداد �و�تقليل �نمو�م��ايدة ت

عملية����مناخ��س�ثمار،�و�قد�بدأت�الص�ن�بنظام�بدا�ي���قوق�امللكية�خلق�حوافز�جديدة���زء�كب���من�اقتصاد�ا،�و�بدأت�ال�ند�بج�ود�

�ال�� ��خرى �و�ال�شو�ات �حواجز�التجارة �من �للتقليل �من��مبكرة �سلسلة �املبدئية ��صالحات ��ذه �و�تبعت �اقتصاد�ا، �من �كب��ا �جزءا غطت

  .التحس�نات�ال���اقتطعت�الكث���من�ا��واجز��خرى 

�و�قد�استفادت�بلدان�أقل���ما�أيضا�من�إتباع��ذا�املسار،�فأوغندا�ال���بدأت�إصالحا�كب��ا�ملناخ��س�ثمار����أوائل�ال�سعي�يات،��عد

ال��اعات���لية�و�عدم�استقرار��قتصاد�الك��،�ش�دت�ز�ادة��س�ثمار�ا��اص�كحصة�من�الناتج�املح����جما���أك���من�الضعف،�ف��ة�من�

أي�ثمانية�( 2002 - ���1993السنة�خالل�الف��ة�من�%  4،�و�بلغ�متوسط�النمو����2002%  15إ�������1990%  6حيث�ارتفع�مما�يز�د�قليال�من�

���عام�%  35إ�������1992عام�%  56،�و�انخفضت��سبة�س�ا��ا�الذين��ع�شون�تحت�خط�الفقر�من�)وسط����إفر�قيا�جنوب�ال��راءأمثال�املت

2000.  

و�رغم�ا�ساع�نطاق�مجاالت�السياسات�ال����شمل�ا�مناخ��س�ثمار،�إال�أن�املصادر�ا��ديدة�للبيانات�ع���املستوى�ا��ز�ي�مفيدة�و�م�مة�

الشر�ات��ذه�السياسات�و�السلو�ات�من�خالل�منظور�الت�اليف�و�املخاطر�و�حواجز�املنافسة،�و�التصدي�ألك����ذه�املشا�ل�إ��احا�جدا،�و�تقيم�

  .من�شأنھ�إيجاد�حلوال�و�استجابات�ملشا�ل�القطاع�ا��اص

III-2- 2 -املخاطر�املرتبطة�بالسياسات�.  

� �بالسياسات �املخاطر�املرتبطة �أن �إ�� �املسوحات ��شأن�توصلت �اليق�ن �عدم �و�يمثل �النامية، �البلدان ��� �الشر�ات �شواغل �ع�� ��يمن

اية�محتوى�السياسات�ا���ومية�و�تنفيذ�ا�الشاغل��ول،�يليھ�عدم�استقرار��قتصاد�الك��،�ا��يادية�أثناء�تطبيق�اللوائح�املنظمة،�ضعف�حم

�ص �تخلق �أن �ل�ا �يمكن �مجتمعة، ���تمامات ��ذه �و��ل �امللكية، �و�خلق�حقوق � �حافز��س�ثمار�املنتج �و�ت�بط �الشر�ات ��ذه �آفاق ���دد عو�ات

من�الشر�ات����بيالروسيا�و�زامبيا،�أن�تفس���السياسات�و�اللوائح�%  70من�الشر�ات����غواتيماال�و�أك���من�%  90الوظائف�لد��ا،�إذ�يرى�حوا���

�����وادور�و�مولدوفا،�ال��عتقدون�بقدرة�املحاكم�ع���ا��فاظ�و�%  70أك���من��من�الشر�ات����بنغالد�ش�و %  80أمر�ال�يمكن�توقعھ،�و�أك���من�

��حماية�حقوق�ملكي��ا،�إن�تحس�ن�القدرة�ع���الت�بؤ�بالسياسات�و�تفس���ا،�وحده�يمكن�أن�يز�د�احتمال�قيام�اس�ثمارات�جديدة�بما�ير�و�ع�

30 .%  
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بلدا،�و�ب�نما�تتفاوت�القيود�ال���ل�ا��ولو�ة��53ألف�شركة������26س�ثمار��غطي�أك���من�إن�النتائج��ولية�ملسوح�البنك�العال���ملناخ�

و�عدم�بدرجة�كب��ة�ب�ن�البلدان�و�ح������داخل�ا،�فإن�النتائج�ت��ز�أ�مية�املخاطر�املتعلقة�بالسياسات،�بما����ذلك�عدم�اليق�ن�من�السياسة�

��ذ �من �طلب �و�قد �الك��، �مشروعات�استقرار��قتصاد �نمو�و��شغيل �أمام �عقبة ��ش�ل ��انت �إذا �حسبما �القضايا، �قائمة �ترت�ب �الشر�ات ه

  .يب�ن�ذلك�)2(الش�ل�و�" عقبات�شديدة"إ���" ال�توجد�عقبات"نقاط�من��5أعمال�ا،�ع���مقياس�من�

III-2- 3 -الت�اليف�.  

�و�تج �كب��ة �الشر�ات �تتحمل�ا �ال�� �بالسياسات �املرتبطة �الت�اليف �ت�ون �و�تلقي�قد �غ���مر�حة، ��س�ثمار�املحتملة �فرص �من �كث��ا عل

الضوء�ع���العبء�الثقيل،�الذي�تفرضھ�اللوائح�البالية�أو�املس�ندة�إ���تصورات�خاطئة،�لكن�اللوائح�ما����" إقامة�مشروعات��عمال"مؤشرات�

غ���ا�من�خدمات�الب�ية�التحتية�و�ا��ر�مة�و�الفساد،�تز�د��إال�جزء�من�مش�لة�أك��،�و�قد�تفرض�الت�اليف�املرتبطة�بنقص�توز�ع�الك�ر�اء�أو 

%  25ع���ضعف�الت�اليف�ال���تفرض�ا�اللوائح�و��ذه�الت�اليف�إضافة�إ���ضعف�تنفيذ�العقود�و�اللوائح�امل�لفة�مجتمعة،�قد�يبلغ�ما�يز�د�ع���

الث�مرات،�و�تبلغ�الت�اليف�املرتبطة�بوجود�مصدر�توز�ع�الك�ر�اء�من�رقم�املبيعات�أي�أك���مما�تدفعھ�الشر�ات�بصفة�تقليدية����ش�ل�ضرائب�بث

من�املبيعات����أرمي�يا�و�%  10من�املبيعات����إر���يا�و�ال�ند�و�كي�يا،�ب�نما�تتجاوز�ت�اليف�ا��ر�مة�%  10ال�يمكن�التعو�ل�عليھ،�وحد�ا�أك���من�

  :يو���ذلك�) 3(الش�ل�و��،من�رقم�املبيعات����ا��زائر�و�كمبوديا�و�ني�ارجوا%  6أذر�يجان�و�ب��و،�و�يبلغ�متوسط�أعباء�الرشاوى�أك���من�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عبر بلدان مختارة مستوى و تكوین التكالیف): 3(الشكل 
من المبیعات ةبة مؤویسالتكالیف كن  

  عوبات تنفیذ العقودص
  اللوائح

  ادسالف
  الجریمة

30 

25 

20 

15 

10 

یا               ونبول           ین صالالبرازیل                      الجزائر            تنزانیا       5

Source : enquêtes de la Banque Mondiale sur le climat de l’investissement, 
Finances & Développement, Mars 2005, P 41.   



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  14 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

III-2- 4 -معوقات�املنافسة�.  

يحرم�غ���ا�من�الفرص،�تفضل�الشر�ات�بطبيعة�ا��ال�منافسة�أقل�و�ل�ست�أك��،�إال�أن�وجود�معوق�للمنافسة��ستفيد�منھ�شر�ات�و�

تقر�ر�عن�و�يدفع�ضغط�املنافسة�الشر�ات�إ����بت�ار�و�تحس�ن��نتاجية،�و�تقاسم�ثمار�م�اسب��نتاجية�مع�املس��لك�ن�و�العمال،�و�الواقع�أن�

ثمة�عوامل�كث��ة�م��ا�وفورات�،�و�% 50التنمية����العالم�توصل�إ���أن�ضغط�املنافسة��قوى،�قد�يز�د�من�احتمال��بت�ار�ب�سبة�تز�د�ع���

ا���م�و���م�السوق�يمكن�ل�ا�أن�تؤثر�ع���مستوى�املنافسة����سوق�ما،�لكن�ا���ومات�أيضا�تؤثر�ع���ضغط�املنافسة،�من�خالل�تنظيم�

  .الدخول�إ���السوق�و�ا��روج�م��ا�و�من�خالل�التصدي�للسلو�ات�غ���التنافسية

أك���الوسائل�فعالية����ز�ادة�املنافسة،�و�من�الصعب�ع���املستوى�الك���قياس�املنافسة،�لكن�و�قد�ي�ون��نفتاح�التجاري�واحدة�من�

من�الشر�ات�تقر�با�عن�وجود�ضغط�%  90يمكن�رؤ�ة�ذلك�ع���مستوى�الشر�ات�أين�ت�باين�ضغوط�املنافسة�من�بلد�آلخر،�ففي�بولونيا��ش���

  .ا�بمرت�ن�قوي�للمنافسة�أك���مما�تتعرض�لھ�الشر�ات����جورجي

  :�وامشال
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  دور�املناطق�الصناعية����دعم�التنمية�الصناعية

  أسماء�خليل:�ستاذة���������������������������������������������������������������������������                                                       سمية�سر�دي: ستاذة� 

  -قاملة�-1945ماي�8جامعة�

  :امل��ص

�عت�ــ��التنميــة�الصــناعية�محر�ــا�اساســيا�لتحقيــق�التنميــة��قتصــادية�الشــاملة،�و�ــذا�ملــا�يلعبــھ�القطــاع�الصــنا����ــ��تنميــة�وت�شــيط�بــا���

ذي�تلعبـــھ��ـــ��رفـــع�القطاعـــات،�و�عت�ـــ��املنـــاطق�الصـــناعية�واحـــدة�مـــن�أ�ـــم�املـــداخل�ال�ـــ���ســـا�م��ـــ��تفعيـــل�دور�املؤسســـات�الصـــناعية�نظـــر�لـــدور�الـــ

عتمــد�تنافســية��ــذه��خ�ــ�ة،�خاصــة�مــع�عوملــة��قتصــاد�وانفتاحــھ،�وقــد�اولــت�ا��زائــر�ا�تمامــا�بالغــا�بتأ�يــل��ــذه�املنــاطق�وعصــرن��ا�خاصــة�وأ��ــا��

  . ة����ا��زائرع���ال�يا�ل�ال���تم�ا�شا��ا����ف��ة�السبعينات،�وسوف�نحاول�من�خالل��ذه�املداخلة�الوقوف�ع���واقع�املناطق�الصناعي

  .التنمية�الصناعية،�املناطق�الصناعية،�مناطق�التنمية�الصناعية�املندمجة: ال�لمات�الدالة

Abstract: 
Industrial development is considered as an essential motive in achieving the overall 

economic development; due to the role industrial sector plays in developing and activating other 
sectors. 

Industrial zones are considered as one of the most important entries that contributes in 
activating the role of industrial companies, due to the role these zones play in raising the 
competitiveness of these companies, especially with the globalization of the economy and its 
openness. Algeria gives great attention to the developing and modernization of these zones, 
especially as it relies on structures that were created in the 1970’s. Through this intervention, we 
will try to stand on the reality of the industrial zones in Algeria. 
Key words: Industrial development, Industrial zones, Integrated industrial development zones. 

  :املقدمة

الناميـة�يتطلـب�إحـداث��غ�ـ�ات�جذر�ـة��ـ���ي�ل�ـا��عت���ال�دف�الرئ�����لتنمية�القضاء�ع���التخلف�بمختلف�سماتھ،�فتغ���حالـة�الـدول�   

�قتصـادي�وذلـك�انطالقـا�مـن�القطــاع�الصـنا��،�فعمليـة�التنميـة�تبـدأ�بتحديــد�تصـور�الشـ�ل�ا��ديـد�لل�ي�ـل��قتصــادي�والـذي�يوصـل�ا�إ�ـ��وضــع�

ة�الصـناعية�املركــز�الـذي�تتمحــور�حولـھ�عمليــة�أك�ـ��تقـدما،�و�ــتم�ذلـك�مــن�خـالل�وضــع�بـرامج�اسـ�ثمار�ة�تــتالءم�وال�ـدف�امل�شــود،�حيـث��عت�ــ��التنميـ

لتطـــور�التنميـــة��قتصـــادية�و�جتماعيـــة،�ف�ـــ��العنصـــر�الـــدينامي�ي�الفعـــال��ـــ��بنـــاء�القـــدرة�الذاتيـــة�لالقتصـــاد�الـــوط���وجعلـــھ�قـــادرا�ع�ـــ��البقـــاء�وا

  .املستمر

فـــس�الوقـــت�ي��كـــز��ـــ��مواقـــع�معينـــة�متـــأثرا��ـــ��فال�شـــاط�الصـــنا���يتصـــف�ب�ونـــھ�أك�ـــ��ان�شـــارا�مـــن�أغلـــب�حـــرف����ســـان��خـــرى،�و�ـــ��ن  

�أنـھ�ال�الغالب�بالتوز�ع�ا��غرا���وملواطن�توز�ع��س�يطان�ال�شري،�متداخال�مع�ا�أو�مجاورا�ل�ا،�فال�شاط�الصنا���يقوم�حيث�يرغـب���سـان�إال 

توط��ـــا،�فـــاملوقع�الصـــنا���يحـــد�أ�ـــم�عامـــل�إل�شـــاء��يتـــوطن�إال�عنـــدما�تقـــام�الصـــناعات��ـــ��مواقع�ـــا�املناســـبة�ال�ـــ��تت�ســـر�ل�ـــا��ـــل�أو�اغلـــب�مقومـــات

  .صناعة�معينة

و�عــد�املنــاطق�الصــناعية�أداة�فعالــة�ل��ــ�يع�وترقيــة��ســ�ثمار،�وتوســيع�نطــاق�تأســ�س�الصــناعات�بمــا�يل�ــ��حاجــات��قتصــاد�الــوط���و��ــ��

و�ـة�ع�ـ��املسـتو��ن�املح�ـ��والـوط��،�كمـا�تحظـى�با�تمـام�كب�ـ��املناخ�الالزم�لدعم�املشروعات�الصناعية�لت�ون�وسـيلة�فعالـة�لتحقيـق���ـداف�التنم

  من�قبل�الدول�وا���ومات�نظرا�أل�مي��ا����عملية�التنمية�الصناعية�ودور�ا����تحقيق�تنمية�مستقرة�ومتوازنة�ع����ل�املناطق�

دروســا�" ألقطــاب�النمــو"املف�ــوم�ا��صــب�وتقــدم�تجر�ــة�التصــ�يع�ا��زائــري�للســبعينات��ــ��ميــدان�تنميــة�فضــاء�الصــناعات�ال�ــ��أقيمــت�حــول�

بال�امل،��وع��ا�جديرة�بالتأمل�والتثم�ن����إطار�التنمية�الصناعية�ا��ديدة�املق��حة،�وإن��ان�ميالد�مثل�تلك��قطاب�لم�يصل�إ���تحقيق�أ�دافھ

لـم��عـد�ينظـر�للتنميـة�الصـناعية�مـن�منطـق�أفقـي�إذ��عد�أن�جعل��ذا�املصط���أداة�للتنمية�الصناعية�وتحديث�الفضاء�تم�إ�مال��ـذه�املقار�ـة،�و 

ي�ن�بل�ع���أ��ا�فروع�وأقسام�إنتاجية�وصناعية�وأقطاب�للنمو،�لقد�تم�خالل�السنوات��خ��ة�بناء�ترت�بـات�جديـدة�للمفـا�يم�مـن�طـرف��قتصـاد

ة�الصـــناعية�يقــوم�أك�ـــ��فــأك���ع�ـــ��حشــد�منـــاجم�وا��غــرافي�ن�والعـــامل�ن�ع�ــ����يئـــة�املجــال��قلي�ـــ��مــن�أجـــل�تأســ�س�قـــراءة�جديــدة�ملســـ���التنميــ

�القـــيم�املضـــافة�ا��اصـــة�بـــرأس�املـــال�ال�شـــري�و�ســـ�ثمار�الالمـــادي،�وقـــد�كـــرس��ـــذا�التصـــور�ا��ديـــد�مفـــا�يم�املقاطعـــة�الصـــناعية،�النظـــام�املح�ـــ�

مـــر�الـــذي�يتطلـــب�أقـــاليم�منظمـــة�حـــول�لالنتـــاج�شـــبكة�املؤسســـات،�العناقيـــد�الصـــناعية�وذلـــك���ـــدف�تث�يـــت�مقار�ـــة��ـــ��شـــ�ل�نظـــام�بي�ـــ��صـــنا��،�� 

ل�ـا�أك�ـ��مجموعة�من�املعاي���والعوامل�ال���عملت�السلطة�العمومية�ع����عبئ��ـا�وال�ـ��ال�تخضـع�فقـط�لنظـام��املنافسـة�ا��بائيـة�و�جتماعيـة،�بـل�

 �عقيدا�من�حيث�إ�ساع�ا�وتنوع�ا�والزمن�الذي�يتطلبھ�ن���ا،�
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  :إش�الية�الدراسة

ع�ـــ��لصـــناعية�احســن�أداة�لتعز�ـــز�القـــدرات�التنافســـية�للمؤسســات�الصـــناعية،�خاصـــة�املؤسســات�الصـــغ��ة�واملتوســـطة،��عت�ــ��املنـــاطق�ا

  : ضوء�ما�سبق�يمكن�طرح�اش�الية��ذه�املداخلة����ما�ي��

  إ���أي�مدى�يمكن��عتماد�ع���املناطق�الصناعية�لتحقيق�التنمية؟

  :اليةو�ذا�بدوره�يدفعنا�لطرح��سئلة�الفرعية�الت

 ما�مف�وم�املناطق�الصناعية؟ -

  ما�و�واقع�املناطق�الصناعية����ا��زائر؟ -

  :أ�مية�الدراسة

بـھ�املنـاطق�تكمن�أ�مية��ذه�الدراسة����محاولة�القاء�الضوء�ع���الدور�الذي�تلعبھ�املناطق�الصناعية����ا��زائر����دعم�التنميـة،�و�ـذا�ملـا�تتمتـع�

  . الصناعية�من�قدرة�ع���ز�ادة�ال�شابك��نتا��

  :تقسيمات�الدراسة

  :ثالث�محاول���لالجابة�ع����ش�الية�السابقة�تم�تقسيم��ذه�املداخلة�ا���

  .مف�وم�التنمية�الصناعية�ومقوما��ا: املحور��ول  -

  .املناطق�الصناعية�ودور�ا����التنمية: املحور�الثا�ي -

  .واقع�املناطق�الصناعية����ا��زائر: املحور�الثالث -

I. مف�وم�التنمية�الصناعية�ومقوما��ا:  

يــة��قتصــادية�و��جتماعيــة،�ف�ــ��العنصــر�الــدينامي�ي�الفعــال��ــ��بنــاء��عت�ــ��التنميــة�الصــناعية�املركــز�الــذي�تتمحــور�حولــھ�عمليــة�التنم  

  .القدرة�الذاتية�لالقتصاد�الوط���وجعلھ�قادرا�ع���البقاء�والتطور�املستمر

 :مف�وم�التنمية�الصناعية .1

  :�عد�التنمية�الصناعية�ا��زء�امل�م�من�عملية�التنمية��قتصادية�الشاملة،�و��عرف�بأ��ا

ة�العمليات�املخططة�لبناء�املشار�ع�الصناعية�الرامية�إ���إحداث�تص�يع�شامل�لالقتصاد�الوط��،�أي�أ��ا�جزء�من�عملية�مت�املة�مـن�التنميـتلك�"

  .�قتصادية�ال���تقوم�بتطو�ر�الصناعة�و�تنمية�املوارد��قتصادية�و�ال�شر�ة�عموما�و�تطو�ر�العلوم�و�الثقافة

دفــع�املتغ�ــ�ات��قتصــادية�للنمــو�بمعــدل�أســرع�مــن�معــدل�نمــوه�الطبي�ــ�،�و�"ة�بوصــف�ا�جــزء�مــن�التنميــة��قتصــادية�وقــد��ع�ــ��التنميــة�الصــناعي

ســواء��انــت�ماديــة�أو��شــر�ة�عــن�طر�ــق��ســتخدام�-تحقيــق��ســر�ع��ــ���نتــاج�الصــنا���عــن�طر�ــق��ســتفادة�القصــوى�مــن�مقومــات�بنــاء�الصــناعة

وعية��نتاج،�و�ذلك�ال�يتم�إال�من�خال�عملية�تخطيط�قادرة�ع���كسر�حالة�ا��مود�����قتصاديات�السـائدة��لز�ادة�و�تحس�ن�ن-الشامل�أو�الكفء

  .���الدول�النامية،�و�رفع�املعوقات�أمام�تطور�الصناعة�ونمو�ا

الب�يـة��قتصـادية�و��جتماعيـة،�إذ��و�يرى�البعض�أن�التنمية�الصناعية����ال����شـمل�باإلضـافة�إ�ـ��النمـو�الصـنا���التغ�ـ�ات��ساسـية��ـ��مجمـل

  .�عد�التغ���النو�������نتاج�الصنا���رك��ة�أساسية�لتلك�التغ��ات

مجمل�السياسات�و�ا��طط�ال�����دف�إ���بنـاء�و�تطـو�ر�الصـناعة�املحليـة�و�ال�ـ��مـن�خالل�ـا�يمكـن�إحـداث��غ�ـ�ات�نوعيـة��ـ��"كما��عرف�أيضا�بأ��ا�

  .الب�ية��قتصادية

عمـل�ية�الصناعية����تلك��س��اتجية�ال���ترتبط�باإلس��اتجية�العامة�لتنمية��قتصادية�و�جتماعية�باعتبار�ا�عمليـة�حيو�ـة�و�مسـتمرة،��فالتنم

مــــن�خالل�ـــــا�ع�ــــ��الوصـــــول�إ�ـــــ��أ�ــــداف�مســـــطرة�عـــــن�طر�ــــق�اســـــتغالل�املـــــوارد�املتاحــــة،�ل�ـــــذا�فقـــــد�بــــرزت�عالقـــــة�و�وثيقـــــة�بــــ�ن�الصـــــناعة�و�التنميـــــة�

  .دية�إذ�أن�الصناعة�تمثل�إحدى�الر�ائز�الرئ�سية�لالقتصاد��ش�ل�عام�قتصا

  :أ�داف�التنمية�الصناعية .2

�عت���ال�دف�الرئ�����لتنمية�القضاء�ع���التخلف�بمختلف�سماتھ،�فتغ���حالـة�الـدول�الناميـة�يتطلـب�إحـداث��غ�ـ�ات�جذر�ـة��ـ���ي�ل�ـا�  

التنميـة�تبـدأ�بتحديـد�تصـور�الشـ�ل�ا��ديـد�لل�ي�ـل��قتصـادي�و�الـذي�يوصـل�ا�إ�ـ��وضـع���قتصادي�وذلك�انطالقا�من�القطـاع�الصـنا��،�فعمليـة

  .أك���تقدما،�و�تم�ذلك�من�خالل�وضع�برامج�اس�ثمار�ة�تتالءم�و�ال�دف�امل�شود

�ـــ��يمـــر���ـــا�املجتمـــع،�و�و�أ�ـــداف�التنميـــة�الصـــناعية�تختلـــف�بـــاختالف�ال��كيـــب��قتصـــادي�و��جتمـــا���للمجتمعـــات�و�تختلـــف�بـــاختالف�املراحـــل�ال

  .يمكن�إجمال��ذه���داف�من�خالل�النقاط�التالية

 . تحقيق�السيادة�و��ستقالل��قتصادي -
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تحقيق�تطور�شامل�و�م��ل����جميع�املجاالت��قتصادية�و��جتماعية�و�الثقافية�وال��ية�باعتبار�ـا�أن�التنميـة�عمليـة�تور�ـة���ـدف� -

 .لتدعيم�التحرر 

 .ة��قتصادية�و��جتماعية�لألفرادز�ادة�الرفا�ي -

 .اس�ثمار�املوارد�الطبيعية�و�ال�شر�ة�اس�ثمار�أفضل -

�غي�ـ��ال�ي�ــل��قتصــادي�القــائم�و�الـذي��عتمــد�إ�ــ��حــد�كب�ــ��ع�ـ��ال�ــ�وات�الطبيعيــة،�وخلــق��ي�ــل�اقتصـادي�متــوازن��عتمــد�ع�ــ��مصــادر� -

 .متعددة�و�متجددة

 .الصناعات�ال���تتوفر�لد��ا�املقومات�التنافسية�����سواق�ا��ارجية�تجاه�نحو�التصدير�و�ذلك�بالتوسع���� -

 .تحقيق�الت�امل�ب�ن�ا��وانب��جتماعية�و��قتصادية�و�الثقافية�للمجتمع -

ال�مـن�تحقيق��كتفاء�الذا�ي��س�يا����حدود�املوارد�املتاحة�من�خالل�النتائج�والسلع�الصناعية�ال���تتوفر�مسـتلزمات�إنتاج�ـا�محليـا�بـد -

 .است��اد�ا�من�ا��ارج

 . بناء�قاعدة�مادية�مب�ية�ع���أساس�خلق�صناعة�وطنية�قو�ة�وحديثة��و��ا��ش�ل��ساس�ألي�عملية�تنمو�ة�سليمة -

 . تحقيق�مبدأ�العدالة -

 .استخدام�احدث��ساليب�املمكنة����ش���امليادين��نتاجية�املادية -

 .ار�و�التجديد�و��بداع�باعتبار�ا�جميعا�قدرات�ضرور�ة�لتحقيق�أ�داف�التنميةتنمية�قدرات�ع���العمل�و�التفك���و��بت� -

إ�ــ��جانـــب�ذلــك�فـــان�ال�ـــدف��سا�ــ���للتنميـــة�الصــناعية��ـــو�الوصـــول�إ�ــ��تنميـــة�شـــاملة،�مــن�خـــالل�خلــق�قطـــاع�صـــنا���متــوازن�مت�امـــل�ا��لقـــات�

��املـواد�و�ا��امـات�املتـوفرة�محليـا،�و�تلبيـة�احتياجـات�القطـاع�الزرا�ـ���شـ�ل�التكنولوجية،�كما���دف�إ���إقامة�و�تنميـة�الصـناعات�ال�ـ���عتمـد�ع�ـ

إ�ــ���خــاص�مــن��الت�و�املعــدات��نتاجيــة��ســمدة�و�املبيــدات�و�تطــو�ر�العالقــة�مــع�بــا���القطاعــات،�إ�ــ��جانــب��ــذا�فــان�التنميــة�الصــناعية���ــدف

ة�البنــاء�الصـنا��،�و�بالتـا���تقليــل��عتمـاد�ع�ــ���سـواق�ا��ارجيـة��ــ��تلبيـة�احتياجــات�خلـق�امل�ـارات�و�القــدرات�التكنولوجيـة�املحليـة�لتــدعيم�مسـ�� 

  .السوق�املحلية�للسلع�و�ا��دمات�املختلفة�و�ذلك�من�خالل�توسيع�و�تنو�ع��نتاج�املح��
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ال�شـــابكية�بـــ�ن�مختلـــف�الصـــناعات�مـــن�ناحيـــة�و�قطاعـــات�إن�التنميــة�الصـــناعية�عمليـــة�مســـتمرة�و�متصـــلة�تتأكـــد�مـــن�خالل�ـــا�العالقــات�  

تيــار�بــ�ن��قتصــاد�الــوط���املختلــف�مــن�ناحيــة�ثانيــة،��مــر�الــذي�ي�ــ�ز�أ�ميــة�تنــاول�جوان��ــا�الفنيــة�مثــل�تحديــد�نمــط�التصــ�يع�املالئــم�و�قواعــد��خ

وا�ـ�ة�و�مالئمـة،�و�التنميـة�الصـناعية�السـليمة�ترتكـز�ع�ـ��ثـالث��ا���مـن�خـالل�إسـ��اتجية... املشروعات�الصناعية�و�اختيار��سلوب�الف���لإلنتاج�

  :ةمقومات�أساسية�يمكن�ذكر�ا�من�خالل�النقاط�التالي

التنمية�الصناعية�عمليـة�مسـتمرة��سـ��دف�ز�ـادة���ميـة�ال�سـ�ية�للقطـاع�الصـنا���و�خاصـة�الصـناعة�التحوليـة��ـ���قتصـاد�الـوط��،�و�:  أوال -

��مـن�دراسـة�مقومـات�الصـناعة�املتاحـة�و�املمكنـة��ـ��البلـد،�مثـل�املـواد�ا��ـام�و�امل�ـارات�الفنيـة�و�التنظيميـة�و�القـوى�يتم�ذلك�ع���أسـاس�واق�ـ

ا�ــ�،��ـذا�باإلضـافة�إ�ــ��ضـرورة���يئــة�و�خلـق�املنـاخ�الصــنا���املناسـب�و�مــا�قـد��سـتلزمھ�ذلــك�مـن�ضــرورة��... املحركـة��والسـوق�املح�ــ��و�ا��ـار���

،�والقـدر�الـالزم�مـن�-الب�يـة�التحتيـة-���و�املصر���وسياسـات�التعلـيم�و�التـدر�ب،�و�تـوف���ا��ـد��د�ـى�مـن��سـ�ثمارات��ساسـيةتطو�ر�ا���از�املا

��ـا�و�ا��ماية�ا��مركية�للصناعات�املحلية�الناشئة،��ل�ذالك�البد�من�دراستھ�وتطو�ره�دائما�و�باسـتمرار�مـع�دوام�و�اسـتمرار�عمليـة�التصـ�يع�ذا

  . �ناسب�والشرط�الذي�قطعھ��قتصاد�الوط������طر�ق�النمور�ما��ي

اســـــتعمال�إســـــ��اتجية�وا�ـــــ�ة�و�محـــــددة�لعمليـــــة�التصـــــ�يع�ترســـــم���ـــــداف�العامـــــة�و�ا��طـــــوط�العر�ضـــــة���وانـــــب�و�قضـــــايا�التصـــــ�يع�: ثانيـــــا� -

ذلـك�بمـا�يحقـق�ت�امــل�و�تناسـق�عمليـة�التصـ�يع�مــن�املختلـف،�مثـل�معـاي����ختيـار�و�تقيــيم�املشـروعات�الصـناعية�و��سـاليب�الفنيــة�لإلنتـاج�و�

ناحيـــة�وتقصـــر�عمـــر�التنميـــة�الصـــناعية،�وتـــوف���القاعـــدة�الصـــناعية�أالزمـــة�إلحـــداث�التغ�ـــ�ات�الب�يو�ـــة�املطلو�ـــة�القطـــاع�الصـــنا���و��قتصـــاد�

ة�التنمية�الصناعية����من�ناحية،�كما�أ��ـا�الوط��،�فاختيار��س��اتجية�املالئمة��ساعد�ع���تخفيف�حدة�و���م�الصعو�ات�ال���تواجھ�عملي

ستو���بجالء�أثار�عملية�التص�يع�ع���مختلف�املتغ��ات��قتصادية�بالش�ل�الـذي��سـاعد�ع�ـ��تحديـد���ـداف�الوطنيـة�للتنميـة�الصـناعية�

  .و�العمل�ع���تحقيق���ساق�ب�ن��ذه���داف�بما�يتفق�و�الطبيعة��الت�املية�ل�ا

رتبــاط�إســ��اتجية�التصــ�يع�باإلســ��اتجية�العامــة�للتنميــة��قتصــادية�و��جتماعيــة��ــ��الــدول�الناميــة�بالشــ�ل�الــذي��ســاعد�ع�ــ��ضــرورة�ا: ثالثــا� -

لك�فـان�تأكيد�الطبيعة�الت�املية�لعملية�التنميـة�ذا��ـا،�فالتنميـة�الصـناعية�ال�تـتم�مـن�فـراغ�و�ال��سـ��دف�لـذا��ا�لك��ـا�احـد�عناصـر�التنميـة،�لـذ

�سـيق�و�الت�امــل�بـ�ن�إسـ��اتجية�التصــ�يع�و��سـ��اتجية�العامـة�للتنميــة،�ف�ـ��تو�ـ���طــار�العـام���ـداف�العر�ضــة�لعمليـة�التنميــة�ضـرورة�الت
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ذا��ــا�مــن�ناحيــة،�و�تقــدم��ســاس�العم�ــ��لعمليــة�الت�امــل�والت�ســيق�بــ�ن�خطــط�و�بــرامج�التصــ�يع�و�التنميــة�مــن�ناحيــة�أخــرى،�فــان�لــم�يتحقــق�

ة�التنمية�الصناعية�عملية�رصد�أو�حشد�ملجموعة�من��س�ثمارات�الصناعية،�و�ال���قد�تفتقد�فيمـا�بي��ـا�أو�فيمـا�بي��ـا�و�بـ�ن�ذلك�تصبح�عملي

  .�س�ثمارات����القطاعات��خرى،�و��و��مر��الذي���دد�عملية�التنمية�الصناعية�و�يقود�التنمية�الشاملة�إ���التوقف

II. التنميةاملناطق�الصناعية�ودور�ا����: 

 :مف�وم�املناطق�الصناعية - 1

��ـا�إن�ال�شاط�الصنا���يمكن�أن�يقوم����موقع�او�أخر،�إال�أن�نجاح�الصناعة����موقع�ا�ال�يمكن�ضمانھ�إال�باختيار�الصـناعة�املناسـبة�وإقام

��خرى�و�و�ما�يقـود�ا�ـ��إ�شـاء�منـاطق�صـناعية����املوقع�املناسب،�وال���ت��يأ�فيھ��ل�أو�معظم�مطال��ا�املوقعية�فتتفوق����أ�مي��ا�ع���الصناعات�

ظـــا�رة�حضـــار�ة�ع�ـــ���ـــل�املســـتو�ات،�وعـــادة�مـــا�يطلـــق�عل��ـــا�النطـــاق�الصـــنا��،�املســـتوطنة�الصـــناعية،�املنـــاطق�الصـــناعية،�و�م�مـــا�اختلفـــت��وال�ــ��

ملرافـــق�الالزمــة،�وتــوزع�إ�ـــ��أقســام�صـــغ��ة�ال�ســميات�ف�ــ���شـــ���إ�ــ��تلـــك�املســاحة�مــن��رض�ال�ـــ��تضــم�مجموعـــة�مــن�املصــا�ع�مـــزودة�با��ــدمات�وا

يخصـــص��ـــل�م��ـــا�إل�شـــاء�مصـــنع�معـــ�ن،�وذلـــك�بمـــا�يوافـــق�أنـــواع�الصـــناعات�املـــراد�إ�شـــاء�ا�وخصائصـــ�ا�و�رض�ال�ـــ���ســـتخدم�ا�وإحتياجا��ـــا�مـــن�

  املرافق�وا��دمات

جغرافيـة�واحـدة،�وت�سـم�إمـا�بت�امـل�عمـودي�ملراحـل��كما��عرف�أيضا�بأ��ا�تجاور�أك���من�م�شأة�صناعية��غض�النظر�عن�سعة�إنتاج�ـا��ـ��منطقـة

قر�بـــة�م��ـــا�إنتـــاج�متجـــا�س�معـــ�ن�مـــن�املـــواد�ا��ـــام�إ�ـــ��املنتجـــات�ال��ائيـــة،�أو�الت�امـــل��فقـــي�لل�شـــاطات�امل��ابطـــة��ـــ��نفـــس�املراحـــل�أواملقابلـــة�أو�ال

  .جموعة�من�العمليات�الصناعية�مثل�إنتاج�قطاع�الغياربمدخالت�أو�مخرجات�ت�املية،�أو�بت�امل�خطي�من�خالل�السلع�وا��دمات�ال���تمد�م

املنــــاطق�الصــــناعية��ــــ���ســــمية�عامــــة�يــــراد���ــــا�منطقــــة�جغرافيــــة�خاضــــعة�للتخطــــيط�والتطــــو�ر�مخصصــــة�إلقامــــة�وحــــدات�مخصصــــة�لالســــتخدام�

  .الصنا��،�تتمزقع�خارج�مجال�السكن�و�مكن�أن���ستفيد�من�امتيازات�وإعفاءات�ضر��ية

مجموعة�إنتاجية،�أو�ال�شاطات�ال���تحدث����موقع�صنا���مع�ن،�و�عود�إ���مجموعة�الصناعات�ال����ش�ل�بفعاليا��ا�مراحل�" و�عرف�أيضا�بأ��ا

  ".متعاقبة����صنع�إنتاج���ا�ي�أومجموعة�من�املنتجات

،�وأن�مخرجــات�أحـــد��ــذه�الصـــناعات�نــوع�مـــن�أنــواع�التكتـــل�الصــنا���وذلـــك�لوجــود�تـــرابط�صــنا���بـــ�ن�الصــناعات�املتقار�ـــة" كمــا��عـــرف�ع�ــ��أ��ـــا�

�ستخدم�كمـدخالت�ملصـنع�أخـر،�أي��نـاك�ارتبـاط�تكنولـو���وإنتـا��،�و�سـ����ـذه��قتصـاديات�باقتصـاديات�التكتـل�و�ـ��ذات�مـردودات�إيجابيـة�

  .للمراكز�ا��ضر�ة�وللصناعات�أيضا

يتــوفر�ع�ــ��مختلــف�القواعــد�وامل�شــآت�القاعديــة�ال�ــ���ســمح��مــن�التعــار�ف�الســابقة�يمكــن�القــول�بــأن�املنــاطق�الصــناعية��ــ��نطــاق�جغرا�ــ��محــدد

  .بتوطن�الصناعات�ف���مناطق�مخصصة�ومخطط�ل�ا�لغرض�التنمية�الصناعية

 :أ�داف�إقامة�املناطق�الصناعية�ومقوما��ا - 2

 :أ�داف�اقامة�املناطق�الصناعية� 1- 2

إقام��ـــا�حســـب��تجا�ـــات�التنمو�ـــة�ل�ـــل�دولـــة،�و�مكـــن�ذكـــر���ـــداف��عت�ـــ��املنـــاطق�الصـــناعية�رك�ـــ�ة�أساســـية�للتنميـــة�الصـــناعية،�وت�نـــوع�أ�ـــداف�

  :��ساسية�إلقامة�املناطق�اصناعية�فيما�ي�

تطــــو�ر�وتنميــــة�قطــــاع�الصــــناعة�مــــن�خــــالل���ــــ�يع�إقامــــة�الصــــناعات�ذات����ــــام�املختلفــــة�و�ســــتفادة�مــــن�مزايــــا��ســــ�يالت��نتــــاج� -

 .وا��دمات�العامة�املتوفرة�ف��ا

املناطق�املحيطة���ا�حيث��ستفيد��ذه�املناطق�من�تطو�ر�الب���التحتية�ومن�تركز��س�ثمارات�املالية�ال���ت�تج�ع��ـا�ز�ـادة��تطو�ر�وتنمية -

 .ال�شاط��قتصادي

تـوفر�إقامــة�املنــاطق�الصـناعية�مــن�خــالل�قطـع��ض�املناســبة�لالســتعمال�الصـنا���أو��ب�يــة�أو�الوحــدات�الصـناعية�ا��ــا�زة�الكث�ــ��مــن� -

 .ا���د�واملال�ع���أ��اب�الصناعة����البحث�ع���أ�سب�املواقع�الصناعية�ملشروعا��م

 .رفع�مستوى��قتصاد�املح���من�خالل�استقطاب�املس�ثمر�ن�وأ��اب�رؤوس��موال�وجذب�ا����ات�العلمية�والفنية -

 .وا��ارجية�الوصول�بمستوى��نتاج�كما�ونوعا�إ���املستو�ات�املالئمة�لطلب��سواق�املحلية -

 .تبادل�املستلزمات��نتاجية�بما�يحقق��كتفاء�الذا�ي -

 .جذب�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�نحو�املناطق�الصناعية�ومساعد��ا�ع���التطور  -

 .توف���املواقع�الصناعية�وتوسيع�القاعدة��نتاجية -

 .تطبيق�املواصفات�واملعاي���الدولية�املتعلقة�بالب�ئة -

 :ناطق�الصناعيةمقومات�إ�شاء�امل 2- 2

  :يمكن�ذكر�أ�م�املقومات�الواجب�توفر�ا�إل�شاء�املناطق�الصناعية����النقاط�التالية
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 : املوقع -

�ـــ����ســـتلزم�إختيـــار�املوقـــع��مثـــل�عمليـــة�تخطـــيط�شـــامل،��يـــتم�خالل�ـــا�دراســـة�املتغ�ـــ�ات�وتحديـــد�املواقـــع�املتوافقـــة�مـــع�املحـــددات�ا��اكمـــة�و�خـــذ

 :�البي�ية�و�جتماعية�وأخ��ا�تقوم��دارة�بتعي�ن�املوقع،�و�تطلب�اتخاذ�القرار�إلختيار�املوقع�ما�ي��عتبار�التأث��ات�

 .البعد�عن�املناطق�الب�ئة�ا��ساسة��األرا����الرطبة�والغابات�وغ��ه -

 .تحديد�املناطق�ال���يمكن�تخفيف�التأث��ات�البي�ية�عل��ا،�من�خالل�التخطيط�و�دارة�السليمة -

 .إختيار��را����قليلة��نحدار�ذات�ال��بة�الفق��ة�واملنخفضة�الرطو�ة -

اعـــادة�اســــتخدام�منــــاطق�جــــرى�تطو�ر�ــــا�ســـابقا�الحتــــواء�الوحــــف�العمرا�ــــي�ولتجنــــب�التعـــدي�ع�ــــ���را�ــــ���الزراعيــــة�والرطبــــة�والغابــــات� -

 .واملوارد�الطبيعية�ذات�القيمة

 .ي�ية�او�املعرضة�للزالزل تجنب�املناطق�املعرضة�للسيول�او�ذات�ال��بة�الط -

 :�يدي�العاملة -

ا��كــم�أو��عت�ـ���يــدي�العاملــة�مــن�املقومــات��ساســية�إل�شــاء�املنــاطق�الصــناعية�و�ــ��العــادة�فــإن��نتــاج�يتــأثر�كث�ــ�ا���ــذا�العنصــر�ســواء�مــن�حيــث�

الطبقــة�العاملــة،�أمــا�الكفــاءة�فإ��ــا�تحتــاج�إ�ــ��عمــال�فنــ�ن�الكفــاءات�املتنوعــة،�لــذلك�فــإن�املوقــع��عتمــد�ع�ــ��الكثافــة�الســ�انية�ممــا�يز�ــد�مــن�عــدد�

تلـك��ذوي�خ��ة�وم�ارة�وقد�ي�ونوا�من�ا�ـ�اب�املـؤ�الت�العلميـة�والفنيـة،�مـن��نـا�نالحـظ�أ�ميـة�وجـود�مراكـز�التأ�يـل�والتـدر�ب���ـ��تـدر�ب�وتأ�يـل

  .العناصر�العاملة�وتطو�ر�ا�حسب�احتياجات�الصناعة�ومتطلبا��ا

 :املواد�ا��ام -

إن�املنـــاطق�الصـــناعية�و�شـــ�ل�عـــام�تقـــوم�ع�ـــ��املؤسســـات�الصـــناعية�ال�ـــ��بـــداخل�ا،�وإن��ـــذه�املؤسســـات�تقـــوم�ع�ـــ��أســـاس�الصـــناعات�التحو�ليـــة�

��ــدف�ت�ــو�ن�وصــناعة�مــادة�جديــدة���دمــة�منفعــة�ال�شــر�وإشــباع�رغبــا��م�وتحقيــق�احتياجــا��م،�ل�ــذا�فــإن�إ�شــاء�املنــاطق�الصــناعية�يرا�ــ���شــ�ل�

  .اا��ام�وطرق�ا��صول�عل���كب���املواد

 :النقل -

��ــام�أو��عت�ــ��عامــل�النقــل�واملواصــالت�مــن�العوامــل�امل�مــة�بال�ســبة�إل�شــاء�املنــاطق�الصــناعية،�و�إن�قيــام�وتطــور�الصــناعة�ال��ســتلزم�نقــل�املــواد�ا

  .الطاقة�فقط�بل�نقل�القوى�العاملة�من�مواقع�سك��ا�إ���املناطق�الصناعية

 :���عملية�التنميةدور�املناطق�الصناعية� - 3

  :تلعب�املناطق�الصناعية�دورا�بارزا����دعم�عملية�التنمية��ش�ل�عام�والتنمية�الصناعية��ش�ل�خاص،�وذلك�من�خالل

�ســا�م�املنــاطق�الصـناعية��ــ��القضــاء�ع�ـ��البطالــة�مــن�خـالل�تــو���مناصــب�الشـغل�وإســتعاب�عــدد�كب�ـ��مــن�اليــد�:القضـاء�ع�ــ��البطالـة -

  .الفضاءات�املتاحة�ف��االعاملة�و�ذا�لتعدد�

والذي��عت���ال�دف�الرئ�����من�عمليات�التنمية،�إذ�أن�توفر�مناصب�الشغل�يـؤدي�إ�ـ��حصـول��فـراد�ع�ـ��دخـول�: القضاء�ع���الفقر -

 .مما�يؤدي�ا���تحس�ن�مستوى�مع�ش��م

املـة،�فتوسـع�املؤسسـات�الصـناعية�مـن��عت�ـ��القطـاع�الصـنا���مـن�بـ�ن�القطاعـات�القـادة�ع�ـ��اسـتعاب�اليـد�الع: تـوف���مناصـب�الشـغل -

 .شأنھ�القيام�بخلق�مناصب�الشغل

يك�����القطاع�الصنا���ا�ميـة�كب�ـ�ة��ـ��تحف�ـ��بـا���القطاعـات�مـن�خـالل�مسـا�م��ا��ـ��تطـو�ر�وتوسـيع��نتـاج�: دعم�نمو�با���القطاعات -

 .���با���القطاعات��قتصادية�وتحس�ن�حياة�املجتمع�املح��

�ســا�م�املؤسســات�الصــناعية��ــ��انتــاج�مختلــف�انــواع�الســلع�املصــنعة���ــدف�مــن�: ســوق�املح�ــ��ودعــم�الصــادرات�غطيــت�احتياجــات�ال -

 .خالل�ا�ا���تلبية�حاجات�السوق�املح���والتوجھ�نحو�التصدير

 .خلق�امل�ارات�وا����ات�الفنية�و�دار�ة -

   . رفع�درجة�املرونة�����قتصاد�وتحقيق��ستقرار -

III. الصناعية����ا��زائرواقع�املناطق�: 

دروسـا�وع�ـ�ا�" ألقطاب�النمو"تقدم�تجر�ة�التص�يع�للسبعينات����بالدنا����ميدان�تنمية�فضاء�الصناعات�ال���أقيمت�حول�املف�وم�ا��صب�

ق�أ�دافـھ�بال�امـل،�إذ�جديرة�بالتأمـل�والتثمـ�ن��ـ��إطـار�التنميـة�الصـناعية�ا��ديـدة�املق��حـة،�وإن��ـان�مـيالد�مثـل�تلـك��قطـاب�لـم�يصـل�إ�ـ��تحقيـ

�عــد�أن�جعــل��ــذا�املصــط���أداة�للتنميــة�الصــناعية�وتحــديث�الفضــاء�تــم�إ�مــال��ــذه�املقار�ــة�بالتوجــھ�نحــو�إ�شــاء��شــر�ات�ك�ــ�ى�باعتمــاد�نمــوذج�

  .لنمواملركز�ة�العمومية،�ولم��عد�ينظر�للتنمية�الصناعية�من�منطق�أفقي�بل�ع���أ��ا�فروع�وأقسام�إنتاجية�وصناعية�وأقطاب�ل
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أجل��لقد�تم�خالل�السنوات��خ��ة�بناء�ترت�بات�جديدة�للمفا�يم�من�طرف��قتصادي�ن�وا��غرافي�ن�والعامل�ن�ع�����يئة�املجال��قلي���من

الالمادي،��تأس�س�قراءة�جديدة�ملس���التنمية�الصناعية�يقوم�أك���فأك���ع���حشد�مناجم�القيم�املضافة�ا��اصة�برأس�املال�ال�شري�و�س�ثمار 

�تث�يت� ���دف �وذلك �الصناعية �العناقيد �املؤسسات، �شبكة �لالنتاج �املح�� �النظام �الصناعية، �املقاطعة �مفا�يم �ا��ديد �التصور ��ذا وقد�كرس

�عبئ��ا��مقار�ة����ش�ل�نظام�بي���صنا��،��مر�الذي�يتطلب�أقاليم�منظمة�حول�مجموعة�من�املعاي���والعوامل�ال���عملت�السلطة�العمومية�ع��

  .وال���ال�تخضع�فقط�لنظام��املنافسة�ا��بائية�و�جتماعية،�بل�ل�ا�أك����عقيدا�من�حيث�إ�ساع�ا�وتنوع�ا�والزمن�الذي�يتطلبھ�ن���ا

  :  تطور�املناطق�الصناعية�با��زائر - 1

�وذلك�بصدور�القانون�رقم�����1973عام� املتعلق�بإ�شاء���نة�اس�شار�ة��28/02/1973املؤرخ�����45/73ظ�رت�ما��س���باملناطق�الصناعية،

منطقة�صناعية�ع���مستوى�إقليم�الواليات�والبلديات،�وع����امل�ال��اب�الوط��،�وتم��77ل��يئة�املناطق�الصناعية،�حيث�حدد�شروط�إيجاد�

  .3/03/1984املؤرخ�����55/84تحديد�شروط�إدار��ا�عن�طر�ق�املرسوم�رقم�

املنطقة�الصناعية�أدرار�وواد�س���بالشلف،�وع�ن�ميلة�: صناعية�موزعة�ع����امل�ال��اب�الوط���أ�م�ا�منطقة�77تت�ون�ا��زائر�من�

�ب��ج �الصناعية �واملنطقة �با��زائر�العاصمة �السمار�ةا��راش �وواد �بالبو�رة، �خالد �وسيدي �ببجاية �وأقبو �بباتنة، �وجرمة �وأر�س �البوا�� �بأم

ا�ا��اصة����الفشل����ترقية�أقطاب�النمو�وتثم�ن�دروس�ا،�سعت�ا��زائر�إ���بناء�مس���للتحديث�الصنا���ا���،�وإعتمادا�ع���تجر���...بوعر�ر�ج

�والشر�ات� �املحلية �املؤسسات �من �داخليا �م��ابط �مركب �و�تعاون ��عمل �حيث �فضاءات �أصبحت �فقد �الصناعية، �العناقيد �مف�وم �ع�� يقوم

مناطق�"أو�"  حظائر�ال�شاط"لصناعية�ضمن�اطار�اقلي���وأقيمت����ش�ل�مناطق�تد���متعددة�ا���سيات،�فقد�جرى��ي�ل��ذه�العناقيد�ا

،�وتمتاز��ذه�املناطق�بال�شاشة��والتأخر�الكب���الذي�يجب�تداركھ��سياسات�صناعية�مجددة�وجر�ئة،�"اقطاب�التنافسية"أو�" ال�شاط�املدمجة

  .يل�وتطو�ر��ذه�املناطق�لتحقيق���داف�املسطرة�ل�احيث�تفتقر�ألد�ى�الشروط،�ل�ذا��ان�لزاما�عل��ا�إعادة�تأ�

  إدارة�املناطق�الصناعية - 2

��يئ��ا�كمرحلة�أو��،�ثم�القيام�بإدار��ا�كمرحلة�ثانية،�وقانونيا�فإن�إدار��ا��ع�����يئ��ا�و�سي���ا�معا،��55/84يقصد���ا�حسب�املرسوم�   

  .و�مكن�ذكر�ذلك�فيما�ي��

  ��يئة�املنطقة�الصناعية -

  : تتم���يئة�املناطق�الصناعية�عن�طر�ق��يئات�ومؤسسات�مختلفة�نذكر�ا�حسب�ال��ت�ب�التا���

،�و�ذا�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�9/03/1983املؤرخ������02/82يئات�عمومية�اقتصادية�م�شأة�بموجب�املرسوم�رقم� -     

  .ومتنوعة�تا�عة�لوزارات�مختلفة�ع����شاطات�ذات�منفعة�محلية،�أو��شاطات�ذات�منفعة�وطنية

مؤسسات�اقتصادية�حسب�الكيفيات�ال���ستحدد�بمرسوم�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�ذات�منفعة�وطنية� -    

  .خاصة�وتا�عة�لسلطة�رئاسة�واحدة

ملنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�عن�طر�ق�وحدة�متخصصة�ت�شأ�بموجب�القانون�و���التنظيمات�املعمول���ا،�عندما�ت�ون�ا -    

  .ذات�منفعة�وطنية�تا�عة�ملؤسسة�واحدة

ا��صول�ع���العقارات�: وتجدر��شارة��نا�أنھ�تقع�ع���عاتق��ج�زة�امل�يأة�إلدارة�املناطق�الصناعية�ضرورة�املحافظة�ع���مبدأين�أساسي�ن��ما

املنطقة�الصناعية�من�ج�ة،�والتعديل����حالة�حدوث�إش�االت����برنامج�املنطقة�بما�والتنازل�عل��ا�إذا��ان�ذلك�ضرور�ا�إلنجاز�مشار�ع�داخل�

نطقة�ي�ناسب�مع���م�الصناعة�املقامة����املنطقة،�و�ذا����إطار���يئات�إضافية،�كما�يقع�ع���عاتق�ا���يئة�شب�ات�امل�شآت�القاعدية�داخل�امل

  .وضمان��ستغالل�ا��سن�للعقار

فقد�أسندت�م�مة��سي���املناطق�الصناعية�إ���مؤسسات�اقتصادية،�ت�شأ��84/56حسب�املرسوم�رقم��:الصناعية�سي���املنطقة��-    

��ذه� �لتحديد �املطبق �املعيار�القانو�ي �تحديد �ح�ن �إ�� �مؤقتة �ال�سي���بصفة �مؤسسات ��طار�ظ�رت ��ذا �و�� �باملرسوم، �محددة �كيفيات وفق

  :عديد�من��ج�زة�املتخصصة�نذكر�م��ااملؤسسات،�وقد�ع�دت�م�مة��سي���ا�إ���ال

  C.N.E.R.Uملركز�الوط���للدراسات�و�بحاث�العمرانية�ا -    

  .E.G.Z.Iمؤسسة��سي���املناطق�الصناعية� -    

�للمناطق� �امل�ونة �لألرا��� �قانونية �بصفة �امللكية �واك�ساب �العقارات �تلقي ��� �واملؤسسات ��ج�زة �ل�ذه ��ساسية �امل�مة وتتمثل

�عقود� �بواسطة ��را��� ��ذه �ع�� �التنازل �بإعادة ��ج�زة ��ذه �تقوم �حيث �ل��واص، �أو�تا�عة �الدولة �أمالك �ضمن �ت�ون �قد �وال�� الصناعية،

����إطار�املعامالت�التجار�ة�املحضة،�أو����إطار�التج���ات��س�ثمار�ة��عد�أن�تقوم��ج�زة�امل�يئة�بأعمال�توثيقية�ومش�رة�لصا ���املس�ثمر�ن

�عندما ���ا �امل��قة �امل�شآت �الر�ط �وشب�ات �ا��ارجية �لل�يا�ل �ال��ميم �بأعمال �املس��ة �املؤسسات �تقوم �كما �وال��ي�ئات، �للعقارات ت�ون��التجزئة

فيقع�ع���) تمر�ر�السكك�ا��ديدية��مثال(بحاجة�إ���ذلك،�أما��عمال�ال���تجعل�املنطقة�الصناعية�كعقار�مخدوم��االرتفاقات��دار�ة�املنطقة�
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�واملعن �املتخصصة �املؤسسة �عاتق �ع�� �يقع �والغاز�فإنھ �والك�ر�اء �التمو�ن �ألشغال �و�ال�سبة ��شغال، ���ذه �للقيام �املرتفقة �املؤسسة ية�عاتق

  .ت�سيق�مع�املؤسسة�املس��ة�للمنطقة�الصناعيةبال

 :توزع�املناطق�الصناعية����ا��زائر - 3

�42ئة����اطار�عمل�ا�ع���تأ�يل�املناطق�الصناعية،�ولضبط�العقار�الصنا���لالس�ثمار�قررت�السلطات�العمومية�انجاز�برنامج�وط���يتمثل������ي

والية�تتمركز��ش�ل�اسا����ع���طول�الطر�ق�السيار�شرق���34كتار�تتوزع�ع����9570منطقة�صناعية�جديدة،�و�ذا����مساحة�اجمالية�تبلغ�

  :غرب�وطر�ق�ال�ضاب�العليا��يمكن�اجمال�ا��من�خالل�ا��دول�التا��

  توز�ع�املناطق�الصناعية����ا��زائر): 01(ا��دول�رقم�

  )�كتار(املساحة��جمالية�  �سمية�املنطقة�الصناعية  الوالية  الرقم

  58  بومدفع  الدف��ع�ن�  1

  340  ع�ن�الباردة  عنابة�  2

  134  راس�الواد  برج�بو�عر�ر�ج  3

  176  فنايا�املاتن/ القصر  بجاية  4

  194  واد�ال��دي  البو�رة  5

  110  واد�س��  الشلف  6

  543  ع�ن�عبيد  قسنطينة  7

  400  ع�ن�وسارة  ا��لفة  8

  70  مطروحة  الطارف  9

  98  أوغاز  معسكر  10

  247  العيدشلغوم�  ميلة  11

  200  ال��جية  مستغانم  12

  700  أوالد�صبار  سطيف  13

  327  الزعرورة  تيارت  14

  319  ع�ن�بوشقيف  تيارت  15

  116  ت��ي�غنيف/ داع�امل��ان  ت��ي�وزو  16

  137  �ر�عطاش  بومرداس  17

  200  بوقادير  الشلف  18

  372  صوامع  ت��ي�وزو  19

  304  ديدوش�مراد  قسنطينة  20

  250  واد�تليالت  و�ران  21

  150  ب�وش���ضر  سكيكدة  22

  80  رمضان�جمال/ا��دائق  سكيكدة  23

  215  أدرار  أدرار  24

  205  تمازورة  ع�ن�تيموش�ت  25

  130  ع�ن�ياقوت  باتنة  26

  382  مشطة�فطيمة  برج�بوعر�ر�ج  27

  187  �شار  �شار�  28

  175  ب���منصور   بجاية  29

  200  أوماش  �سكرة  30

  100  �شوواد�  غرداية  31

  140  بن�جراح  قاملة  32

  523  بالرا  جيجل  33

  200  قصر�البخاري   املدية  34

  78  دراع�ا��اجة  املسيلة  35

  150  حرشية  النعامة  36

  500  حا����بن�عبد�هللا  ورقلة  37

  500  سيدي�خطاب  غيل��ان  38

  100  القليعة  سعيدة  39



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  23 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

  توسع/ 60  سيدي�بلعباس  سيدي�بلعباس  40

  100  راس�املا  سيدي�بلعباس  41

  104  أوالد�بن�دامو  تلمسان  42

  الو�الة�الوطنية�للوساطة�والضبط�العقاري : املصدر

  .منطقة��شطة��36س���السلطات�ا��زائر�ة�لتفعيل�دور��ذه�املناطق�حيث�أنھ�من�ب�ن��ذه�املناطق��عت���

وتج��ــ���ــذه�املنــاطق�وذلــك�مــن�خــالل�طــرح�مناقصــات�ل��يئــة��قلــيم،�و�عت�ــ��الو�الــة�الوطنيــة�للوســاطة�والضــبط�العقــاري��ــ��املســؤولة�عــن��ســي���

ف�ـــ��ال��فمجمـــل�املنـــاطق�الصـــناعية�ا��زائر�ـــة�أ�شـــ�ت�دون���تمـــام�بـــالتوازن�ا���ـــوي�وإســـتغالل�املزايـــا��قليميـــة،�و�ـــالنظر�ل�ـــا��ـــ��حال��ـــا�الرا�نـــة

مـو،�ل�ـذا�ف�ـ���سـ���إ�ـ��تطو�ر�ـا�و��يئـة��ـذه�املنـاطق�مـن�خـالل�أ�شـاء�مـا��ستجيب���اجات�املؤسسات�واملس�ثمر��ن�والس��اتيجي��م�القطاعية�للن

حيـــــث�يتعلـــــق��مـــــر�بإ�شـــــاء�فضـــــاءات�ل��يـــــاة��جتماعيـــــة��والتفاعـــــل��جتمـــــا��،�را�ـــــ�ة��ـــــ��اقليم�ـــــا�) ZDII(�عـــــرف�باملنـــــاطق�الصـــــناعية�املندمجـــــة�

غــــث�انطمــــة�انتــــاج�محليــــة�ت�ــــون�بمثابــــة�بــــؤر�حقيقيــــة�ل��يــــاة��قتصــــادية�ا��غرا�ــــ�،��ســــا�م��ــــ��التنميــــة��قتصــــادية�لب�ئ��ــــا،�وتتمثــــل�الغايــــة��ــــ���

  :و�جتماعية،�������يع�حركية�الشراكة،�وقد�إعتمدت�ا��زائر�ع���أر�عة�أنواع�من�مناطق�التنمية�الصناعية�املدمجة�يمكن�ذكر�ا�كما�ي��

اديات�ا��ارجيــة�عــامال�للنمــو�والتنافســية�وت�ــون��ــ��حيــث��شــ�ل�الت�ســيق�والتفاعــل�بــ�ن�املؤسســات�و�قتصــ: منــاطق�متعــددة�ا��ــدمات -

 .املدن�ال���تملك�طرق�جيدة،�الب���التحتية�واملرافق�العمومية�ا��يدة

حيـــث�تتمركـــز�املؤسســـات�ذات���شـــطة�ال�ـــ��تـــتم��ـــ��ميـــادين�تحو�ـــل�املـــواد��وليـــة�املشـــ��كة�أو�لالســـتغالل،�و�ـــ���ـــذه�: منـــاطق�متخصصـــة -

 .�ارجية�جد�قو�ة،�و�مكن�أن�ت�ون�مناطق��ستجيب���اجيات�نوعية�لإلقليما��الة�ت�ون��قتصاديات�ا�

و�ــ��منــاطق�يمكــن�أن�تخصــص�و�ــتم���يئ��ــا�بــالقرب�مــن�املدينــة�: منــاطق�متخصصــة��ــ��أ�شــطة�ذات�تكنولوجيــا�عاليــة�لألقطــاب�التقنيــة -

 .بحثذات�التمركز�الصنا���املتعدد�ا��دمات�حيث�توجد�كثافة�عالية�من�مراكز�الت�و�ن�وال

و�مكــن�اعتبــار�نــوع�ن�مــن�املنــاطق�قزاعــد�لوج�ســ�ية�تحــت�تصــرف�مؤسســات�التوز�ــع�وأ�شــطة��ســت��اد�: حظــائر�متخصصــة��ــ��ا��ــدمات -

 .والتصدير�ومناطق�التنمية�السياحية

مســــتوى�تمركــــز��:وقـــد�تــــم�القيـــام�بتصــــ�يف�مختلــــف�الواليـــات�وفــــق�مســــتوى�جاذبي��ـــا�باســــتعمال�مؤشـــر�تركي�ــــ��يت�ــــون�مـــن�معــــاي���فرعيــــة�ترجيحيـــة

ظر�املؤسسـات،�وفـرة�الب�ـ��التحتيـة،�قــرب�املؤسسـات�ا��امعيـة�ووحـدات�البحــث�ونوعيـة�ا��ـدمات�ا��ماعيـة،�ان�املـدن�ال�ــ��تبـدو�أك�ـ��جاذبيـة�بــالن

تلمســـان،�ا��زائـــر،�عنابـــة،�بجايـــة،�البليـــدة،�قســـنطينة،�جيجـــل،�و�ـــران،�ورقلـــة،�ســـطيف،�ســـيدي�بلعبـــاس،�ســـكيكدة،�ت�ـــ�ي�وزو،�: ل�ـــذه�املعـــاي����

وأخ��ا��ناك��عض�املنـاطق��سـ�ب�طبيع��ـا�ووضـعي��ا�مـدعوة�ل�ـي�ت�ـون�منـاطق�متخصصـة��ـ��نـوع�معـ�ن�مـن�ال�شـاط،�و�ـؤدي�أخـذ��ـذه�املتطلبـات�

  :�ع�ن��عتبار�ا���انتقاء�محدود�ل�ذه�املناطق،�وع����ذا��ساس�تم�اعتماد�املناطق�التالية�ع���س�يل��ولو�ة

 :ة��ختصاصاتمناطق�التنمية�املتعدد -

  .ا��زائر،�البليدة،�و�ران�ومستغانم،�سطيف�و�رج�بوعر�ر�ج،�غرداية�وحا����الرمل،�عنابة،�بومرداس�وت��ي�وزو

 :�قطاب�التكنولوجية -

  .،�بجاية،�سيدي�بلعباس-سيدي�عبد�هللا�-ا��زائر

 :املناطق�املتخصصة -

  .أرز�و،�حا����مسعود،�سكيكدة،�و�ران

  :ن�اعتبار�ا�كمناطق�صناعية�يجب�ان�تدخل����منافسة�ل�ي�تصبح�مناطق�للتنمية�الصناعية�املندمجة،�مثلو���نفس�سياق��ف�ار�يمك

 :مناطق�متعددة��ختصاصات -

  .قسنطينة�وسكيكدة،�تلمسان�وع�ن�تيموش�ت

 :أقطاب�تكنولوجية -

  .باتنة،�الشلف،�تلمسان،�قسنطينة

 :دور�املناطق�الصناعية�املندمجة����التنمية - 4

منـاطق�التنميـة�الصــناعية�املندمجـة�إ�ـ��تحقيــق��ـدف�إسـ��اتي���مــزدوج�و�ـو��بـروز�قـدرات�صــناعية�نا��ـة�تنـدرج��ضــمن�إطـار���يئـة��قلــيم��سـ���

ة،�تضــمن��تنميــة�متوازنــة�للـــبالد،�وتتمثــل�وســيلة�تحقيـــق�ذلــك��ــ��بــروز�منـــاطق�تجمــع�عــددا�مـــن�الشــروط�الالزمــة�لعمليــة�التنميـــة�م��ــا�الب�ــ��التحتيـــ

ت�ـــو�ن�املـــوارد�ال�شـــر�ة�ا��ب�ـــ�ة،�مراكـــز�البحـــث�التنمـــوي،�و�ـــو�مـــا��ســـا�م��ـــ��بـــروز�أ�شـــطة�صـــناعية�ذات�قيمـــة�مضـــافة�عاليـــة�وذات�طبيعـــة�مراكـــز�ل

ميـة،�موج�ة�للتصدير����امليادين�ا��ديثة�و�مكن�أن�ت�ون�تنافسية�����سواق�ا��ارجية،�فاملناطق�الصناعية��سا�م��ش�ل�اسا�����ـ��عمليـة�التن

  :تنمية�املحلية،�و�ذا�للدور�الذي�تلعبھ�من�خاللوخاصة�ال

 .رفع�تنافسية�املؤسسات�الصناعية�من�خالل�توف���الصناعات�املكملة�والداعمة -
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 .رفع�القيمة�املضافة�لالنتاج�املح���و�ستفادة�من�الطاقات�ال�امنة�املحلية -

 .ز�ادة�درجة�الت�امل�ب�ن�الصناعات�و�القاعات��خرى  -

 .جات�وتقديم�منتجات�محلية�تل���حاجات�الس�ان�املحلي�نالتنو�ع����املنت -

 .توف���فرص�العمل�و�ستخدام����املناطق�الر�فية�بجدب�الصناعة�ال��ا -

 .تحقيق�توز�ع�متوازن�ل�ل�من�العمالة�و�نتاج�ما�ي�تج�عنھ�تنمية�اقليمية�متوازنة -

 .خلاس�يعاب�الفائض�من�العمالة����القطاع�الزرا���وتنو�ع�مصادر�الد -

 .��يئة�الفرص�أمام�أ��اب�املؤسسات�ل��صول�ع���العقار�الصنا���بأسعار�مغر�ة�و�دون�تأخ�� -

 .إجراء��غ��ات�جذر�ة�����ي�ل��نتاج�والعمالة�والعمل�ع���تنوع�ما -

 .جذب��س�ثمار�ا��اص�للمسا�مة����تنمية�القطاع�الصنا�� -

 .ة���ذه�املناطقجذب��س�ثمار��جن����بتوف����عض��متيازات�ا��اص -

 .تحقيق�الالمركز�ة�الصناعية�وا��د�من�تمركز�الصناعات�����عض�املناطق�وخاصة����املدن�الك��ى  -

 .تقديم�ا��دمات�واملنافع�للمشروعات�الصناعية�بحيث�تقلل�ت�اليف�ا�وتزداد�ار�اح�ا -

 .و�و�ما��ساعد�ع���جذب�العملة�الصعبةرفع�تنافسية�القطاع�الصنا���ما�ساعد�املؤسسات�الصناعية�ع���تخطي�حاجز�التصدير� -

 تنظيم��را����املناسبة�لالستعمال�الصنا���مما��ساعد�ع���ال��يئة�العمرانية�ا��ديدة -

 . تنظيم�التوسع�الصنا���وترشيد�إختيار�مواقع�املشروعات�الصناعية�داخل�أقاليم�املدن�الكب��ة -

  :ا��اتمة

�س���ا��زائر�ا����ستفادة�من�املناطق�الصناعية�املتوفرة�لد��ا�و�س���ا�����يئـة�اقـاليم�جديـدة�و�ـذا�مـن�خـالل�ا�شـاء�حظـائر�صـناعية�

ل�ــذا�فــإن�إ�شــاء�تتــوفر�ف��ــا�ا�ــم�الــدعائم��ساســية�ل��قيــة�تنافســية�املؤسســات�الصــناعية�و�عت�ــ��العقــار�الصــنا���مــن�ا�ــم�املشــا�ل�ال�ــ��تواج��ــا،�

اطق�صـــناعية�ســـ��افقھ��ســـ�يالت�وتحف�ـــ�ات�وضـــع��ا�الدولـــة��ـــ��متنـــاول�املســـ�ثمر�ن�وم��ـــا��متيـــازات�ا��بائيـــة�وتحف�ـــ���ـــ��ا��صـــول�ع�ـــ��العقـــار�منـــ

��الصــنا���مـــن�خـــالل�بيـــع�امل�ــ��املر�ـــع�بالـــدينار�الرمـــزي�فضــال�عـــن�إجـــراءات�إدار�ـــة�مخففــة�كتقلـــيص�الوثـــائق�املطلو�ـــة��ــ��اســـتحداث�اســـ�ثمار�صـــنا�

  :،�����ذا��طار�يمكن�وضع�جملة�من�النتائج�التوصياتمع�ن

 .�عت���املناطق�الصناعية�اداة�فعالة�ل��قية�تنافسية�القطاع�الصنا�� -

 .�سا�م�املناطق�الصناعية��ش�ل�اسا�������دعم�التنمية�الصناعية -

 .�عت���املناطق�الصناعية����ا��زائر�حديثة�ال�شأة�وتمتاز��عدم�استقرار�ا -

 . املناطق�الصناعية����ا��زائر�ان�تحقق���داف�املرجوة�م��ا�مثل�املنطقة��الصناعية�ببورج�بو�عر�ر�ج�استطاعت��عض -

 .تفعيل�دور�املناطق�الصناعية����ا��زائر�ي�ون�من�خالل���يئ��ا�وتأ�يل�ا -

 .ان�تأ�يل�املناطق�الصناعية��عت���احد�املفاتح�إل�عاش�آلة�الصناعة����ا��زائر -

 .مقومات�صناعية�كث��ة�يجب�استغالل�ا�وصقل�ا�من�خالل�تنظيم�التجمعات�الصناعيةتزخر�ا��زائر�ب -
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          امل��ص

ھ�نظرا�ملا��عرفھ�عالم��عمال�من�حدة����املنافسة�و�التنافس،�أصبح�لزاما�ع����ل�املؤسسات�أن�تجد�لنفس�ا،�مالذا�و�ركنا�ركينا�تح���ب�������

رار���ا�نفس�ا�من�عواصف�التغي���ال���تم���السوق�العال�������ذا�العصر،�و��و�ما��عرف�بالتنافسية�ال���تمكن�املؤسسات�من�ا��فاظ�ع���إستم

  .و�حماية�نفس�ا�من�الزوال،�و�ال����ع���عن�جملة�امل��ات�التنافسية�ال���يمكن�للمؤسسة�تحقيق�ا����غمار�املنافسة�ا��الية

�من� �تتم�����ا �ال�� �ل��صوصيات �نظرا �و�ذلك �الدول �يإقتصاديات �ال��وض ��� �و�أساسيا �م�ما �دورا �و�املتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تلعب بحيث

  .م�تأثر�ا��ش�ل�كب���بالتغ��ات��قتصادية�الك��ى�و�أيضا�س�ولة��سي���امرونة�و�عد

،�و�إن��ان�دخول�املؤسسة�إ���السوق�الدولية،�يتطلب�أن�ي�ون�للمؤسسة�الصغ��ة�و�املتوسطة�إم�انيات�تمك��ا�من�الدخول�إ���السوق�الدولية

  .فع�من�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطةل�ذا�يجب�ع���الدول�توف����ذه��م�انيات�من�أجل�العمل�ع���الر 

�أوال �املوضوع، ��ذا �دراسة �من �ال�دف �إم�انية�: و��ان �و�ع�� �املنافسة �ع�� �و�املتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �قدرة �حقيقة �مدى �ع�� �و�التعرف

: لية�تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�و�ثالثامعرفة�معوقات�عم: إنتقال�أ�شط��ا�إ����سواق�العاملية�و�صناعة�م��ة�تنافسية،�ثانيا

  .محاولة�معرفة�حقيقة�التوجھ�الدو���للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�محل�الدراسة�و�تقييم�ا

          .منافسة،�قدرة�تنافسية،�تنافسية�دولية،�تدو�ل�و�مؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة: ال�لمات�الدالة

Abstract 
            Given the Competition and Rivalry know by the world of business, the companies must find 
herself a shelter from the storms of change that characterize the global market nowadays, which is 
called the Competitiveness that will enable them to maintain continuity and protect themselves of 
extinction and disappearing, and that reflect the competitive advantages that organizations can 
achieve in the current Competition. 
         So ; The Small and medium enterprises have do important role and essentially by take of the 
economies of countries, that one Given the specificities that characterize by them, from flexibility 
and not affected dramatically by a big changes economic and also facility of management. 
          And by the foundation login in the international market if have need a potential to can 
achieve to entry the international market, to this states must provide these possibilities by work on 
lifting of competitiveness of The Small and medium enterprises. 
        And was intent to study this subject, First; determine the truth of capacity the Small and 
medium enterprises by competition and the possibillity of transmission your activity to the global 
market and industry competitive advantage. The second: Knowledge the obstacles of 
internationalization process of Small and medium enterprises Algerian. The third: Try to knowing 
reality of international orientation for the Small and medium enterprises under study and evaluated 
they.      
Keywords : Competition – Competitiveness – International Competitiveness – Internationalization 
– Small and medium enterprise. 
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�البحث�������� �إش�الية �فإن ��ذا �ع�� ��قتصادية بقدرة تتعلق�و�بناًء �م�سمة ب�ئة ظل �� التعا�ش ع�� ا��زائر�ة املؤسسات و� بالعوملة تنافسية

 العاملية املنظمة إ�� لالنضمام ا��زائر و�س�� ا��ارجية التجارة الدولية،�فبتحر�ر يات�تفاق ن�يجة العاملية التجارة تحر�ر حركة أمام �سواق انفتاح

 �� نفس�ا املنظمات �ذه وجدت و�الدولية،�و�بذلك الوطنية �سواق �� حادة منافسة ا��اصة أو م��ا العمومية سواء املنظمات �ذه للتجارة،�ستواجھ

 �تفاقيات �عد تفرض زالت الوطنية�و�ما السوق  �� منتجا��ا بقوة فرضت ال�� �جن�ية املنافسة أمام بالتصدي ل�ا �سمح ال التنافسية من مستوى 

 التنافسية القدرات و�تنمية توف�� �� كب��ة مج�ودات بذل ا��زائر�ة املؤسسة� ع�� يفرض الذي �جن�ية،��مر و��عض�الدول  ا��زائر ب�ن تمت ال��

 .السوق  �� البقاء أرادت إذا ملنتجا��ا مزايا�تنافسية بناء أجل من

عل�إن�التحوالت��قتصادية�ال���مر���ا�العالم�خاصة��عدة�ظ�ور�فكرة�العوملة�جعل�إقتصاديات�الدول�تمر�بتذبذبات�و�منعرجات�حاسمة،�مما�ج

ت�فيھ�التقنيات�و�تطورت،�و�توافرت�جل�إقتصاديات�العالم�تتأثر���ا،�و�قد�أصبحت�املؤسسات�الك��ى��بفرض�قواني��ا�ا��اصة����وسط��عدد

فيھ�املعلومات�و�اختلفت،�و��عدت�فيھ��افة�ا��دود�ا��غرافية،�و�أصبح�من�الوا���أنھ�يجب�ع���املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�الدخول����

ع���وجھ�ا��صوص�نقول�ما��و�مص���فضاء�املنافسة�و�ال���������تزايد�مستمر،�و����التحر�ر��قتصادي��ش�ل�عام،�و�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية�

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؟

ن�إن�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�لم��عد�ل�ا�فرصة�لل�روب�من��ذا�املنطق،�آ���و��و�منطق�املنافسة�الشديدة،�و�من�الضروري�� 

  .و�حرص�شديد�ع���البحث�عن�أسواق�جديدةع���املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�أن�ت�ون�ل�ا�تنافسية�عالية�

�لتدو�ل �عادة �و�ي�ب�� �التدو�ل، �لعملية �إستعداد �ع�� ��� �ال�� �و�املتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �لدعم �سياسات �وجود �ال�بد�من �املع�� ��ذا �و���

  .املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بصفة�عامة�أن�ينظر����سياق�تحر�ر�السوق�والقدرة�التنافسية�للمنتجات

كيف�يمكن�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�أن�تمتلك�قدرة� :و�من�خالل��ذا�فالسؤال�الرئ�����املطروح����تحليلنا��ذا�و��و������

  تنافسية�تمك��ا�من�تدو�ل��شاط�ا����ظل��نفتاح�ا��ا���ل��دود؟�������������������

  :الفرعية�التالية�طرح��سئلة س�تم �ش�الية �ذه عمق إ�� و�للوصول    

�التنمية�* ��� ��خ��ة ��ذه �تلعبھ �الذي �الدور �و�ما �و�املتوسطة، �الصغ��ة �املؤسسات �ع�� �و��شدة �ا��الية ��قتصادية �ترتكز�التوج�ات ملاذا

 �قتصادية؟

  �ل�تمتلك�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�قدرة�تنافسية�تمك��ا�من�إقتحام��سواق�العاملية؟* 

 �عت���عملية�تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�فرصة�أم���ديد�لإلقتصاد�الوط��؟��ل*

 ما�����ثار�امل��تبة�ع���تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة؟* 

،��عت���ا��زائر�كغ���ا�من�الدول�النامية�لم�و�قبل�الولوج����حي�يات�املوضوع�إرتأينا�إ���التطرق�إ����عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة��������

  :ت�ب����عر�فا�رسميا�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�منذ��ستقالل،�سوى��عض�املحاوالت�و�أبرز�ا

،�الذي�)1972(التعر�ف�الذي�تقدمت�بھ�وزارة�الصناعة����التقر�ر�ا��اص�ب��نامج�تنمية�الصناعات�الصغ��ة�و�املتوسطة����بداية�السبعي�يات�*

�15عامل،�و�تحقق�رقم�أعمال�سنوي�أقل�من��500يرى�بأن�املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة�����ل�وحدة�إنتاج�مستقلة�قانونا،�و��شغل�أقل�من�

 . مليون�دينار�جزائري �10دينار�جزائري،�و�تطلب�إ�شاؤ�ا�إس�ثمارات�أقل�من��مليون 

حيث�يرتكز�التعر�ف�املق��ح�ع���املعيار�ن�الكمي�ن،�اليد�العاملة��1983التعر�ف�الذي�تب�تھ�املؤسسة�الوطنية�لتنمية�الصناعات�ا��فيفة�سنة�*

�تلك�املؤسسة�ال����شغل�أقل�من�املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���أ��"ورقم��عمال،�فتعرف� �10عامل�و�تحقق�رقم�أعمال�أقل�من��200ا

  ."مليون�دينار�جزائري 

أخرى�تمت�أثناء�امللتقى�الوط���حول�تنمية�املناطق�ا��بلية����إطار�الدراسة�ال���تقدم���ا�السيد�رابح�محمد�بلقاسم� و��ناك�محاولة��عر�ف*

ؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�����قتصاد�ا��ب��،�و�يرتكز�ع���املعاي���النوعية�بحيث�ينظر�الباحث�عناصر�التفك���حول�م�انة�امل" تحت�عنوان�

أو�وحدة�ا��دمات�الصناعية�ذات���م�صغ���تتمتع�بال�سي���املستقل�و�تأخذ�إما�/�ل�وحدة�إنتاج�و" إ���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���أ��ا�

 )".والئية�أو�بلدية( ذه��خ��ة����مؤسسات�محلية�� ش�ل�مؤسسات�خاصة�أو�مؤسسات�عامة�و

إال�أن��ذه�املحاوالت��انت�غ���قادرة�ع���تحديد��عر�ف�دقيق�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�إذ�ظلت�صيغة�التعر�ف�ناقصة�ولم�تضع�����������

�و �الصغ��ة �املؤسسات �ب�ن �الفاصلة �حي ا��دود �الثالثة ��لفية �بداية �غاية �إ�� �سنة�املتوسطة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �وزارة �أصدرت ث

 و�م،�2001د�سم���سنة���12ـ�و�املوافق��1422رمضان��27املؤرخ�����18-01القانون�التوجي���ل��قية�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�رقم��2001

��تمام���ذا�القطاع�و��ذا��عدما�صادقت�ا��زائر�ع����و�الذي�أبدت�من�خاللھ�ا��زائر�ني��ا�ا��دية����الرس���ل��زائر،� �و�التعر�ف�القانو�ي�و

� �جوان ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �حول �بولونيا �و�يرتكز��ذا�2002ميثاق ��ورو�ي ��تحاد �حدده �الذي �التعر�ف �يكرس �و��و�ميثاق ،

  : �� التعر�ف�ع���ثالثة�معاي���و

 عدد�العمال����املؤسسة؛ -



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  28 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 قھ�املؤسسة؛رقم��عمال�السنوي�الذي�تحق -

 .ا��صيلة�السنو�ة�و�إستقاللية�املؤسسة -

�و �السلع �إنتاج �مؤسسة �بأ��ا �القانو�ي، �وضع�ا ��ان �م�ما �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسة �إ��� فتعرف �واحد �من �و�ال��250ا��دمات��شغل عامل،

  .دينار�جزائري،�و����تح��م�معاي����ستقالليةمليون��500يتجاوز�رقم�أعمال�ا�ملياري�دينار�جزائري�أو�ال�يتعدى�إجما���حصيل��ا�السنو�ة�

مليون�و�ملياري�دينار�جزائري�أو�ال���ت��اوح����200ص�و�ي��اوح�رقم�أعمال�ا�ب�ن�����250املؤسسة�ال����شغل�خمس�ن�إ���: املؤسسة�املتوسطة*

  . مليون�دينار�جزائري �100حصيل��ا��جمالية�ب�ن�

  غل�من�عشرة�إ����سعة�و�أر�ع�ن���ص�و�ال�يتعدى���املؤسسة�ال����ش: مؤسسة�الصغ��ة*

  .مليون�دينار�جزائري �100مليون�دينار�جزائري�أو�ال�تتجاوز�حصيل��ا��جمالية��200رقم�أعمال�ا�السنوي��

�املصغرة* �أو�: املؤسسة �دينار�جزائري �مليون �السنوي �أعمال�ا �رقم �و�ال�يتعدى �أ��اص ��سعة �إ�� �واحد �من ��شغل �ال�� �املؤسسة ال�يتجاوز���

  . مليون�دينار�جزائري ) 10(حصيل��ا��جمالية�عشرة�

  :و�يمكن�ت��يص��عر�ف�املشروع�ا��زائري�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��دول�التا����������

  �عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر): 01(جدول�رقم�

  املؤسسة�املتوسطة  املؤسسة�الصغ��ة  املؤسسة�املصغرة  ا���م�-املعيار

  250 – 50  49 – 10  09 – 01  عدد�العمال

 من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���املعلومات�السابقة: املصدر

  القدرة�التنافسية�ع���مستوى�املؤسسة�و�مؤشرات�قياس�ا: املحور��ول 

�التنافسية���������� �مصط��ات �من ��ل ��ستخدم �البعض �أن �مفاد�ا �مفا�يمية �جدلية �إ�� �يقودنا �التنافسية �موضوع �عن �ا��ديث إن

)Competitiveness/ La compétition(� �املنافسة �و�كذا ،La concurrence/ Competition)(� �التنافسية �و�امل��ة ،)L’avantage concurrentielle/ 

Competitive Advantage(كم��ادفات�غ���أن��ناك�إختالفا�و�تباينا�فيما�بي��م،�و�ي��ز�وفق��عض�الدراسات����أن�مف�وم�التنافسية�أوسع�من��،

�معينة �سوق ��� �و�خدما��م �سلع�م �تصر�ف �ع�� �و�قدر��م �املتنافس�ن، �ب�ن �ديناميكية �وجود �ع�� �تدل �التنافسية �أن �ذلك �املنافسة و�. مف�وم

 يمتد ف�و ��عاد، متعدد أنھ كما بالديناميكية، ي�سم املف�وم �ذا أصبح كيف يمكن�إستخالص امل��ة�التنافسية، ملف�وم لتار���ا التطور  بإستعراض

 املح�� أو��ساس الب�ئة باعتبار�ا الدولة كذلك و)Michael Porte �ساسية�لـ� وحدة�التحليل �عت��ان اللتان(و�الصناعة�)  املنظمة(ل�شمل�املؤسسة�

أنھ�����ذا�املبحث�س�تم�التطرق�إ���القدرة�التنافسية�� إ�� �شارة و�تجدر). املنظمة(و�املؤسسة�� للصناعة التنافسية امل��ة تحقيق �� �ساعد  الذي

  .و�مؤشرات�قياس�ا

  �عر�ف�القدرة�التنافسية�ع���مستوى�املؤسسة�: أوال

 �سواق �� ت�نافس ال�� �� فاملؤسسات التنافسية، القدرة مف�وم لتطبيق مستوى  أفضل �و املؤسسة مستوى  أن ع�� الدراسات أغلب تتفق�������

  : املؤسسة�و��� مستوى  ع�� التنافسية للقدرة املقدمة أ�م�التعار�ف نذكر الدول،�و�ل�ذا و�ال القطاعات و�ل�ست الدولية

و� ا��يدة بالنوعية السلع�و�ا��دمات ع���إنتاج القدرة" انهأ ع�� بر�طانيا �� املؤسسة مستوى  ع�� التنافسية القدرة �عرف: التعر�ف�ال��يطا�ي.1

 ال��يطا�ي التعر�ف يتمحور  ".�خرى  املؤسسات من كفاءة أك�� املس��لك�ن��ش�ل حاجات تلبية �ع�� و��ذا املناسب، الوقت و��� املناسب بالسعر

 الوقت و��� املناسب بالسعر عالية وجودة جيدة نوعية ذات و�خدمات سلع بتوف�� ذلك�و  املختلفة، املس��لك�ن رغبات تلبية ع�� املؤسسة قدرة حول 

  .الدولية �سواق إ�� النفاذ خالل�ا من �ستطيع ح�� املناسب

 أن ما مؤسسة باستطاعة ال�� القيمة من"أساسا� ت�شأ للمؤسسة التنافسية القدرة أن �خ�� �ذا يرى Michael porter: �عر�ف�ماي�ل�بورتر.2

 �ش�ل �عوض املنتج �� متفردة منافع بتقديم أو م�ساو�ة، و�بمنافع املنافس�ن بال�سبة�ألسعار أقل أسعار ش�ل تأخذ أن يمكن إذ لز�ائ��ا، تخلق�ا

 :ع�� بقدر��ا تتم�� ال�� �� بورتر ملاي�ل بال�سبة تنافسية قدرة تملك ال�� املؤسسة أن أي ،"السعر�ة�فيھ الز�ادة واسع

 ا��ودة من مستوى  ع�� املحافظة مع تقليل�الت�لفة ع�� املؤسسة قدرة من ت�شأ امل��ة �ذه املنافس�ن، من أقل �سعر املنتجات نفس بيع أو إنتاج -

 .والر�ح

 تنفرد بحيث...) البيع ما��عد خدمات أقل، سعر أع��، جودة( املس��لك نظر وج�ة من مرتفعة قيمة لھ ما ���ء ف��ا خدمات و�تقديم منتجات إنتاج�-

  .منافس��ا عن املؤسسة بھ

������������ �أيضا �و��عرف �و�القدرة �أك���كفاءة ��ش�ل �و�خدمات �بمنتجات �املس��لك �تزو�د �ع�� �القدرة ��ع�� �بأ��ا �املؤسسة �صعيد �ع�� التنافسية

لعال������ظل�غياب�الدعم�و�ا��ماية�فعالية�من�املنافس�ن��خر�ن����السوق�الدولية،�مما�يجعل�نجاحا�مستمرا�ل�ذه�املؤسسة�ع���الصعيد�ا

  .)العمل،�رأس�املال�و�التكنولوجيا( من�قبل�ا���ومة،�و�يتم�ذلك�من�خالل�رفع�إنتاجية�عوامل��نتاج�املوظفة����العملية��نتاجية



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  29 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 من لز�ائ��ا قيمة خلق ع�� القدرة تمتلك ال�� املؤسسة تلك �� تنافسية قدرة ل�ا ال�� املؤسسة بأن القول  يمكننا السابقة التعار�ف خالل من��������

 و�تحس�ن و��ستمرار البقاء ل�ا يضمن بما العاملية، �سواق إ�� و�النفاذ ر�حي��ا ز�ادة من و�تمك��ا منافس��ا عن تم���ا فعالة إس��اتيجية تب�� خالل

 السعر جانب ع�� ال��ك�� �ع�� تنافسية�ال قدرة خالل�إك�ساب من للز�ون  قيمة خلق و�أن ك�ل، �قتصادي النمو لتحقيق لألفراد املع�شية الظروف

 املنتجات، من �غ��ه مقارنة يحقق�ا ال�� املختلفة املنافع منھ، املتحقق �مان املنتج، جودة �� �ان سواء ذلك من أ�عد إ�� يمتد بل فحسب، و�إنخفاضھ

 ل�س بأنھ تماما تدرك أن أنواع�ا �ش�� املؤسسات فع�� ع��ا، الز�ون  رضا �� تصب جميع�ا و�ال�� ا��، ... �ستخدام عن الناجمة و��ضرار التلف

 مع يتوافق بما و�تطور�ا التنافسية قدرا��ا من �عزز  أن فعل��ا ذلك تحقق أن تر�د �انت إذا بل �بد، و�إ�� مستمر نجاح أو ثابتة تنافسية قدرة �ناك

  .الزمن ع�� التغ�� �� املستمرة املس��لك�ن و�إحتياجات رغبةو� القائمة و�املنافسة السوق  متطلبات

  مؤشرات�قياس�القدرة�التنافسية�ع���مستوى�املؤسسة: ثانيا

السوقية�و� و�ا��صة للعوامل ال�لية �نتاجية الصنع، ت�لفة الر�حية، :أ�م�ا مؤشرات عدة خالل من للمؤسسة التنافسية القدرة قياس يمكن������

  :����اآل�ي

) ال�شاط قطاع( الصناعة �� املحققة �ر�اح متوسط من أع�� الغالب �� ت�ون  أر�اح تحقيق ع�� املؤسسة قدرة"و�نقصد�بالر�حية��:مؤشر�الر�حية.1

�"و�الطو�ل املتوسط املدي�ن ع�� ذلك �� �ستمر و�أن  يمكن ما و�إنما معينة ��ظة �� املحققة ا��الية �ر�اح ل�ست حقا املؤسسة ��م ما لذلك ،

بالقيمة� تتعلق املؤسسة ألر�اح ا��الية القيمة" أن أي الزمن، من طو�لة لف��ة و��ستمرار السوق  �� البقاء ل�ا يضمن بحيث مستقبال تحقيقھ

 ".السوقية�ل�ا

افسية�و�لكن�املشروع�يمكن�كما�سبق�ذكره�أن�مؤشر�الر�حية�مؤشر��ا���للتنافسية�ا��الية،�و�كما�تمثل�ا��صة�من�السوق�مؤشرا�ع���التن������

افسية�أن�ي�ون�تنافسيا����سوق�تتجھ�بذا��ا�نحو�ال��اجع،�و�بذلك�فإن�التنافسية�ا��الية�لن�ت�ون�ضامنة�لر�حيتھ�املستقبلية،�و�يمكن�قياس�تن

لفة�إس�بدال��صول،�فإن��انت�ت�/ ال�سبة�السوقية�للدين�و�رؤوس��موال�ا��اصة�باملشروع: و�الذي�يتمثل���  tobin’sاملشروع�بواسطة�مؤشر

�غ���تناف��� �املشروع �فأن �الواحد �من �أقل ع��� للمؤسسة املستقبلية �ر�اح و�عتمد الت�اليف بتدنية كث��ا مرتبط الر�حية مؤشر إن�.ال�سبة

 للمؤسسة املستقبلية الر�حية أن كما �سواق، �� الطو�ل املدى ع�� ��املنتجا ال�س�ية ا��اذبية ع�� و�كذلك إنتاج�ا عوامل وت�لفة ال�س�ية، إنتاجي��ا

و�يمكن�قياس�القدرة�التنافسية�للمؤسسة�إنطالقا��. عل��ا تحصل ال�� �خ��اع و�براءات و�التطو�ر البحث ع�� ا��الية نفقا��ا ع�� تقوم أن يمكن

  : من�الر�حية�كمؤشر�باإلعتماد�ع���معطيات�ا��داول�املحاس�ية�للمؤسسة�نذكر�ال�سب�التالية

 100* إجما���قيمة�املبيعات/ صا���الدخل= �امش�الر�ح�من�املبيعات -

 100* مجموع�قيمة�املوجودات�/ صا���الر�ح= العائد�من��س�ثمار -

 100* حق�امللكية�/ صا���الر�ح= ائد�ع���حق�امللكيةالع -

 قدرة تملك ال�� املؤسسة وعليھ للمؤسسة، التنافسية القدرة تحقيق ع�� م�م مؤشر �عطي باملنافس�ن مقارنة ال�سب �ذه إرتفاع إن ا��ال و�بطبيعة

  .بمنافس��ا مقارنة أك�� أر�اح تحقق ال�� �� تنافسية

 مؤشرا«الصنع� ت�لفة و�تمثل "منافس��ا مع مقارنة املمكنة الت�اليف بأقل �نتاج ع�� املؤسسة قدرة "الصنع بت�لفة نقصد: مؤشر�ت�لفة�الصنع.2

 ،"املستقبلية الر�حية حساب ع�� الت�اليف �� �نخفاض ذلك يكن لم منتجات�م�شا��ة�ما ذو(املتجا�س� ال�شاط فرع �� التنافسية القدرة عن �افيا

 املنافسة ���املؤسسات السائدة املتوسطة مستو�ا��ا من أقل أو �سعار بنفس البيع من �ذا يمك��ا ت�اليف�ا إنخفاض ع�� بناء أسعار�ا ألن�إنخفاض

 لت�لفة بديال ت�ون  أن العمل وحدة أيضا�لت�لفة يمكن و�الت�اليف،�كما �يرادات ما�ب�ن ايجابيا الفجوة و�ا�ساع العوائد �عظيم �ع�� ما و��و ل�ا

 غ�� املؤسسة و��عت�� .وجود�ا ي�ناقص الوضعية �ذه ولكن �جمالية، الت�لفة من �ك�� ال�سبة العاملة اليد ت�لفة �ش�ل عندما املتوسطة الصنع

� �و��عزى  تتجاوز  املتوسطة الصنع ت�لفة ت�ون  عندما"تنافسية ��سواق، ���  ال�� املوارد قيمة أن أو إنتاجي��ا النخفاض إما ذلك سعر�منتجا��ا

 غ�� بطر�قة و��س�� تخصيص�ا �ساء املؤسسة موارد أن �ع�� و��ذا تقدم�ا ال�� ا��دمات أو ت�تج�ا السلع�ال�� قيمة ع�� تز�د املؤسسة �ستعمل�ا

  )."متنوعة (متجا�سة غ�� منتجات ذو �شاط قطاع حالة �� و��ذا معا الس�ب�ن أو فعالة،

�و�من�أجل�تحس�ن�ال�سي���الفعال�للمؤسسة�ال�بد�من�ضرورة�ت�و�ن�املوارد�ال�شر�ة�بإعتبار�ا�من�أبرز�مقومات�القدرة�التنافسية�للمؤسسة،������

�تمام�ال�ا���و�ما�نالحظھ�أن�املؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة����وضع�ا�ا��ا���املتم���برداءة��نتاج�و�ت�لفتھ�املرتفعة�و��سوء�ال�سي���و��عدم�� 

ا�ملواج�ة�برضا�الز�ون�و�عدم�إعطاء�املتعلم���مية�ال����ستحق�ا�سواء�ماديا�أو�معنو�ا،�ما�زالت��عيدة�جدا�عن�الوصول�إ���املستوى�الذي�يؤ�ل�

اث�التغ��ات�املستمرة�املنافسة�الشرسة�من�قبل�مؤسسات��عتمد�إس��اتيجية�ال�سو�ق�الدو���و�تتضمن�مبدأ�ا��ودة�الشاملة�املرتكزة�ع���إحد

ع���جميع�أصعدة�املؤسسة،�و��ل�ذلك��ستد���الت��يل�بإدخال�إصالحات�جديدة�سواء�ع���صعيد�املؤسسة�و�أساسا�س���ا�أو�ع���محيط�ا�

  .�قتصادي�و��جتما���و�الثقا��
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3.� ��نتاج �لعوامل �ال�لية ��سبة�): P.T.F : Productivité Totale des Facteurs(مؤشر��نتاجية �إ�� �عامة �بصفة ��نتاجية �ش���مصط��

ساعات�العمل�أي�ت�لف��ا�و�ت�اليف��الت�و�املعدات�ب�نما��شمل�املخرجات�املبيعات،�الدخل،�ا��صة��تاملخرجات�إ���املدخالت�و��شمل�املدخال 

�"�نتاج عوامل من الواحدة الوحدة ت�تجھ ما مقدار"أ��ا� ع�� و��عرف. 15السوقية مدى�إنتاجية�املؤسسة�و�قدر��ا�ع���تحو�ل�عوامل�أي�تق�س�،

بالوحدات�مثل��نتاج�إ���منتجات،�و�ما�يؤخذ�ع����ذا�املف�وم�أنھ�ال�يو���مزايا�و�مساوئ�ت�لفة��نتاج،�كما�أنھ����حالة�إذا��ان��نتاج�مقاسا�

ية�املنتجات�املعروفة�من�جانب�املؤسسة،�و�يمكن�مقارنة��نتاجية��طنان�أو��عداد،�فإن��نتاجية��جمالية�للعوامل�ال�تو���ش�ئا�حول�جاذب

 .ال�لية�للعوامل�لعدة�مؤسسات�محلية،�و�ذلك�بوفرات�ا���م�و�تحرك�دالة�الت�لفة�ا��دية�لألسفل

 أو العمل إنتاجية مثل ا��زئية ة�نتاجي �� �نتاج عناصر من واحد �عنصر �نتاج عالقة أن ست�تاجإ يمكننا السابقة التعار�ف خالل من          

 �ستخدم�ا أداة باعتباره �نتاجية مف�وم و�يفيد ال�لية، �نتاجية إ�� �ش�� ف�� �نتاج عناصر و�جميع �نتاج ب�ن العالقة أما املال، رأس إنتاجية

و��.مختلفة ف��ات �� أو ال�شاط، قطاع نفس �� املؤسسات من لغ���ا بال�سبة مؤسسة داخل �داء مستوى  ع�� للتعرف و�املقارنة القياس �� املدير

 الر�اضية بالصيغة ع��ا التعب�� و�يمكن و�املخرجات، املدخالت مقادير حول  البيانات توف�� �� �نتاجية مؤشرات حساب �� �ساسية ا��طوة تتمثل

  :التالية

  املدخالت�ال�لية/ املخرجات�ال�لية= �نتاجية�ال�لية��-

  أحد�عناصر��نتاج/ املخرجات�ال�لية�= �نتاجية�ا��زئية� -

 م�ونات إ�� منافسة��س�ند تصور�وجود�مؤسسة املعقول  غ�� من إذ التنافسية، بالقدرة وثيقا ارتباطا و�ترتبط �اما مؤشرا �نتاجية �عد���������

 من و�تز�د �قتصادية املؤسسات أر�اح ز�ادة �� �سا�م انهأل املوارد استغالل و�تحس�ن �نتاجية بز�ادة ��تمام الضروري  ضعيفة،�و�من إنتاجية

 املز�د تقديم طر�ق عن السوق  نطاق و�توسيع ممكنة ت�لفة بأقل جتمعلما يحتاج�ا ال�� و�ا��دمات السلع توفر �نتاجية ز�ادة أن كما �فراد دخل

 .من�املنتجات

و� النمو أل�داف تحقيق�ا و�مدى تنافسي��ا ع�� ا��يدة�ل��كم املؤشرات أحد السوق  مبيعات من املنظمة نص�ب �عت���:السوقية ا��صة مؤشر.4

 السوق  �ان إذا مالئما ال�دف �ذا ي�ون  حيث. فيھ �عمل الذي السوق  مبيعات من مع�ن نص�ب ع�� ا��صول  إ�� املنظمات �ل �س�� قد و. �ستمرار

 الذي ال�شاط قطاع مبيعات إجما�� إ�� املبيعات من املؤسسة حصة تقدير �� م�م مؤشر �و اغتنام�ا إ�� �س�� مستقبلية فرصا �ناك و��انت ينمو

 املنظمة مبيعات مجموع"بأ��ا� السوقية ا��صة ���السوق،�و��عرف املؤسسة قوة ع�� ذلك دل �لما ال�سبة �ذه ارتفعت ف�لما املؤسسة، إليھ ت�ت��

�مبيعات ع�� مقسومة معينة عالمة من ��خرى  مجموع  سوق  حصة ب�ن ال�سبة بأ��ا �عرف كما "العالمات و�بمختلف السلعة لنفس املنظمات

   :ي�� كما للمؤسسة السوقية ا��صة عن �ع�� أن و�يمكن .أداء �حسن املنافس سوق  حصة أو �جمالية السوق  و�حصة املؤسسة

  .إجما���قيمة�مبيعات�قطاع�ال�شاط/ إجما���قيمة�مبيعات�املؤسسة�= ا��صة�السوقية����������

و� الدو��، املستوى  ع�� تنافسية قدرة ل�ا ت�ون  أن بدون  الداخلية السوق  من �ام جزء ع�� و��ستحوذ مر�حة ت�ون  أن ما ملؤسسة املمكن و�من�������

 غ�� و�لك��ا آنية ر�حية ذات ت�ون  أن الوطنية للمؤسسات يمكن كما الدولية، التجارة إتجاه عوائق من محمية املحلية السوق  ت�ون  عندما �ذا يحصل

 الدولي�ن منافس��ا ت�اليف مع املؤسسة ت�اليف مقارنة يجب ا��دث ل�ذا �حتمال و�لتقدير التجارة، تحر�ر عند باملنافسة �حتفاظ ع�� قادرة

 .املحتمل�ن

  : املؤسسة،�و�تتمثل��� تنافسية السابقة�لقياس املؤشرات جانب إ�� أخرى  مؤشرات وجود إ�� �نا �شارة و�تجدر�����

 ��م العمليات، سلسلة ا���م، وفورات( املال رأس العاملة، اليد إنتاجية مستوى  عن اختالفات �عطي باألسعار مرتبطة ل�ست عديدة عوامل ثمة*

  ؛)إ��...العمل، عالقات �دارة، املخزون،

 لدى حسنة نتائج �عطي أن يمكن للمؤسسة ا��سنة الوصفة أن و التكنولو�� و�بداع التقليد خالل من أدا��ا تحسن أن للمؤسسات يمكن*

 رخصا؛ أك�� إنتاج عوامل مدخل ع�� �عتمد مؤسسات

�الدولة* �دور �الطو�ل إ�� و�التطلع و�الت�اليف النوعية ع�� مستمرة و�رقابة مرنة إنتاج تقنيات استعمال و�تتطلب محدودية  �مد من أك�� �مد

 القص��؛

  إنتاج؛ عامل و�ل�س كشر�ك العامل إ�� النظر و�إعادة ت�و�ن إ�� أك�� أ�مية إعطاء ضرورة*

  �طار�املفا�يمي�لعملية�التدو�ل: املحور�الثا�ي

بفعل�التطور�التكنولو���السر�ع�و�امل��ايد�أصبح��ناك�تضارب����املعا�ي�حول�املقصود�بمصط���تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة����������

des PME Internationalisationو�املتوسطة� �الصغ��ة �املؤسسات �عاملية �و�مصط�� ،  Globalisation des PMEاملؤسسات�� �عوملة �و�مصط�� ،

�الصغ��  �و�املتوسطة �و�Mondialisation des PME ة �و�العاملية �العوملة �مف�وم �عن �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تدو�ل �مف�وم �يختلف �حيث ،

  :  لتوضيح�املع���أك���ندرج�التعار�ف�التالية
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�بأ��ا�               �العوملة �م: "�عرف �قبل �من �املحلية �لألسواق �وا���م �السرعة ��� �امل��ايد �أجانب�خ��اق �بأ��ا"نافس�ن �املؤسسات �عوملة : و��عرف

،�بالتوازي�مع�الثورة�املستمرة�Internationalization of Productionالتوسع�امل��ايد�املطرد����تدو�ل��نتاج�من�قبل�الشر�ات�متعددة�ا���سيات�"

  . "����تصاالت�و�املعلومات

ولوج��ذه��خ��ة�إ����سواق�الدولية�حيث�ي�ون���م�إنتاج�املؤسسات��PME Globaleسطة�و��عرف�عاملية�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتو ������������

  .الصغ��ة�واملتوسطة����ا��ارج�أك���من�إنتاج�ا����السوق�املحلية�مع�بقاء��اجس�البعد�الثقا��

،��"تدر����مع��سواق��جن�ية�« Apprentissage »عملية�أو�مراحل�متتا�عة��سمح�للمؤسسة�بإنجاز�تم��ن�: "أما�تدو�ل�املؤسسة�فيعرف�ع���أنھ*

  .�عرفان�التدو�ل�ع����ونھ�تطو�ر�املنتجات�و�ا��دمات�للدخول�����سواق�ا��ارجية�Duboisو���Kotlerأما�حسب�

�ال�ب         �بل �غ���مدروسة، �أو�بطر�قة �أو�صدفة �عشوائيا �الدولية ��سواق �ال�تقتحم �املؤسسات �بأن �ي�ب�ن ��ذا �با����ة�و�من �إما �تمر�ن، �من د

باإلضافة�العمل�ع���� املك�سبة�من�خالل�إستغالل�سوق�لھ�خصائص�متقار�ة�جغرافيا�و�نفسيا�من�السوق�املح��،�أو�من�طرف�وسطاء�أو�وكالء

  . تطو�ر�املنتج�لدخول�سوق�جديدة

أشمل�و�أوسع�من�مصط���الدولية،��ون��ذا��خ���) لعوملةا(من�خالل��ذه�التعار�ف،�يمكن�التفر�ق�ب�ن�املصط��ات،�فمصط���ال�ونية�          

  .يقتصر�ع���التوسيع�ا��غرا���ل�شاط�الشركة،�أي�العمل�خارج�ا��دود�الوطنية

��ول  �ال�ونية" ب�نما �مناسب�"مصط�� �تنظي�� �و��ي�ل �العصر�ا��ديث، �متطلبات �مع �تتكيف �متطورة �إس��اتيجية �سبق �ما �إ�� �إضافة ��شمل ،

  .و��سواق�املس��دفة�بأقل�ت�لفة�و�أع���جودة�سمح�ل�ا��غز 

يقصد�بتدو�ل�املؤسسات�جعل��شاط�ا��شاطا�دوليا،�أو�يتجاوز�ا��دود�الوطنية،�أو��نتقال�من�السوق�الوط��� :و�يمكن��عر�ف�التدو�ل��اآل�ي     

  :و�تضم�عملية�التدو�ل��ل�من إ���السوق�الدو��،

 :�سب�تدو�ل�ال�شاط�الذي��عتمده�املؤسسات،�و�نقسم�إ���و�الذي�يمثل�أك����سبة�من: التصدير*

  .أي�العالقة�املباشرة�مع�املستوردين: التصدير�املباشر�-

  :و�ي�ون�عن�طر�ق: التصدير�الغ���مباشر�-

  منح�رخص�لوكالء�معتمدين�خارج�الوطن؛�- 

  .                                إ��...بامل�اتب�الدولية�و�املؤسسات�املتخصصة�لتوز�ع�منتجات�املؤسسة����ا��ارج �ستعانة- 

 :���الدول��جن�ية�و�ي�ون�ذلك�عن�طر�ق: �س�ثمار�املباشر�و�غ���مباشر*

  إ�شاء�فروع�ذات�ملكية�خاصة�للمؤسسات����ا��ارج؛�-

  محلية����ا��ارج؛إ�شاء�فروع�مختلطة�مع�مؤسسات��-

   .نإمتيازات�ملؤسسات�أخرى�خارج�الوطمنح�رخص�إستغالل�و��-

إن�تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة���و�أن��سوق�بإنتظام�منتجا��ا�إ���خارج�حدود�البلد�و��و��عيد��ل�البعد�عن�مؤسسة�متعددة������������

�امل �و�غالبية �العالم، �أنحاء �مختلف ��� �فروع �تملك �الدو��،�ا���سيات ��ل��ام �درجات �من �مختلفة �تمر�بمراحل �التدو�ل �تحاول �ال�� ؤسسات

  .فالتدو�ل��و�عملية�م�ونة�من�مراحل�متتالية��سمح�للمؤسسة�باك�ساب�ا����ة�تدر�جيا�����سواق��جن�ية

�و�يتضمن�ثالثة�حاالت�عن�املسافة�ب�ن�املصدر�و�يلعب�دور�املحرك�لعملية�التدو�ل،�و��« Distance »و��ش���أن�مف�وم�البعد�أي�املسافة���������

  .عميلھ����ا��ارج

 يمكن�ترجمتھ�إ���ت�اليف�نقل�السلعة؛: البعد�ا��غرا��*

و�نقصد�بھ��ختالف����السياسات��قتصادية�املتبعة�من�قبل��ل�دولة،��و�يمكن�أن�تتضمن�ا��واجز�ا��غرافية،��ختالفات�: البعد�املؤسسا�ي*

 ؛...)السياسات�املالية،��سب�الفوائد،�تذبذبات�أسعار�الصرف�بال�سبة�للعمالت�املحلية( �جراءات�القانونية�و�املعاي��،��ختالفات�املالية����

ق�املتقار�ة�الذي�ي�تج�عنھ�عدم�املرونة�املحلية�إتجاه�املصدر�ن�الذين�يدخلون�السوق�و�التفضيالت�ا��اصة�باألسوا: البعد�الثقا���و�ال�س�ولو��*

ات�ا��اصة�ثقافيا�و�ال���تقاس�عادة�ع���أساس��ختالفات����التطور��قتصادي،��ختالفات����كثافة�املعامالت�التجار�ة�ب�ن�البلدين،��ختالف

   .ةباللغة�و�ال��بية�و��ف�ار�السائد

  دراسة�حالة�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�لوالية�مستغانم: املحور�الثالث

لقد�أم���علينا�موضوع�البحث�إتباع�من���مع�ن�دون�غ��ه�من�املنا���من�أجل�تق����املعلومات�من�امليدان،�حيث�أصبح�من���دراسة��������   

�ا��الة�أك���املنا���مالئمة�ل�ذا�الغرض،��س�ب�توافقھ�مع��دف�الدراسة�و�املتمثل����تق����املعلومات�حول�مدى�قدرة�املؤسسات�الصغ��ة�و 

�ع���املتوس ��نفتاح �ظل ��� �خاصة �التنافسية، �قدر��ا �من �الرفع �من �الكفاءة �و�تحس�ن ��بداع �تب�� �يمكن �و�كيف �املنافسة �ع�� �ا��زائر�ة طة

  .لذلك�تم�إختيار�عينة�من�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�لوالية�مستغانم. السوق�الدولية�و�س���ا��زائر�لإلنضمام�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة
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دانية�ع����ذا��ساس�س�تضمن��ذا�املحور�املن���و�التقنيات�املستخدمة����الدراسة�امليدانية،�و�من�ثم�يتم�التطرق�إ���محددات�الدراسة�امليو�

  .و�املتضمنة�مجتمع�الدراسة،�عين��ا،�حدود�ا�و�مشا�ل�ا،�و�أخ��ا�إرتأينا�أن�ي�ون�حول�عرض�إستمارة��ست�يان

  يدانية�و�محددا��امن���الدراسة�امل: أوال

�امليدانية.1 �الدراسة �: من�� �البحوث �) الدراسة(�عرف �و�" امليدانية �املؤسسات �مواقع �من �املعلومات �جمع �طر�ق �عن �تنفذ �ال�� �البحوث بأ��ا

طر�ق��ست�يان�و�الوحدات��دار�ة�و�التجمعات�ال�شر�ة�املعينة�بالدراسة،�و�ي�ون�جمع�املعلومات�عادة��ش�ل�مباشر�من��ذه�ا���ات،�و�عن�

  :�ستقصاء�أو�املقابلة�و�املواج�ة�أو�املالحظة�املباشرة،�و��ناك�عدد�من�املنا���املتبعة�ل�ذا�النوع�من�البحوث�و�أ�م�ا

 ؛"Survey"البحوث�ال���ت�بع�من���املس��� -

 ؛"Case Study"البحوث�ال���ت�بع�من���دراسة�ا��الة� -

 ."Descriptionالبحوث�الوصفية��خرى� -

الطر�ق�املؤدي�إ���الكشف�عن�ا��قيقة����العلوم�"و�����ذا�البحث�فإن�دراس�نا�مب�ية�ع���من���دراسة�ا��الة،�و�ل�ذا��عرف�املن���بأنھ��و�

،�و�"املختلفة،�و�ذلك�عن�طر�ق�جملة�من�القواعد�العامة،�ال����سيطر�ع���س���العقل�و�تحدد�عملياتھ�ح���يصل�إ���ن�يجة�معلومة�و�مقبولة

  .�ذا�فإن�املن���املستخدم�����ذا�البحث��و�من���دراسة�ا��الة�و��ذا�لتوافقھ�مع�أ�داف�و�مراحل�الدراسةل

������� �دراسة ��س��دف �الذي �البحث �طبيعة �من �تب���إنطالقا �يمكن �و�كيف �املنافسة �ع�� �ا��زائر�ة �و�املتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �قدرة مدى

�من �الرفع �من �الكفاءة �و�تحس�ن �التنافسية��بداع �التطبيقي�قدر��ا �املستوى �ع�� �النظر�ة �املفا�يم �إسقاط �امليدانية �الدراسة �تطلبت �بحيث ،

�ا��زائر�ة �و�املتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��� �و��.املتمثل �املوضوع �لطبيعة �مالئمة �أك���التقنيات �أن �إرتأينا �امليدا�ي، �البحث �ملتطلبات و�إس�نادا

و��و�إ���الواقع�و�جمع�املعطيات�الالزمة�لإلجابة�ع����ش�الية�املطروحة����مقدمة�البحث�و�����ست�يان،��دفھ،�و�ال���سمحت�لنا�بال��ول�

�تقنية�مباشرة���مع�املعطيات�من�خالل�أسئلة�ع����فراد�بطر�قة�موج�ة،�ذلك�ألن��جابات�محددة�مسبقا،��ذا�ما��سمح�بالقيام�بمعا��ات

مجموعة�من��سئلة�و��ستفسارات�املتنوعة،�و�املرتبطة��عض�ا�" ة�و�القيام�بمقارنات�رقمية،�و��عرف�بأنھ�كمية���دف�إك�شاف�عالقات�ر�اضي

   ."بالبعض��خر��ش�ل�يحقق�ال�دف،�أو���داف،�ال����س���إل��ا�الباحث�بضوء�موضوعھ�و�املش�لة�ال���إختار�ا�لبحثھ

محددات�الدراسة�امليدانية�املتعلقة�بتقنية��ست�يان�و�ذلك�بالتقرب�أك���من�الواقع،�و�ذلك��س�تم�تناول�فيما�ي��: محددات�الدراسة�امليدانية.2

 .بتقديم�املجتمع�املتعلق�بتقنية��ست�يان�و�عين��ا

مستغانم،��ال���تمارس��شاط�ا����والية) القطاع�الصنا��( يضم�مجتمع�الدراسة�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�: مجتمع�الدراسة�و�عين��ا- 1.2

� �ثالث�ن �ع�� �امليدانية �الدراسة �إجراء �تم �) 30(بحيث �و�ثمانون �ثمان �أصل �من �مستغانم، �والية �مستوى �ع�� �و�متوسطة �صغ��ة ) 88(مؤسسة

��مؤسسة�ت�شط����القطاع�العام�و�ا��اص،�إختيار�العينة�لم�يكن�بطر�ق�عشوائية،�لقد�تم�إختيار�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ال���ت�شط��

  ).�نتا��( القطاع�الصنا���

�ثالثون������� �ع�� �إستمارة �ثالثيون �توز�ع �تم �بحيث ��ستمارة، �توز�ع �قبل �مسبق ��ش�ل ���م�ا �تحديد �تم �فقد �الدراسة �عينة �يخص �فيما أما

�ط �عن �أي �املأل�الذا�ي �بطر�قة �مأل��ستمارة �و�تّم �مؤسسة، �ثالث�ن �أصل �من �فقط �مؤسسة �عشرون �معنا �فتجاو�ت �و�مؤسسة، �ال�سليم ر�ق

�ستالم�الحقا،�إال��عض�املؤسسات�بحيث�تم�مأل��ست�يان�بطر�قة�مباشرة�حيث�تمكنا�من�ا��ضور���ظة�مأل��ستمارة�من�قبل�املبحوث�و�

حالة�وجود�أي�مقابلتھ�و��و�ما��عرف�باإلستمارة�باملقابلة،�و�����ذه�ا��الة�تمكنا�من�ا��صول�ع���معلومات�أك���تتعلق�بإجابات�املبحوث����

�تنافسية� �تؤثر�ع�� �قد �املعلومات ��ذه �أن �بي��ا �و�من �أسباب �لعدة �معنا �التجاوب �رفضت �عشر�مؤسسات �ح�ن ��� �إجابتھ، �يكتنف �قد غموض

  .املؤسسة�أمام�منافس��ا�و�أن��ذه��سئلة��عد�ضمن��طار�ا��اص�للمؤسسة�و�ع����ذا��ساس�تم�الرفض�ال��ا�ي�للتجاوب�معنا

و�ا��دول�. ة�الفرز،�التبو�ب�و�التنظيم�تقرر��بقاء�ع���جميع��ستمارات�ال���تم�مأل�ا�بطر�قة�إستمارة�املأل�الذا�ي�و�إستمارة�باملقابلةو��عد�عملي

  .التا���يو���ذلك

 مجتمع�الدراسة�و�عينة�البحث): 02(جدول�رقم�

  ال�سبة�املئو�ة  العدد  البيان

  %100  30  عدد��ستمارات��جما��

  %66.66  20  �ستمارات�املستلمة�و�املقبولة�عدد

  %33.33  10  عدد��ستمارات�املس�بعدة

  . من�إعداد�الباحث�ن�إس�نادا�إ���عدد��ستمارات��ست�يان: املصدر

  عرض��ستمارة�و�تحليل�نتائج��ست�يان: ثانيا

��ستمارة.1 �الدراسة��:عرض �قاعدة �تمثل �ال�� ��ستمارة �إعداد �تم �و�قد �امليدانية، �الدراسة �إطار��ذه ��� �املستخدمة �التقنية �عت����ست�يان

ى��حصائية�و�أداة�جمع�البيانات�املرتبطة�بتقنية��ست�يان،��ش�ل�مخطط�و�م�ي�ل�من�أجل�تفادي��خطاء�الناجمة�عن�الصياغة�أو�عن�محتو 
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من�. حة،�مع��خذ��ع�ن��عتبار�ال��ت�ب�العام�لألسئلة�ضمن��ستمارة�و�تداخل�ا�و�كذا�طر�قة�عرض�ا�من�أجل�ضمان�صالحي��ا�جابات�املق�� 

ج�ة�أخرى�تمت�مراعاة�عملية�تقديم��ستمارة�ضمن��ي�ل�يضمن�تناسق�وضع��سئلة�من�أجل��س�يل�عملية�تحليل�و�معا��ة�البيانات����

  .اج��سئلة�املرتبطة�ببعض�ا�البعض�بكيفية�متتالية�و����نفس�الوقت�تمكن�املبحوث�من��جابة��س�ولةوقت�الحق،�حيث�تم�إدر 

�بتقديم��������� �خاصة �أسئلة ��ول �القسم �يتضمن �بحيث �رئ�سية، �أقسام �ثالثة �إ�� ��ست�يان ��� �الواردة ��سئلة �تقسيم �تم ��ساس ��ذا و�ع��

أسئلة�عامة�حول�املؤسسة��الش�ل�القانو�ي�ل�ا�،�املدة�الزمنية�إل�شا��ا،�عدد�العمال�و�مجال�ال�شاط�و��املؤسسات�املش�لة�للعينة،�بمع�����

  .باإلضافة�إ���املنصب�الذي��شغلھ�مس���املؤسسة�و�املستوى�العل���ملا����ستمارة

ملنافسة�و�مدى�إ�تمام�املؤسسات�الصغ��ة���ا�من�القسم�الثا�ي�من��ست�يان�من��ست�يان��سمح�بإعطاء�صورة�وا��ة�عن�مستوى�ا���������

  .خالل�عدة�أسئلة�س�تم�التعرض�ل�ا�الحقا

  .أما�فيما�يخص�القسم�الثالث�فقد�خصص�لألسئلة�املتعلقة�ب�شاط�التدو�ل�و�مدى�طموح�و�س���املؤسسات�للتوجھ�لألسواق�ا��ارجية��������

طيات��ساسية�بصورة�مرتبة�و�منظمة��سمح�لنا�باستخدام�ا�كمدخالت����عمليات�املعا��ة�لقد�تجمع�لدينا��افة�املع: �ست�يان نتائج تحليل.2

ل�تأو�ل�ا�و�التحليل،�و�ذلك�باستخدام�الطرق��حصائية�املالئمة،�و�ت�ت���عمليات�املعا��ة�و�التحليل�بإعطاء�مع���للنتائج�املتحصل�عل��ا�من�خال

  .ع���ضوء�ال�ساؤالت�املطروحة�����ش�الية

�العينة�- 1.2 ��ذه��:خصائص �بمعرفة �للدراسة، �أخضعنا�ا �ال�� �العينة �خصائص �تقديم �البداية ��� �امليدانية �الدراسة �نتائج �عرض يتطلب

  . ا��صائص�يمكننا�إجراء�التحليالت�الالزمة����املراحل�الالحقة�و�املتعلقة�باملواضيع�ال���تّم�التطرق�إل��ا�����ستمارة

ا الدراسة عينة فرداتم توز�ع):03(جدول�رقم�
ً

  ل��صائص وفق

  ال�سبة  العدد  الش�ل�القانو�ي  ال�سبة  العدد  مجال�ال�شاط

  09  45%  (SPA)شركة�مسا�مة�  %10  02  املواد�الغذائية

  SARL)(  05  25%شركة�ذات�املسؤولية�املحدودة�  %15  03  مواد�كيميائية�و�الس�يك

شركة�ذات�ال��ص�الوحيد�و�املسؤولية�  %25  05  مشرو�ات�غاز�ة

  )(EURLاملحدودة�

06  30%  

  ال�سبة  العدد  القوى�العاملة  %05  01  ياووغت

  %55  11  مؤسسة�مصغرة  %30  06  ا��ليب�و�مشتقاتھ

  %35  07  مؤسسة�صغ��ة  %10  02  مواد�البناء�و�العمران

  %10  02  مؤسسة�متوسطة  %05  01  أخرى 

  ال�سبة  العدد  املستوى�التعلي��  ال�سبة  العدد  املنصب�الشاغل

  %30  /  ثانوي   %45  09  -مدير�عام–مس���

  %70  /  جام��  %30  06  مسؤول�إداري 

        %25  05  محاسب

  من�إعداد�الباحث�ن�:املصدر

������������ ��ك����انت �ال�سبة �أن �أعاله �ا��دول �من �لنا �القانو�ي% 45يت�� �الش�ل �ذات �مؤسسات شركة�) SPA) "Société par action"و�تمثل

� �الش�ل �من �املؤسسات �أما �) SARL) "Société à responsabilité limitée"مسا�مة، ��سب��ا �بلغت �فقد �املحدودة �املسؤولية �ذات و�% 25شركة

���%. 30شركة�ذات�ال��ص�الوحيد�و�املسؤولية�املحدودة�فقد�ش�لت�ما��س�تھ�)  EURL) "Entreprise individuelle"املؤسسات�من�الش�ل�

ثم�تل��ا�مباشرة�املؤسسات�ال���% 30ح�ن�أغلب�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�املستجو�ة�ت�شط�ضمن��شاط�إنتاج�ا��ليب�و�مشتقاتھ�ب�سبة�

  . ثم�با���املجاالت�ب�سب�متفاوتة�و�ذلك�حسب�ما�أظ�ره�ا��دول�اعاله% 25ت�شط����مجال�مواد�كيميائية�ب�سبة�

�معيار�الق��������� �يخص �فيما �و�تم�أما �العمال �و��و�عدد �ا���م �حسب �املؤسسات �لتص�يف �عادة �بإختيار�املعيار�املستخدم �قمنا �العاملة وى

و�املقسمة�إ���ثالث�) 2001د�سم�����15الصادرة�����77حسب�ا��ر�دة�الرسمية�رقم�( تص�يف�الفئات��ع���أساس�التقسيم�املعتمد����ا��زائر�

من�الفئة�ال���ت�ت���إ���املؤسسات�ال���% 55املؤسسات،�نجد�أغلب�املؤسسات�املستجو�ة�و�ال���تقدر�بـ��فئات�كما��و����التعر�ف�ا��زائري�ل�اتھ

من�املؤسسات�توظف�عددا�من�العمال�ي��اوح�ما�ب�ن�عشرة�إ����سعة�و�% �35شغل�أقل�عشرة�عمال�و����املؤسسات�املصغرة،����ح�ن�أن��سبة�

من�ال�سبة�ال�لية�% 10عامال�ف���تقدر�ب�سبة��سيطة�تبلغ��50ا�املؤسسات�ال���توظف��اك���من�أر�عون�عامال�و����مؤسسات�املتوسطة،�أم

  .للمؤسسات�املستجو�ة

�و�يت���لنا�ان�معظم�املؤسسات�ا��اصة�ي�ون�عدد�العمال�ف��ا�محدود،�خالف�املؤسسات�العمومية�ال���ت�ون�ل�ا�القدرة�ع���توظيف�عدد�كب�� 

  .من�العمال
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  34 صفحة 2016

% 30،�- مدير�عام–من�املسؤول�ن��شغلون�منصب�مس���

و�إن�دل��ذا�ع������ء�فإنھ��ثانوي % 30،�و�ما��س�تھ�

� ��سب��ا �و�بلغت ��شاط�ا �مجال ��� �م�نية �خ��ة �لد��ا �بأن �أجابت �املؤسسات �أغلب �امل�نية �با����ة ��علق �%80و�فيما �أن �ح�ن ��� من�% 20،

جامعية� ش�ادات العينة�ذوي  معظم�مفردات أن خصائص�ا

 SPA) "Société"و�تمثل�مؤسسات�ذات�الش�ل�القانو�ي

�ف��ا�% �ت�شط �ال�� �ال�شاطات �اغلب �ان �لنا �و�تب�ن ،

ع���إرتفاع�الطلب�املح���للمواد��س��الكية�و�و��ذا�إن�دّل�ع�������فإنھ�يدل�

من�% 50من�املؤسسات��عمل�����شاط�واحد�و�ذلك�بإنتاج�منتج�واحد،�أما�

  .من�املؤسسات��عمل����عدد�من�املجاالت

  

و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�معرفة�عدد�املنافس�ن،�و�ما�تمت�مالحظتھ����عدد�املنافس�ن�فإننا�نجد�أن�أغلب�املؤسسات�

� �ب�سبة �ال�أعلم �إجابة �تل��ا �إعتبار��ذه�% 40.54ثم �إ�� �ذلك �مرّد �ي�ون و�قد

،�%00: املعلومة�سر�ة�و�ال�يجب��دالء���ا�أو�ح����طالع�عل��ا،�أما�فيما�يخص�إختيارات؛�ال�يوجد،�منافس�واحد�و�منافس�ن�فقد�بلغت��سب��ا

  

����القطاع�ب�سبة� ثم�تل��ا�% 29.41إذا�ال�حظنا����عدد�املنافس�ن�فإن�أغلب�املؤسسات�صرحت�بإجابة�أن�أغلب�منافس��ا��م�منافس��ا

��ت�ب،�فقد�بلغت��سبة�منافسة�املؤسسات�الصغ��ة�و�

و�قد�ي�ون�مرد�ذلك�إ���إعتبار��ذه�املعلومة�% �30ذا�السؤال��عت���أك���سؤال�تجنب�املبحوث�ن��جابة�عنھ�ب�سبة�

  .ملنافس�ن��طالع�عل��ا،�و�الش�ل�املوا���يو���لنا��سب�ا��يارات�ال���تم�إق��اح�ا�����ست�يان

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

من�املسؤول�ن��شغلون�منصب�مس���% 45ر�لنا�تنوع�مناصب�املستجو��ن����املؤسسات�املش�لة�للعينة،�حيث�أن�

  .منصب�محاسب% 25م��ا�منصب�مسؤول�إداري�و�

،�و�ما��س�تھ�%70و�لقد�أظ�رت�نتائج��ست�يان�أن�أغلبية�املبحوث�ن��م�ذو�مستوى�جام���ب�سبة�

  .يدل�ع���أن�مس��ي�املسؤسسات�ل�م�إ�تمام�وا���بحام���الش�ادات

� ��سب��ا �و�بلغت ��شاط�ا �مجال ��� �م�نية �خ��ة �لد��ا �بأن �أجابت �املؤسسات �أغلب �امل�نية �با����ة ��علق و�فيما

  .بي��ا�جديدة�ال�شأةاملؤسسات�صرحت�بأ��ا�ال�تمتلك�خ��ة�م�نية�و�غال

خصائص�ا وفق الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائج من يت�� استعراضھ،

و�تمثل�مؤسسات�ذات�الش�ل�القانو�ي�العينة�املدروسة ع�� املسيطرة الغالبية من�ناحية�الش�ل�القانو�ي�فإن

� �ب�سبة �مسا�مة �%45شركة �ب�سبة �املصغرة �املؤسسات �تصدرت �ح�ن ��� ،55%

و��ذا�إن�دّل�ع�������فإنھ�يدل�% 75املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة����املواد��س��الكية�ب�سبة�

  .  عدم�القدرة�ع����غطية�السوق�املحلية

  القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة

من�املؤسسات��عمل�����شاط�واحد�و�ذلك�بإنتاج�منتج�واحد،�أما�% 40بالنظر�إ���الش�ل�أدناه�ي�ب�ن�لنا�بأن��سبة�

من�املؤسسات��عمل����عدد�من�املجاالت% 10املؤسسات�ف���تقوم�بإنتاج�عدة�منتجات�����شاط�واحد����ح�ن�

  عدد�املنتجات): 01(ش�ل�رقم

  باحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�معرفة�عدد�املنافس�ن،�و�ما�تمت�مالحظتھ����عدد�املنافس�ن�فإننا�نجد�أن�أغلب�املؤسسات�

�و�بلغت��سب��ا �املنافس�ن �من �عدد �لد��ا �بإجابة�أن �%  54.05أدلت �ب�سبة �ال�أعلم �إجابة �تل��ا ثم

املعلومة�سر�ة�و�ال�يجب��دالء���ا�أو�ح����طالع�عل��ا،�أما�فيما�يخص�إختيارات؛�ال�يوجد،�منافس�واحد�و�منافس�ن�فقد�بلغت��سب��ا

  .و�الش�ل�التا���يو���ذلك. ع���ال��ت�ب

  عدد�املنافس�ن): 02(ش�ل�رقم�

  من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان����

����القطاع�ب�سبة� إذا�ال�حظنا����عدد�املنافس�ن�فإن�أغلب�املؤسسات�صرحت�بإجابة�أن�أغلب�منافس��ا��م�منافس��ا

��ت�ب،�فقد�بلغت��سبة�منافسة�املؤسسات�الصغ��ة�و�أما�با���ا��يارات�ف�انت�ذات��سب�متفاوتة�ال% 22.05مباشرة�مؤسسات�مصدرة�ب�سبة�

  %.11.76و�كبار�املؤسسات�العمومية�بـ�

�ذا�السؤال��عت���أك���سؤال�تجنب�املبحوث�ن��جابة�عنھ�ب�سبة�: 

ملنافس�ن��طالع�عل��ا،�و�الش�ل�املوا���يو���لنا��سب�ا��يارات�ال���تم�إق��اح�ا�����ست�يان

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

ر�لنا�تنوع�مناصب�املستجو��ن����املؤسسات�املش�لة�للعينة،�حيث�أن�كما�يظ�������

م��ا�منصب�مسؤول�إداري�و�

و�لقد�أظ�رت�نتائج��ست�يان�أن�أغلبية�املبحوث�ن��م�ذو�مستوى�جام���ب�سبة�������

يدل�ع���أن�مس��ي�املسؤسسات�ل�م�إ�تمام�وا���بحام���الش�ادات

������ ��سب��ا �و�بلغت ��شاط�ا �مجال ��� �م�نية �خ��ة �لد��ا �بأن �أجابت �املؤسسات �أغلب �امل�نية �با����ة ��علق و�فيما

املؤسسات�صرحت�بأ��ا�ال�تمتلك�خ��ة�م�نية�و�غال

استعراضھ، تم ما ع�� بناًءا���������

من�ناحية�الش�ل�القانو�ي�فإن أما،�%70ب�سبة

par action (� �ب�سبة �مسا�مة شركة

املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة����املواد��س��الكية�ب�سبة�

عدم�القدرة�ع����غطية�السوق�املحلية

القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�-2.2

بالنظر�إ���الش�ل�أدناه�ي�ب�ن�لنا�بأن��سبة��:عدد�املنتجات* 

املؤسسات�ف���تقوم�بإنتاج�عدة�منتجات�����شاط�واحد����ح�ن�

باحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يانمن�إعداد�ال�:املصدر

و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�معرفة�عدد�املنافس�ن،�و�ما�تمت�مالحظتھ����عدد�املنافس�ن�فإننا�نجد�أن�أغلب�املؤسسات�: عدد�املنافس�ن*

�و�بلغت��سب��ا �املنافس�ن �من �عدد �لد��ا �بإجابة�أن أدلت

املعلومة�سر�ة�و�ال�يجب��دالء���ا�أو�ح����طالع�عل��ا،�أما�فيما�يخص�إختيارات؛�ال�يوجد،�منافس�واحد�و�منافس�ن�فقد�بلغت��سب��ا

ع���ال��ت�ب% 2.70و�% 2.70

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�����:دراملص 

����القطاع�ب�سبة�������� إذا�ال�حظنا����عدد�املنافس�ن�فإن�أغلب�املؤسسات�صرحت�بإجابة�أن�أغلب�منافس��ا��م�منافس��ا

مباشرة�مؤسسات�مصدرة�ب�سبة�

و�كبار�املؤسسات�العمومية�بـ�% 14.70املتوسطة�املحلية�

: مزايا�منتجات�املؤسسات*

ملنافس�ن��طالع�عل��ا،�و�الش�ل�املوا���يو���لنا��سب�ا��يارات�ال���تم�إق��اح�ا�����ست�يانسر�ة�و�ال�يجب�ع���ا
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  مزايا�منتجات�املؤسسات

  

،�أما�منتج�متجدد،�منتج�%40إجابا��ا،��انت�ا��ودة�العالية�أبرز�ا�ب�سبة�

سسات،�و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�مدى�إ�تمام�مس��ي�املؤسسات�بذوق�املس��لك�و�سلوكھ�إتجاه�منتجات��ذه�املؤ 

 :و�الش�ل�التا���يو���لنا���ي

من�املؤسسات��انت�إجابا��ا�جيدة،�أما�جيدة�جدا،�متوسطة�و�ضعيفة�فقد��انت��سب��ا�

  

يب�ن�الش�ل�أدناه�س���املؤسسة�إلبت�ار�طرق�جديدة�أو�منتجات�جديدة،������حيث�نالحظ�أن�

من�املؤسسات�ف���تقوم�أحيانا�بإبت�ار�طرق�أو�منتجات�جديدة��وسيلة�ملواصلة�وجود�ا����

���ح�ن�. ���أن�أحد�املبحوث�ن�أشارة�إ���أن�إيجاد�طرق�جديدة�للعمل��و�من�أ�م�أدوار�املدير

  س���املؤسسات�إلبت�ار�منتجات�و�طرق�جديدة

  

  امل�ارات�و�القدرات�ال���تمتلك�ا�املؤسسات

  

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

مزايا�منتجات�املؤسسات): 03(ش�ل�رقم�

  من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�

إجابا��ا،��انت�ا��ودة�العالية�أبرز�ا�ب�سبة�من�املؤسسات�تنوعت�% 70بالنظر�إ���الش�ل�أعاله�نجد�أن�ما��سبة�

  .ع���التوا��%  30و�% 10،�%20فر�د�من�نوعھ�و�منتج�عادي�فقد��انت��سب��ا�

و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�مدى�إ�تمام�مس��ي�املؤسسات�بذوق�املس��لك�و�سلوكھ�إتجاه�منتجات��ذه�املؤ 

و�الش�ل�التا���يو���لنا���ي. و�مدى�معرفة�مس���املؤسسة�بالصورة�الذ�نية�للمس��لك�ال���يحمل�ا�عن�املنتج

من�املؤسسات��انت�إجابا��ا�جيدة،�أما�جيدة�جدا،�متوسطة�و�ضعيفة�فقد��انت��سب��ا�% 70أدناه�نجد�أن�ما��سبة�

  .التوا��

  الصورة�الذ�نية): 04(ش�ل�رقم�

  من�إعداد�الباحثث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

يب�ن�الش�ل�أدناه�س���املؤسسة�إلبت�ار�طرق�جديدة�أو�منتجات�جديدة،������حيث�نالحظ�أن��:س���املؤسسة�إلبت�ار�منتجات�و�طرق�جديدة

من�املؤسسات�ف���تقوم�أحيانا�بإبت�ار�طرق�أو�منتجات�جديدة��وسيلة�ملواصلة�وجود�ا����% 50من�املؤسسات�ال��س���أبدا،�أما�

���أن�أحد�املبحوث�ن�أشارة�إ���أن�إيجاد�طرق�جديدة�للعمل��و�من�أ�م�أدوار�املديرالسوق�أو�من�أجل�كسر�الروت�ن،�و�تجدر��شارة��نا�إ

  .فقط�من�املؤسسات��س���دائما�للتطو�ر�و�التحس�ن

س���املؤسسات�إلبت�ار�منتجات�و�طرق�جديدة): 05(ش�ل�رقم

  .من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

  :يو���لنا�الش�ل�التا��: امل�ارات�و�القدرات�ال���تمتلك�ا�املؤسسات

امل�ارات�و�القدرات�ال���تمتلك�ا�املؤسسات): 06(ش�ل�رقم�

  .من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان��:املصدر

بالنظر�إ���الش�ل�أعاله�نجد�أن�ما��سبة�

فر�د�من�نوعھ�و�منتج�عادي�فقد��انت��سب��ا�

و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�مدى�إ�تمام�مس��ي�املؤسسات�بذوق�املس��لك�و�سلوكھ�إتجاه�منتجات��ذه�املؤ �:الصورة�الذ�نية*

و�مدى�معرفة�مس���املؤسسة�بالصورة�الذ�نية�للمس��لك�ال���يحمل�ا�عن�املنتج

أدناه�نجد�أن�ما��سبة� بالنظر�إ���الش�ل���������

التوا���ع��% 05و�% 15،�10%

من�إعداد�الباحثث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�:املصدر

س���املؤسسة�إلبت�ار�منتجات�و�طرق�جديدة*

من�املؤسسات�ال��س���أبدا،�أما�% �40سبة�

السوق�أو�من�أجل�كسر�الروت�ن،�و�تجدر��شارة��نا�إ

فقط�من�املؤسسات��س���دائما�للتطو�ر�و�التحس�ن% 10نجد�

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�:املصدر

امل�ارات�و�القدرات�ال���تمتلك�ا�املؤسسات*

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�:املصدر
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القدرات�فقط،�و�قد�يرجع��ذا�لعدم�إدراك�املبحوث�ن�إ���

أما�املؤسسات�ال���أجابت��عدم�إمتالك�ا�ألي�قدرات�

فقط�من�املؤسسات�% ���10ح�ن�أن��سبة�. ات�أو�م�ارات�خاصة

% 40من�املؤسسات�ال���ترى�أن�سعر�منتجا��ا�أقل�من�سعر�منافس��ا،�كما�نرى��سبة�

من�املؤسسات�ال���سعر�منتجا��ا�أك���% 10من�املؤسسات�ال���ترى�أن�سعر�منتجا��ا�مساوي�لسعر�منتجات�منافس��ا�و�نالحظ�كذلك�ما��س�تھ�

  .   من�املؤسسات�لم�يجيبوا�ع����ذا�السؤال

�بأن�حص��م����السوق�تقارب�حصص�املنافس�ن�و�ذلك�راجع�إ���تقارب�قدرا��م�املالية�و� من�أفراد�العينة�أجابوا

م��م�فإن�حصص�م�% 10من�املنافس�ن�ملعاي���مختلفة،�أما�

  

�ع��� �ا��صول �فرص �تحس�ن �حول �متمركزة ��جابات �أغلبية ��انت السؤال

و�حسب�رأ��م�أن�توفر�السيولة�% 60لك����ختيار��ن،�ثم�تل��ا�مباشرة�منتجات�ذات�جودة�ب�سبة�

من�املؤسسات��عتقد�% ���20ح�ن�أن��سبة�. ه�املؤسسات�املنافسة

�القدرة�%  �تحس�ن �أن �إختار�املبحوث�ن �املؤسسات من

  

  العوامل�املساعدة�ع���تحس�ن�القدرة�التنافسية

  

أول���دف�معرفة�ما�إذا��انت��ذه�املؤسسات�تفكر��

  :مستقبال����تدو�ل��شاط�ا����ظل�إقتصاد�السوق�و��نفتاح�ع����سواق�ا��ارجية،�و��انت�النتائج�كما�ي��

  املؤسسات�ال���تفكر����تدو�ل��شاط�ا

  التكرار�ال�س��

40%  

60%  

100%  

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

القدرات�فقط،�و�قد�يرجع��ذا�لعدم�إدراك�املبحوث�ن�إ����و�تمثل�إمتالك�املؤسسات�لبعض% 50يب�ن�الش�ل�أعاله�أن�ال�سبة��ك����انت�

أما�املؤسسات�ال���أجابت��عدم�إمتالك�ا�ألي�قدرات�. ما�يملكھ�املنافس�ن�أو�املحيط�ا��ار���ضنا�م��م�أ��ا�تمتلك�عدد�من�القدرات�ع����قل

ات�أو�م�ارات�خاصةو����املؤسسات�ال���ترى�أن��شاط�ا�روتي���ال�يحتاج�ألي�قدر 

  .أجابت�بأ��ا�تمتلك�الكث���من�امل�ارات�و�القدرات

من�املؤسسات�ال���ترى�أن�سعر�منتجا��ا�أقل�من�سعر�منافس��ا،�كما�نرى��سبة�% 40لقد��انت��سبة�: سعر�املنتجات�مقارنة�باملنافس�ن

من�املؤسسات�ال���ترى�أن�سعر�منتجا��ا�مساوي�لسعر�منتجات�منافس��ا�و�نالحظ�كذلك�ما��س�تھ�

من�املؤسسات�لم�يجيبوا�ع����ذا�السؤال% 10ارة�إ���أنھ�كما�يجب��ش

�بأن�حص��م����السوق�تقارب�حصص�املنافس�ن�و�ذلك�راجع�إ���تقارب�قدرا��م�املالية�و�%  من�أفراد�العينة�أجابوا

من�املنافس�ن�ملعاي���مختلفة،�أما��من�املبحوث�ن�فإ��م�يرون�أن�حصص�م�السوقية�أك�� % 40

  .���السوق�أقل�من�املنافس�ن�لسيطرة�منتجات�املنافس�ن����السوق 

  ا��صة�السوقية): 07(ش�ل�رقم�

  .من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

�التنافسية �القدرة �تحس�ن �ع�� �املساعدة �: العوامل ��ذا �ع���و�حسب �ا��صول �فرص �تحس�ن �حول �متمركزة ��جابات �أغلبية ��انت السؤال

لك����ختيار��ن،�ثم�تل��ا�مباشرة�منتجات�ذات�جودة�ب�سبة�% 80سيولة�و��سو�ق�ذو�فعالية�و��انت�ب�سبة�

ه�املؤسسات�املنافسةيؤدي�إ���إم�انية�إنتاج�منتجات�ذات�جودة�و�بال�سو�ق�الفعال��ستطيع��ذ

�للمؤسسة �التنافسية �القدرة �تحس�ن �ع�� ��سعار��ساعد �إنخفاض �. بأن �أن �ح�ن ��10 %

  :ملوا��التنافسية�مب���ع���ت�لفة��نتاج�أقل�مع�شبكة�توز�ع�جيدة،�و��ذا�ما�يظ�ره�الش�ل�ا

العوامل�املساعدة�ع���تحس�ن�القدرة�التنافسية: )08(ش�ل�رقم�

  .من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

  �طار�العام�لتدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�

�تم�طرح��ذا�السؤال�كسؤال: املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ال���تفكر����تدو�ل��شاط�ا

مستقبال����تدو�ل��شاط�ا����ظل�إقتصاد�السوق�و��نفتاح�ع����سواق�ا��ارجية،�و��انت�النتائج�كما�ي��

املؤسسات�ال���تفكر����تدو�ل��شاط�ا): 03(رقم� جدول 

  التكرار�املطلق

  08  

  12  

  20  املجموع

  .     من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

يب�ن�الش�ل�أعاله�أن�ال�سبة��ك����انت���������

ما�يملكھ�املنافس�ن�أو�املحيط�ا��ار���ضنا�م��م�أ��ا�تمتلك�عدد�من�القدرات�ع����قل

و����املؤسسات�ال���ترى�أن��شاط�ا�روتي���ال�يحتاج�ألي�قدر % 40بلغت��سب��ا�

أجابت�بأ��ا�تمتلك�الكث���من�امل�ارات�و�القدرات

سعر�املنتجات�مقارنة�باملنافس�ن*

من�املؤسسات�ال���ترى�أن�سعر�منتجا��ا�مساوي�لسعر�منتجات�منافس��ا�و�نالحظ�كذلك�ما��س�تھ�

كما�يجب��ش. من�سعر�منتجات�منافس��ا

% 50 إن: ا��صة�السوقية*

40املادية�مع�املنافس�ن،�أما�

���السوق�أقل�من�املنافس�ن�لسيطرة�منتجات�املنافس�ن����السوق 

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�:املصدر

�التنافسية* �القدرة �تحس�ن �ع�� �املساعدة العوامل

سيولة�و��سو�ق�ذو�فعالية�و��انت�ب�سبة�

يؤدي�إ���إم�انية�إنتاج�منتجات�ذات�جودة�و�بال�سو�ق�الفعال��ستطيع��ذ

�للمؤسسة �التنافسية �القدرة �تحس�ن �ع�� ��سعار��ساعد �إنخفاض بأن

التنافسية�مب���ع���ت�لفة��نتاج�أقل�مع�شبكة�توز�ع�جيدة،�و��ذا�ما�يظ�ره�الش�ل�ا

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان: املصدر

�طار�العام�لتدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة� -3.2

املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ال���تفكر����تدو�ل��شاط�ا*

مستقبال����تدو�ل��شاط�ا����ظل�إقتصاد�السوق�و��نفتاح�ع����سواق�ا��ارجية،�و��انت�النتائج�كما�ي��

  

  �عم

  ال

املجموع

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان�:املصدر
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2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و

 

  37 صفحة 2016

من�املؤسسات��س�بعد�فكرة�% 60من�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�تفكر����تدو�ل��شاط�ا����املستقبل،����ح�ن�

و�بناءا�ع����ذا�تم�طرح�سؤال�فر���آ���و��و�فيما�تتمثل�أسباب�عدم�تدو�ل��شاطكم�ل�شمل��سواق�ا��ارجية�و��ان�ال�دف�من��ذا�

  :السؤال�و�و�معرفة��سباب�ال���يتخذ�ا�أر�اب�املؤسسات�كذر�عة�لت��ير�فكرة�عدم�التوجھ�إ����سواق�الدولية،�و��انت�النتائج�كماي��

  

إذ�الحظنا�����سباب�ال���جعلت��ذه�املؤسسات��س�بعد�التفك������تدو�ل��شاط�ا�فإننا�نجد�أن�املعوقات�القانونية����ال���تأخذ�حصة�

  .نية�يأ�ي�املحيط�املا���و�عدم�املعرفة�ا��يدة�بالسوق،�و�الش�ل�يو���ا�أك��

�ذه�القيمة��عت���كب��ة،�فإذا�ما�أخذت��ع�ن��عتبار�فإن��جابات�ال���

  .لتا���س�تم�إستخدام�مقاي�س�أخرى�من�مقاي�س�ال��عة�املركز�ة�و�املتمثلة����املنوال

 �� ��ل �ا��الة�أن ��ذه ��عت����� �و�بالتا�� �خمسة، �رقم �ا��واب �قيمة ��ذه�ف�و�يمثل �حالتنا �و��� �أك���تكرار، �تقابل �ال�� ��و�القيمة جابات�املنوال

  .قات�القانونية�كس�ب�رئ�����لعدم�تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�محل�الدراسة

إن�رفض�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�تدو�ل��شاط�ا�ل�س�فقط��س�ب��سباب�السابقة�الذكر�و�إنما�كذلك�

لنوع�من�املؤسسات����حالة�تدو�ل،�و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�

�ما�تمت�مالحظتھ�����ذا�السؤال�و��و�أن��ل�املؤسسات�ال���أجر�ت�عل��ا�الدراسة�أ��ا�تتخوف�من�املنافسة�و�بالتحديد�املنافسة��جن�ية

  .شاط�اثم�تل��ا�املعوقات�القانونية،�كذلك�التخوف�من�الوقوع����املشا�ل�املالية�بحيث�الوضعية�املالية�ل�ذه�املؤسسات�ال��سمح�ل�ا�بتدو�ل��

و�ما�عرفناه�من�املبحوث�ن�أثناء��-أخرى �معوقات-كذلك�من�ب�ن�املعوقات�ال���يمكن�أن�تواجھ��ذا�النوع�من�املؤسسات�و�ال���أدرجت�تحت�عبارة�

  .املقابلة�ال��صية�و��و�عدم�توفر�التكنولوجيا�ال���يمكن�إستخدام�ا�مقارنة�مع�ما��و�متواجد�باألسواق�الدولية

حساب��نحراف�إذ��و�مقابل�لإلجابة�الثالثة�و�املتمثلة����التخوف�من�املنافسة�،�

  .،�و��ذا�إن�دّل�ع������ء�فإنھ�يدل�ع���تباعد��جابات�ب�ن�العناصر�املق��حة

  .ثم�نقوم�بحساب�املنوال�الذي�يقابل�أك���تكرار�و��و�يقابل��جابة�رقم�ثالثة�أي�التخوف�من�شدة�املنافسة�����سواق�ا��ارجية

�شر�ك� �مع �باإلش��اك �تقوم �فإ��ا �القرار�بالتدو�ل خاذ�ا
ّ
�إت �حالة ��� �أنھ �أكدت �الدراسة �عل��ا �أجر�ت �ال�� �املؤسسات �ل

  %.100و�الس�ب��و�أن��ذا�الشر�ك�ي�ون�لھ�علم�أحسن���ذا�السوق�مقارنة�باملؤسسة�ال���تنوي�التصدير�و��انت�ال�سبة�

�التصدير�املباشر�و� �إلس��اتيجية �تفضيل�ا �ذكرت �الدراسة �عل��ا �أجر�ت �ال�� �املؤسسات �وقع�% 20من �املؤسسات ��ذه من

إختيار�ا�ع���اس��اتيجي���الشراكة�و�التصدير�املباشر،�و��ذا�إن�دّل�ع������ء�فإنما�يدل�ع���وضوح�رؤ�ة��ذه�املؤسسات�فيما�يخص�قضية�

����ذا�السؤال�غالبية�املؤسسات�قامت�بإختيار�ا��واب�رقم�أر�عة�الذي�يمثل�البلدان�ال���تجمعنا���ا�

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

من�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�تفكر����تدو�ل��شاط�ا����املستقبل،����ح�ن�

.  

و�بناءا�ع����ذا�تم�طرح�سؤال�فر���آ���و��و�فيما�تتمثل�أسباب�عدم�تدو�ل��شاطكم�ل�شمل��سواق�ا��ارجية�و��ان�ال�دف�من��ذا�

السؤال�و�و�معرفة��سباب�ال���يتخذ�ا�أر�اب�املؤسسات�كذر�عة�لت��ير�فكرة�عدم�التوجھ�إ����سواق�الدولية،�و��انت�النتائج�كماي��

  أسباب�عدم�التدو�ل): 08(قم�ش�ل�

  من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان����

إذ�الحظنا�����سباب�ال���جعلت��ذه�املؤسسات��س�بعد�التفك������تدو�ل��شاط�ا�فإننا�نجد�أن�املعوقات�القانونية����ال���تأخذ�حصة�

نية�يأ�ي�املحيط�املا���و�عدم�املعرفة�ا��يدة�بالسوق،�و�الش�ل�يو���ا�أك���سد�����ذا�السؤال�و����املرتبة�الثا

�ذه�القيمة��عت���كب��ة،�فإذا�ما�أخذت��ع�ن��عتبار�فإن��جابات�ال�����1.53عد�إجراء�ا��سابات��انت�قيمة��نحراف�املعياري��ساوي�

لتا���س�تم�إستخدام�مقاي�س�أخرى�من�مقاي�س�ال��عة�املركز�ة�و�املتمثلة����املنوالتم�تجميع�ا�ت�ون�موزعة�حول�معظم��ق��احات،�و�با

 �� ��ل �ا��الة�أن ��ذه ��عت����� �و�بالتا�� �خمسة، �رقم �ا��واب �قيمة ��ذه�ف�و�يمثل �حالتنا �و��� �أك���تكرار، �تقابل �ال�� ��و�القيمة املنوال

قات�القانونية�كس�ب�رئ�����لعدم�تدو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�محل�الدراسةتمركزت�حول��جابة�ا��امسة�وال���تمثل�املعو 

إن�رفض�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�تدو�ل��شاط�ا�ل�س�فقط��س�ب��سباب�السابقة�الذكر�و�إنما�كذلك�: مشا�ل�و�معوقات�التدو�ل

لنوع�من�املؤسسات����حالة�تدو�ل،�و��ان�ال�دف�من��ذا�السؤال�و��و�س�بھ�التخوف�من�الوقوع����مشا�ل�و�صعو�ات�يمكن�أن�تواجھ��ذا�ا

  .معرفة�الصعو�ات�ال���من�املمكن�أن�تواج��ا����حالة�التدو�ل

ما�تمت�مالحظتھ�����ذا�السؤال�و��و�أن��ل�املؤسسات�ال���أجر�ت�عل��ا�الدراسة�أ��ا�تتخوف�من�املنافسة�و�بالتحديد�املنافسة��جن�ية

  .و�يتعلق��مر�با��ودة�و�السعر

ثم�تل��ا�املعوقات�القانونية،�كذلك�التخوف�من�الوقوع����املشا�ل�املالية�بحيث�الوضعية�املالية�ل�ذه�املؤسسات�ال��سمح�ل�ا�بتدو�ل��

كذلك�من�ب�ن�املعوقات�ال���يمكن�أن�تواجھ��ذا�النوع�من�املؤسسات�و�ال���أدرجت�تحت�عبارة�

املقابلة�ال��صية�و��و�عدم�توفر�التكنولوجيا�ال���يمكن�إستخدام�ا�مقارنة�مع�ما��و�متواجد�باألسواق�الدولية

إذ��و�مقابل�لإلجابة�الثالثة�و�املتمثلة����التخوف�من�املنافسة�،��3.05ن�املتوسط�ا��سا�ي�����ذه�ا��الة�مساوي�للقيمة�

،�و��ذا�إن�دّل�ع������ء�فإنھ�يدل�ع���تباعد��جابات�ب�ن�العناصر�املق��حة0.60املعياري�أصبح�مساوي�للقيمة�

ثم�نقوم�بحساب�املنوال�الذي�يقابل�أك���تكرار�و��و�يقابل��جابة�رقم�ثالثة�أي�التخوف�من�شدة�املنافسة�����سواق�ا��ارجية

�شر�ك� �مع �باإلش��اك �تقوم �فإ��ا �القرار�بالتدو�ل خاذ�ا
ّ
�إت �حالة ��� �أنھ �أكدت �الدراسة �عل��ا �أجر�ت �ال�� �املؤسسات �ل

و�الس�ب��و�أن��ذا�الشر�ك�ي�ون�لھ�علم�أحسن���ذا�السوق�مقارنة�باملؤسسة�ال���تنوي�التصدير�و��انت�ال�سبة�

�التصدير�املباشر�و� �إلس��اتيجية �تفضيل�ا �ذكرت �الدراسة �عل��ا �أجر�ت �ال�� �املؤسسات من

إختيار�ا�ع���اس��اتيجي���الشراكة�و�التصدير�املباشر،�و��ذا�إن�دّل�ع������ء�فإنما�يدل�ع���وضوح�رؤ�ة��ذه�املؤسسات�فيما�يخص�قضية�

����ذا�السؤال�غالبية�املؤسسات�قامت�بإختيار�ا��واب�رقم�أر�عة�الذي�يمثل�البلدان�ال���تجمعنا���ا�: يار�املعتمد�إلختيار�السوق�املس��دف

  .عقود�الشراكة�قصد��ستفادة�من��ذه�الشراكة،�ثم�يل��ا�البعد�ا��غرا��

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

من�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�تفكر����تدو�ل��شاط�ا����املستقبل،����ح�ن�% 40من�الوا���أن��������

.الدخول�إ����سواق�الدولية

و�بناءا�ع����ذا�تم�طرح�سؤال�فر���آ���و��و�فيما�تتمثل�أسباب�عدم�تدو�ل��شاطكم�ل�شمل��سواق�ا��ارجية�و��ان�ال�دف�من��ذا���������

السؤال�و�و�معرفة��سباب�ال���يتخذ�ا�أر�اب�املؤسسات�كذر�عة�لت��ير�فكرة�عدم�التوجھ�إ����سواق�الدولية،�و��انت�النتائج�كماي��

من�إعداد�الباحث�ن�إعتمادا�ع���نتائج��ست�يان������:املصدر�

إذ�الحظنا�����سباب�ال���جعلت��ذه�املؤسسات��س�بعد�التفك������تدو�ل��شاط�ا�فإننا�نجد�أن�املعوقات�القانونية����ال���تأخذ�حصة�������

�سد�����ذا�السؤال�و����املرتبة�الثا

�عد�إجراء�ا��سابات��انت�قيمة��نحراف�املعياري��ساوي����������

تم�تجميع�ا�ت�ون�موزعة�حول�معظم��ق��احات،�و�با

 �� ��ل �ا��الة�أن ��ذه ��عت����� �و�بالتا�� �خمسة، �رقم �ا��واب �قيمة ��ذه�ف�و�يمثل �حالتنا �و��� �أك���تكرار، �تقابل �ال�� ��و�القيمة املنوال

تمركزت�حول��جابة�ا��امسة�وال���تمثل�املعو 

مشا�ل�و�معوقات�التدو�ل*

س�بھ�التخوف�من�الوقوع����مشا�ل�و�صعو�ات�يمكن�أن�تواجھ��ذا�ا

معرفة�الصعو�ات�ال���من�املمكن�أن�تواج��ا����حالة�التدو�ل

ما�تمت�مالحظتھ�����ذا�السؤال�و��و�أن��ل�املؤسسات�ال���أجر�ت�عل��ا�الدراسة�أ��ا�تتخوف�من�املنافسة�و�بالتحديد�املنافسة��جن�ية����������

و�يتعلق��مر�با��ودة�و�السعر

ثم�تل��ا�املعوقات�القانونية،�كذلك�التخوف�من�الوقوع����املشا�ل�املالية�بحيث�الوضعية�املالية�ل�ذه�املؤسسات�ال��سمح�ل�ا�بتدو�ل��

كذلك�من�ب�ن�املعوقات�ال���يمكن�أن�تواجھ��ذا�النوع�من�املؤسسات�و�ال���أدرجت�تحت�عبارة�

املقابلة�ال��صية�و��و�عدم�توفر�التكنولوجيا�ال���يمكن�إستخدام�ا�مقارنة�مع�ما��و�متواجد�باألسواق�الدولية

ن�املتوسط�ا��سا�ي�����ذه�ا��الة�مساوي�للقيمة�إ

املعياري�أصبح�مساوي�للقيمة�

ثم�نقوم�بحساب�املنوال�الذي�يقابل�أك���تكرار�و��و�يقابل��جابة�رقم�ثالثة�أي�التخوف�من�شدة�املنافسة�����سواق�ا��ارجية

�التدو�ل* �شر�ك�: إس��اتيجية �مع �باإلش��اك �تقوم �فإ��ا �القرار�بالتدو�ل خاذ�ا
ّ
�إت �حالة ��� �أنھ �أكدت �الدراسة �عل��ا �أجر�ت �ال�� �املؤسسات �ل

و�الس�ب��و�أن��ذا�الشر�ك�ي�ون�لھ�علم�أحسن���ذا�السوق�مقارنة�باملؤسسة�ال���تنوي�التصدير�و��انت�ال�سبة�. بالسوق�املس��دف

�كذل ��سبة �التصدير�املباشر�و�% 40ك�أن �إلس��اتيجية �تفضيل�ا �ذكرت �الدراسة �عل��ا �أجر�ت �ال�� �املؤسسات من

إختيار�ا�ع���اس��اتيجي���الشراكة�و�التصدير�املباشر،�و��ذا�إن�دّل�ع������ء�فإنما�يدل�ع���وضوح�رؤ�ة��ذه�املؤسسات�فيما�يخص�قضية�

  .التدو�ل

يار�املعتمد�إلختيار�السوق�املس��دفاملع*

عقود�الشراكة�قصد��ستفادة�من��ذه�الشراكة،�ثم�يل��ا�البعد�ا��غرا��

  

  



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و

 

  38 صفحة 2016

  املعيار�املعتمد�إلختيار�السوق�املس��دف

  

����ذا�السؤال�أغلبية�املؤسسات�صرحت�بت�و�ن�عمال�ا����ا��ارج�و�ح���و�إن��انت�ال�تفكر�أساسا����عملية�التدو�ل�ب�سبة�

من�املؤسسات��عدم�% 20،�و�أ�م�ت�و�ن��ع��ونھ�أ�مية�و��و�إستخدام�التكنولوجيا�و�معدا��ا�و�ذلك�حسب��شاط��ل�مؤسسة����أدلت�

أما�فيما�يخص��سئلة�املتعلقة�بأن�النجاح�بالسوق�املح���محفز�للتصدير،�و�أن�النجاح�

  :باألسواق�املحلية��ع���النجاح�بالضرورة����السوق�الدولية�و�جودة�املنتجات��سمح�باملنافسة�ف�انت�النتائج�حسب�الش�ل�التا��

  سواق�املحلية،��سواق�الدولية�و�جودة�املنتج

  

من�% 40من�املؤسسات�ال���أجر�ت�عل��ا�الدراسة�ترى�بأن�النجاح�بالسوق�املح����و�املحفز�لدفع�املؤسسة�للتصدير،�

من�املؤسسات�ترى�بأن�جودة�املنتج��سمح�باملنافسة����

م��ا��عتقد�بأن�النجاح�بالسوق�املح���ال�% 50من�املؤسسات�ترى�بأن�نجاح�ا����السوق�املح���ل�س�محفز��اف�لعملية�التدو�ل،�

  . ترى�بأن�جودة�املنتج�لوحد�ا�ل�ست��افية�للمنافسة����السوق�الدولية

إ���بداية�الدراسة�امليدانية��انت�باستعراض��طار�املفا�ي���للقدرة�التنافسية،�و�التعرض�بالتحديد�إ���الوضع��قتصادي�منذ��ستقالل�

�الت �لعملية �التطرق �تمَّ �ثم �للمؤسسة، �التنافسية �القدرة �قياس �مؤشرات �أ�م �و�ت�يان �املفا�يم �مختلف �ا�� �و�التطرق ��لفية، ��ذه دو�ل�غاية

ذه�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�و�ضبط�املفا�يم�ا��اصة���ا���دف�وضع�إطار�م�����و�مرجعية�للدراسة�امليدانية�ال���قمنا���ا��عد�ذلك،��

ح�إست�يان�يتضمن�مجموعة�من��سئلة�ال������موج�ة�ملجموعة�من�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة،��ذه�

و�تتخلل�ا��عض��سئلة�املفتوحة�و�ذلك���دف��س�يل�تحليل�النتائج،�و�لكن�

ات�تب�ن�لنا�وجود��عض�النقائص�����جو�ة�املق��حة�و�بالتا���تّم�إجراء��عض�التعديالت�ال���تتما����و�

إكتفاء��عض�مسي��ي�املؤسسات�بإعطاء��جابات�وفق��ق��احات�املقدمة�من�طرفنا،�ح���أن�البعض�لم�يقدم��جابة�إال��عد�إطالعھ�ع���

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

املعيار�املعتمد�إلختيار�السوق�املس��دف): 09(ش�ل�رقم�

  من�إعداد�الباحث�ن�إس�نادا�ا���نتائج��ست�يان

����ذا�السؤال�أغلبية�املؤسسات�صرحت�بت�و�ن�عمال�ا����ا��ارج�و�ح���و�إن��انت�ال�تفكر�أساسا����عملية�التدو�ل�ب�سبة�

،�و�أ�م�ت�و�ن��ع��ونھ�أ�مية�و��و�إستخدام�التكنولوجيا�و�معدا��ا�و�ذلك�حسب��شاط��ل�مؤسسة����أدلت�

أما�فيما�يخص��سئلة�املتعلقة�بأن�النجاح�بالسوق�املح���محفز�للتصدير،�و�أن�النجاح��:ق�املحلية،��سواق�الدولية�و�جودة�املنتج

باألسواق�املحلية��ع���النجاح�بالضرورة����السوق�الدولية�و�جودة�املنتجات��سمح�باملنافسة�ف�انت�النتائج�حسب�الش�ل�التا��

سواق�املحلية،��سواق�الدولية�و�جودة�املنتج� ): 10(ش�ل�رقم�

  .من�إعداد�الباحث�ن�إس�نادا�ا���نتائج��ست�يان

من�املؤسسات�ال���أجر�ت�عل��ا�الدراسة�ترى�بأن�النجاح�بالسوق�املح����و�املحفز�لدفع�املؤسسة�للتصدير،�

من�املؤسسات�ترى�بأن�جودة�املنتج��سمح�باملنافسة����% 60اح�باألسواق�املحلية��ع���النجاح�باألسواق�الدولية�و��ذه�املؤسسات�ترى�بأن�النج

من�املؤسسات�ترى�بأن�نجاح�ا����السوق�املح���ل�س�محفز��اف�لعملية�التدو�ل،�

ترى�بأن�جودة�املنتج�لوحد�ا�ل�ست��افية�للمنافسة����السوق�الدولية% 40لضرورة�النجاح����السوق�الدولية����ح�ن�أن�

بداية�الدراسة�امليدانية��انت�باستعراض��طار�املفا�ي���للقدرة�التنافسية،�و�التعرض�بالتحديد�إ���الوضع��قتصادي�منذ��ستقالل�

�الت �لعملية �التطرق �تمَّ �ثم �للمؤسسة، �التنافسية �القدرة �قياس �مؤشرات �أ�م �و�ت�يان �املفا�يم �مختلف �ا�� �و�التطرق ��لفية، ��ذه غاية

للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�و�ضبط�املفا�يم�ا��اصة���ا���دف�وضع�إطار�م�����و�مرجعية�للدراسة�امليدانية�ال���قمنا���ا��عد�ذلك،��

  :�خ��ة��عد�قيامنا���ا�توصلنا�إ����عض�النتائج�و�املالحظات�ال���نجمل�ا����النقاط�التالية

ح�إست�يان�يتضمن�مجموعة�من��سئلة�ال������موج�ة�ملجموعة�من�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة،��ذه����بداية��ذه�الدراسة�قمنا�باق��ا

و�تتخلل�ا��عض��سئلة�املفتوحة�و�ذلك���دف��س�يل�تحليل�النتائج،�و�لكن�) أي��جابات��انت�محددة�من�طرفنا( 

ات�تب�ن�لنا�وجود��عض�النقائص�����جو�ة�املق��حة�و�بالتا���تّم�إجراء��عض�التعديالت�ال���تتما����و�عند�ما�بدأنا�باإلتصال�مع��ذه�املؤسس

إكتفاء��عض�مسي��ي�املؤسسات�بإعطاء��جابات�وفق��ق��احات�املقدمة�من�طرفنا،�ح���أن�البعض�لم�يقدم��جابة�إال��عد�إطالعھ�ع���

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

من�إعداد�الباحث�ن�إس�نادا�ا���نتائج��ست�يان�:ملصدرا

����ذا�السؤال�أغلبية�املؤسسات�صرحت�بت�و�ن�عمال�ا����ا��ارج�و�ح���و�إن��انت�ال�تفكر�أساسا����عملية�التدو�ل�ب�سبة��:تكو�ن�العمال*

،�و�أ�م�ت�و�ن��ع��ونھ�أ�مية�و��و�إستخدام�التكنولوجيا�و�معدا��ا�و�ذلك�حسب��شاط��ل�مؤسسة����أدلت�80%

  .ت�و���ا�لعمال�ا

ق�املحلية،��سواق�الدولية�و�جودة�املنتج�سوا*

باألسواق�املحلية��ع���النجاح�بالضرورة����السوق�الدولية�و�جودة�املنتجات��سمح�باملنافسة�ف�انت�النتائج�حسب�الش�ل�التا��

من�إعداد�الباحث�ن�إس�نادا�ا���نتائج��ست�يان�:املصدر

من�املؤسسات�ال���أجر�ت�عل��ا�الدراسة�ترى�بأن�النجاح�بالسوق�املح����و�املحفز�لدفع�املؤسسة�للتصدير،�% 50ما�يالحظ�أن��������

�ذه�املؤسسات�ترى�بأن�النج

  .السوق�الدولية

من�املؤسسات�ترى�بأن�نجاح�ا����السوق�املح���ل�س�محفز��اف�لعملية�التدو�ل،�% ���30ح�ن�أن�

لضرورة�النجاح����السوق�الدولية����ح�ن�أن��ع���با

  ا��اتمة

بداية�الدراسة�امليدانية��انت�باستعراض��طار�املفا�ي���للقدرة�التنافسية،�و�التعرض�بالتحديد�إ���الوضع��قتصادي�منذ��ستقالل�������

�الت �لعملية �التطرق �تمَّ �ثم �للمؤسسة، �التنافسية �القدرة �قياس �مؤشرات �أ�م �و�ت�يان �املفا�يم �مختلف �ا�� �و�التطرق ��لفية، ��ذه غاية

للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�و�ضبط�املفا�يم�ا��اصة���ا���دف�وضع�إطار�م�����و�مرجعية�للدراسة�امليدانية�ال���قمنا���ا��عد�ذلك،��

�خ��ة��عد�قيامنا���ا�توصلنا�إ����عض�النتائج�و�املالحظات�ال���نجمل�ا����النقاط�التالية

���بداية��ذه�الدراسة�قمنا�باق��ا.1

( �سئلة��انت�أسئلة�مغلقة�

عند�ما�بدأنا�باإلتصال�مع��ذه�املؤسس

 أ�داف�البحث؛

إكتفاء��عض�مسي��ي�املؤسسات�بإعطاء��جابات�وفق��ق��احات�املقدمة�من�طرفنا،�ح���أن�البعض�لم�يقدم��جابة�إال��عد�إطالعھ�ع���.2

 جميع��ق��احات؛
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ة�قمنا�بطرح��عض��سئلة�و����تتضمن����ط��ا�سؤال�ن،�كأن��سأل�ما�إذا��انت��ذه�املؤسسة�تفكر����عملية�التدو�ل�أم�ال،�ثم�نق��ح�مجموع.3

،�و��ان�فمن�املف��ض�����ذه�ا��الة�عدم�إكمال��جابة�ع���با����سئلة" ال" من��ق��احات�حول�معوقات�التدو�ل����حالة�ما�إذا��انت��جابة�

 ال�دف��و�الوقوف�عل�مصداقية��جو�ة�املقدمة�من�طرف�مسي��ي�املؤسسات�محل�الدراسة؛

  :و�من�جملة�النتائج�ال���تم�التوصل�إل��ا�من�دراسة�ا��الة��ذه���

 � �القانو�ي �الش�ل �ت�بع �و�املتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �� ) SPA(أغلب �لتجميع ��مثل �النموذج �باعتبار�ا �مسا�مة، �و�شركة موال

 إس�ثمار�ا��ش�ل�بطرق�عقالنية؛

 محدودية�توظيف�العمال�لدى�املؤسسات�ا��اصة؛ 

 إ�تمام�مسي��ي�املؤسسات�بحام���الش�ادات�ا��امعية؛� 

 عدم�س���املؤسسات�للبحث�و�التطو�ر�ب��ة�أنھ�ي�لف�أموال�با�ضة؛ 

 رتبط�ارتباطا�وثيقا�بالسعر؛ا��صة�السوقية��عتمد�إعتمادا�كب��ا�ع���تخفيض�الت�لفة�بإعتبار�الطلب�م 

 تخوف�أغلب�املؤسسات�من�عملية�التدو�ل��س�ب�عدم�القدرة�ع���الصمود�أمام�املنافسة�الدولية؛ 

 تفضيل�أغلب�املؤسسات�إس��اتيجية�التصدير�املباشر����حالة�القيام��عملية�التدو�ل�بإعتبار�ا�الوسيلة��من�و��خف�ضررا�مقارنة�

 .باإلس��اتيجيات��خرى 

 ما�زالت�مؤسسات�املنطقة�دون�املستوى�املطلوب�و��عيدة��ل�البعد�ع���مواج�ة�املنافسة�الدولية،�و�خاصة�أن�ا��زائر��س���جا�دة�

 لإلنضمام�للمنظمة�العاملية�للتجارة�مما�يؤدي�إ���فتح��سواق�و�تنوع�املنتجات�و�ز�ادة�حدة�املنافسة��ش�ل�كب��؛

 سات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�ع���مجالت��شاط�ا،�ال�حظنا�أن�طبيعة��ذا�التوز�ع�و�طبيعة�من�خالل�تطرقنا�إ���توز�ع�املؤس

ال�شاطات�ال����شغل���ا��ذه�املؤسسات��س�بعد�فكرة�تدو�ل�ا�ل�شاط�ا،�ألنھ�من�ج�ة�متطلبات�السوق�املح���غ���مشبعة�بال�امل�

 .�جن�ية��عت���جد�منافسة�و�متقدمة�مقارنة�باملؤسسات�ا��زائر�ة�إضافة�إ���أن�املؤسسات�ال����شغل�بنفس�القطاع�باألسواق

  ال��م�ش

،�جامعة�ا��زائر،�)غ���م�شورة(��لف�عثمان،�دور�و�م�انة�الصناعات�الصغ��ة�و�املتوسطة����التنمية��قتصادية����ا��زائر،�رسالة�ماجست���. 1
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  �دارة�البي�ية�للمناطق�الصناعية

  جر����السب���������������������������������������������������بوخدنة�آمنة

  .قاملة�1945ماي���08لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي���،�جامعة�

  مقدمة

�الصناعات نطاق توسيع و �س�ثمار، وترقية ل���يع ع��ا غ�� ال فعالة أداة �ش�ل الصناعية املناطق إن  حاجيات يل�� بما تأس�س

 و املح�� املستو��ن ع�� التنمو�ة ��داف لتحقيق فعالة ت�ون�وسيلة ح�� واملتوسطة الصغ��ة املشروعات لدعم الالزم املناخ و��� الوط�� �قتصاد

  الوط��

 الصناعة الستقرار جوا�مالئما ستخلق أ��ا حيث للتنمية، بال�سبة ك��ى  أ�مية لھ الك��ى  واملدن �قاليم �افة �� الصناعية املناطق فوجود

 التوازن  من نوع تحقيق إ�� ال��اية �� يؤدي مما �ذه��س�ثمارات استقطاب �� املساعدة املزايا ع�� لتوافر�ا �جن�ية، الوطنيةو �س�ثمارات وجذب

  .�قلي�� و ا���وي 

 آثار�كب��ة�ع���الب�ئة�من�خالل�النفايات�ال���تطرح�ا إ�� تؤدي التص�يع عملية جراء بداخل�ا املوجودة والصناعات الصناعية املناطق لكن

 من والتداب�� �جراءات من جملة اتخاذ إ�� الوضع �ذا أدى حيث�.فيھ �ع�ش الذي ا��يوي  الوسط تلو�ث إ�� تؤدي النفايات ف�ذه بجميع�أنواع�ا،

 الب�ئة ع�� املحافظة �� للمسا�مة التوط�ن عند أسا��� �ش�ل البي�ية املعاي�� ترا�� إذ الصناعية، املناطق مواقع�توط�ن اختيار عند ا���ومات طرف

  .املستدامة التنمية مطالب من رئ���� مطلب ال�����

الصناعية�،�من�أجل�جعل�املناطق�الصناعية�كأحد�أعمدة�التنمية�لذلك�سوف�ن�ناول����بحثنا��ذا�إش�الية��دارة�البي�ية�للمناطق�

�ت �ا�� �الوصول �ومنھ �والب�ئة �الصناعة �ب�ن �التوافق �تحقيق �يمكننا �الصناعية �املناطق �ل�ذه �البي�ية ��دارة �خالل �فمن �البلد، ��� حقيق�املستدامة

  .التنمية�املستدامة�امل�شودة

I-  :التأث��ات�البي�ية�للمناطق�الصناعية:  

1-I - ما���املناطق�الصناعية: 

 املستوطنة الصنا��، النطاق�:التالية ال�سميات عل��ا يطلق ما وعادة املستو�ات، �ل ع�� حضار�ة ظا�رة الصناعية املناطق �عد

 املصا�ع من مجموعة تضم ال�� �رض من املساحة تلك �ش���إ�� ف�� ال�سميات اختلفت وم�ما الصناعية، املنطقة الصنا��، امليدان الصناعية،

 الصناعات أنواع يوافق بما وذلك .مع�ن مصنع إل�شاء م��ا �ل يخصص صغ��ة أقسام املساحة�إ�� �ذه وتوزع الالزمة، واملرافق با��دمات مزودة

 .وا��دمات املرافق من واحتياجا��ا �ستخدم�ا ال�� و�رض إ�شاء�ا�وخصائص�ا املراد

كما�يمكن��عر�ف�املنطقة�الصناعية�بأ��ا�مساحة�من��رض�تضم�مجموعة�من�املصا�ع�و�املعامل�والورش�ا��رفية�مزودة�با��دمات�واملرافق��

الالزمة،�وتوزع�مساحة��رض��ذه�ا���أقسام�صغ��ة�يخصص��ل�م��ا�إل�شاء�مشروع�صنا���مع�ن�و�تم�تحديد��ستعماالت�ف��ا�وفق�التصميم�

  .للمدينة��سا���

  .و�حدد�ل�ذه�للمنطقة�أنواع�الصناعات�املراد�ا�شا��ا�و�خصائص�ا�و��رض�ال����ستخدم�ا�و�احتياجا��ا�من�املرافق�وا��دمات

�املشروع� �للتو�ع ��مثل �اختيار�امل�ان �أن �إذ �الصنا��، �التخطيط �يواج��ا �ال�� �املوضوعات �أبرز �من �الصناعية �الوحدات �مواقع �تحديد و�ش�ل

�الفشل،�الصنا� �ا�� �املشروع �و�أال��عرض �علمية �دراسات �ا�� �مس�ندا �ي�ون �البد�أن �الصنا�� �اختيار�املوقع �حيث�أن �للغاية، �أمرا�ضرورا ��عد �

�املوقع�ي�س�ب����خلق�مشا�ل�بي�ية�واجتماعي ة�فال��اجع�عن�املواقع�ا��اطئة�يقت����الكث���من�ا���د�و�النفقات،�واستمرار�الصناعة�����ذا

  .مجتمعو��ية�لل

����لذلك�ع���املخطط�أن�يرا���عند�تحديد�موقع�منطقة�صناعية،�ما��و�املوقع���سب�حاليا�ومستقبليا،�آخذا�بنظر��عتبار�احتماالت�التوسع

النقل�و���نتاج�و�النمو�ا��ضري،���عل�املوقع�الصنا���ي���م�مع�مجمل�أنظمة�ال��ابط�امل�ا�ي�ب�ن�مشروع�مع�ن�ومجموعة�املشار�ع��خرى�و 

  .استعماالت��رض�و����إطار�الت�سيق�ب�ن�مستو�ات�التخطيط�القومية�و��قليمية�واملح��

  :لذلك�عند�تخطيط�موقع�منطقة�صناعية�يجب��خذ��ع�ن���تمام

 .قدرة�النظام�البي���املحيط�باملوقع�ع���تحمل�امللوثات�ال���ست�تج�عن�املشروع -

 ن�أن�تصدر�عن�مشروع�وطرق�ا��د�م��اما���امللوثات�املختلفة�ال���يمك -

 مدى�توفر�املواد��ولية�ا��ام�الالزمة�للمشروع�وقر��ا�من�املوقع -

�أو� - �زرا�� �او�مشروع �سك��، ��� �مثل �و�جتماعية، �البي�ية �النوا�� �من �أك���جدوى �أخرى �مشروعات �مع �املشروع �موقع �س�تعارض �ل

 .مشروع�سيا��

 .���أثار�توط�ن��ذه�العمالة�حول�املشروع���م�العمالة�الالزمة�للمشروع�،�وما -
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 .أثار�املشروع����التنمية��قتصادية�و�جتماعية�و�البي�ية����املنطقة�ال���سيقام�ف��ا�املشروع -

 .احتمال�حدوث��وارث�صناعية�من�املشروع�و�ما���آثار�ا�ع�����سان�و�الب�ئة�املحيطة�باملوقع -

 .ة�و�املناطق�الزراعية�و�املناطق�السكنية�و�يأخذ��ع�ن��عتبار�اتجاه�الر�احيجب�أن�ي�ون��عيدا�عن�املوارد�املائي -

 تقليل�املخلفات�الصلبة�الناتجة�من�الصناعة�أو�تدو�ر�ا�و�إعادة�استخدام�ا -

 عمل�معا��ة�أولية�للمخلفات�الصناعية�السائلة�قبل�تصر�ف�ا -

 �واء�من�التلوثاستخدام�الطاقة�النظيفة�و��ساليب�ا��ديثة�للمحافظة�ع���ال -

���طورة� - �تبعا �ا��ضراء ��حزمة �مساحة �ت�باين �حيث �الصناعة، �نوع �و�حسب �والسكنية، �الصناعية �املناطق �ب�ن �خضراء �أحزمة اقامة

 .الصناعة�امللوثة�واعتماد�ع���نوع�طاقة�املعمل�ومدى�كفاءة��جراءات�الفنية�املتبعة����تقليل��سب�التلوث

 .البي�ية�لأل�شطة�الصناعية�اعنماد�القوان�ن�و�التعليمات -

2.I - اثار�البي�ية�للمناطق�الصناعية:  

 :تتمثل��ثار�البي�ية�أو��خطار�البي�ية�الناتجة�عن�التوط�ن�الصنا���بما�ي��

�البي�� - �: التلوث �عن �الناتجة �امللوثات �وتمثل �و�ال��بة، �املاء �ال�واء، �و�� �لال�سان �ا��يوي �للمحيط �العناصر��ساسية �تلوث ال�شاطات�أي

�مجموع� �ثلث �حوا�� �الصناعية �ال�شاطات �عن �الناتجة �امللوثات �تمثل �كذلك �ال�واء، ��� �املوجودة �امللوثات �مجموع �ثلث �حوا�� الصناعية

وجد�امللوثات�املوجودة����املاء،����ح�ن�تمثل�املخلفات�الصناعية�السائلة�أ�م�و�أخطر�ملوثات�املصادر�املائية����أي�دولة�من�الدول،،�إذ�

أن�الغالبية�العظ���من�امللوثات�السامة�املوجودة����املياه�مصدر�ا�ال�شاطات�الصناعية،�و�تخلف�عن�الصناعة�أيضا�كميات�كب��ة�من�

 .النفايات�الصلبة،�وتمثل��سبة�عالية�من�مجموع�ما�يتخلف�عن��شاطات���سان��خرى�من�تجار�ھ�ومع�شتھ

�الطبيعية - �املوارد �: است��اف �التص�يع �قد��عمل �بدرجة �املتجددة �الطبيعية �مصادر�ال��وات �ا��اك �ع�� �و�غ���املدروس �غ���املنظم السر�ع

طور�تصل�ا���حد��ست��اف�ع���املدى�الطو�ل�وكذلك�يأ�ي�تحمل�املوارد��قتصادية�للدول�بأعباء�ثقيلة��شيع�مع�ا�املزايا�املوجودة����الت

  .دي�و��جتما���للشعوبالصنا���خاصة�فيما�يتعلق�برفع�املستوى��قتصا

II -تطو�ر�املناطق�الصناعية�ا���بار�ات�ايكولوجية� 

1.II - الصنا�� البارك مف�وم� �ارض� Eco-industrial park :�يكولو�� ��عتمد مملوكة �� �يوقع بأعمال التص�يع ع�� ملجتمع  �عضھ مع خدمية

 �� و �قتصادية و البي�ية و �جتماعية و�الشؤون املوارد إدارة �� بي��م التعاون�فيما يتم ف��ا العامل�ن و��ل عامة مص��ة ذات ارض ع�� البعض

 املشاركة للشر�ات �قتصادي �داء تطو�ر �و�(E.I.P)صنا��-�ي�و البارك إن�أ�داف كما ، �عض�م طر�ق عن املوارد و البي�ية القضايا طر�قة�إدارة

 كفاءة�الطاقة ، التلوث منع و ، النظيفة النواتج و املزروعات للبار�ات�و التحتية للب�� �خضر التصميم توج��م و�يتضمن البي�� �ثر تفعيل مع

 أيضا�ألغراض� املجاورة املجتمعات و املجاورة البار�ات الشبكية�ما�ب�ن العالقات و ال��ابط �و �ي�ولو���الصنا�� البارك فوائد من إن عن فضال

�املستقب�� ألجل كأثر �يجابية الكفاءة و التطور  �الكث��. التطور � �ظ�ور -�ي�و و�البارك الصنا�� البارك ملصط�� املرادفات أنماط من فضال�عن

�العلوم�و� م��ا ، صنا�� �بار�ات �امل�اتب، �و�ار�ات ��عمال �بارك �الصنا��، �املجتمع �التجاري، �التبادل �ومنطقة �الصنا�� �والقطاع العقار�الصنا��،

 انھ والبار�ات�والبايوتوكنولوجية،�واضيف�ا����ذه�املجموعة�البارك��ي�ولو���الصنا���وقد�عرف�من�طرف�الباحث�ن�واملخطط�ن�ع���البحوث،

�مع الصناعية الوحدات و املصا�ع من شبكة �مصط�� باالعتماد البي�� أدا��ا لتطو�ر البعض �عض�ا �عمل الصنا��� �ي�ولو�� النظام_ ع��

Industrial Eco- Systemبي��ا� املتطورة� و املت�افئة العالقات لوصف�. 

 إدارة و ، �ثر�البي�� تقليل �� التعاون  خالل من اقتصاديا أداء و ب�ئة�منظمة يتطلب أعمال خدمات و تص�يع مجتمع �و الصنا�� �ي�ولو�� والبارك

 الفوائد مجموع من اك�� �� و مجتمعة فوائد �عمال�يتطلب مجتمع فان البعض �عض�م مع بالعمل و ،و�املواد ،املياه الطاقة متضمنا املوارد قضايا

  منفردة�ل�ل�وحدة�صناعية�ع���حدة،�

 الطاقة تقليل تتطلب ، ل�ا بصورة�مخطط الطاقة و املواد لتبادل صنا�� نظام انھ : 1996عام� �� املستدامة التنمية �يئة اعتمدتھ الذي أما�التعر�ف

 .مستدامة اقتصادية و ، اجتماعية�،اي�ولوجية عالقات بناء و النفايات تقليل و ، و�استعماال��ا �ولية املواد� و

�آخر �� و �البارك عرف �عر�ف �واعدة يمثل انھ ع�� الصنا�� �ي�ولو�� ، مف�وم�� تنفيذ و املستدامة الصناعية التنمية لتعز�ز إس��اتيجية

 �� البي�� أدا��ا لتحس�ن حافز�للمصا�ع و كفائدة و ، ا��ضر�ة للتنمية جديدا نموذجا إ��ا�تمثل ،�كما�Industrial Ecology الصناعية� �ي�ولوجيا

  . اس�ثمار�ة مجاالت �� إم�انات من ت�تجھ ما و و�النفايات الطاقة إدارة مجال

2.II - صناعية�-أنواع�البار�ات��يكو: 
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 وا��ا�Industrial Parks) (الصنا��� البارك أو�( Industrial Estate)الصنا��� املستوطنة�أو  �رض مصط�� �ان املاضية الثالثة خالل�العقود من

 و ردفة ا مت �ستعمالن�بصورة �ما و الصناعية لألغراض تملك املمتل�ات�املتجاورة من قطعة �و��ا �قتصادية للتنمية و�السلطات للمطور�ن

  :�ي�ولوجية��� الصناعية املشروعات من أساسية فئات التمي���ثالث عن فضال ، مش��كة بصورة

 كمشروع يدار و يطور  �رض من قطعة �و)  Eco industrial parks or estate) (EIP) الصنا�� العقار��ي�ولو�� آو الصنا�� �ي�ولو�� البارك -

 . العمل �� التم�� عن فضال اجتماعية و و�اقتصادية بي�ية بفوائد عل��ا ا��فاظ عالية ب�ئة ذو

� تبادل ع�� املعتمد البارك - �الشر�ات مجموعة �و و�By Product Exchange)(املنتجات �عض�ا� من �ستفادة إ�� �س�� ال�� املصا�ع و من

 .كنفايات م��ا من�التخلص بدال) املوارد و املاء-الطاقة-املنتجات( البعض

و� البي�� �داء تحس�ن اجل من املتعاونة الشر�ات و املصا�ع من مجموعة)  : Eco Industrial Network)(EIN) الصناعية�� �ي�ولوجية الشبكة -

 .�قتصادي و �جتما��

 :إ�� داخل�ا يجري  الذي الصنا�� حسب�ال�شاط الصناعية املستوطنات و البار�ات تص�يف تم و�قد كما

 .الصناعات من نوع من أك�� مركبة�من� ت�ون  و�Composite Industrial Parkاملركبة� الصناعية البار�ات أو املستوطنات -

� الصناعية البار�ات أو املستوطنات - �املستوطنات ع�� مثال خ�� و� Functional Industrial ) واحدة بوظيفة املتخصصة(الوظيفية  ذلك

 ار ال أج�زة لصناعة الوظيفية كذلك�املستوطنات و اليابان �� ا��ديدية �دوات لصناعة و صناعة��ل�سة أو ا��ش�ية للصناعات الوظيفية

 .ال�ند �� �لك��ونية �ج�زة و السيارات غيار و�قطع رجات ا الد ودي

 سنغافورة و �مر�كية املتحدة الواليات و من�كندا �ل مارست قد و�Nursery Industrial Park ا��اضنة� الصناعية البار�ات أو املستوطنات -

 ا��اضنة املستوطنات النوع�من �ذا

 �� أ�شا�ا ال�� Toyamaتو�اما�� مستوطنة ذلك ، ع�� مثال خ�� و�Ancillary Industrial Park للمساعدة� الصناعية البار�ات أو املستوطنات -

 بتص�يع للصلب شركة�فيجي�وش مع متوسطا و صغ��ا مصنعا 39 عدد�ا ال���بلغ املستوطنة �ذه مصا�ع �عاقدت قد و �عمال رجال اليابان

 . املستوطنة خارج الكب�� املصنع ال���ي�تج�ا الدقيقة املعداتأجزاء�

 الواليات و كندا الصناعية املستوطنات النوع��من �ذا مارست حيث�Research Industrial Parks.البحثية� الصناعية البار�ات أو املستوطنات -

��مر�كية �برامج ال�� ا��امعات من بالقرب تتوطن �� و املتحدة �املستوطنات النوع �ذا رواد ي�ون  و لألبحاث فعالة تملك  الصناعية من

 .التطبيقية العملية �� و العمل �� امل��مك�ن التقني�ن أولئك�الباحث�ن ع�� يقتصر ل�ونھ محدودا

3.II - تطو�ر�املناطق�الصناعية�إ���مناطق�و�ار�ات�ايكولوجية�صناعية:  

� ا��اصة الشروط و بمقاي�س تطو�ر�ا إعادة من بد ال التصميمية ا��طوة �ذه ل�ي�تتم  البي�ية �دارة نظم من غ��ه أو� ISO  14001بـ

 الشر�ات و من�املصا�ع البعض مع التعاون  لواقع تف�ما و وعيا أك�� ي�ون  انھ�قد حيث ، الصنا�� املجتمع و الصنا�� البي�� أساس�لألداء ي�ون  حيث

 ا��ام�من باملواد دعم�ا مصادر و املصا�ع ب�ن الدمج من�خالل الدخان و �بخرة و للملوثات املؤذية �نبعاث التلوث�و من للتقليل ا��ما�� بالعمل

  يوصفھ��األ� فيمكن الصنا�� �ي�ولو�� البارك �� ينظر�إلية الذي النظام ،أما الصنا�� العقار حدود خارج

 املحيطة بالب�ئة مرتبط و نظام�مت�امل �و الصنا�� �ي�ولو�� البارك إن -

 القرارات�املطلو�ة و تخطيط�م لت�امل التعامل البعض�كيفية �عض�م من يتعلمون  املختص�ن إن -

 و�عالقاتھ�امل��ابطة�لألنظمة��جتماعية�البي�ية�E I Pنمذجة��ل� -

 من نظام �ل �� و.البي�ية �نظمة عن فضال    �دارة و ال�ندسة ، التصميم ب�ن Feedback Loop �س��جاعية و الرابطة ا��لقة يف�مون  إ��م -

 Feedback System  إرجا��� نظام و عملية توجد �نظمة �ذه

III - دارة�البي�ية�للمناطق�الصناعية�: 

 تقوم ال�� املنظمة ا���ود" :عن عبارة �� البي�ية�ال�� �دارة إليھ ��دف ما إ�� باملحصلة ��دف البي�ية، لإلدارة �عار�ف عدة املختصون  يتداول 

  البي�ية�بوصف�ا �غراض تحقيق من لالق��اب املنظمات ��ا
ً
  جزءا

ً
ع���بالتعديالت أ��ا سياسا��ا،�ما من أساسيا

ُ
 واملنظمات امل�شآت نظم �� املطلو�ة �

  بالب�ئة ��تمام ي�ون  بحيث املختلفة،
ً
  مجاال

ً
�وفعاال

ً
  ذلك و�بدو ف��ا، مؤثرا

ً
وتنفيذ� وامل�ام املسؤوليات حيث من للم�شآت الوظيفي ال�ي�ل �� جليا

  منع�ا أو البي�ية آثار�ا وخفض امل�شأة أداء تحس�ن ��دف البي�ية، ل��طط واملراجعة ا��طط
ً
 ��تمام العالم �� جميع�ا الدول  بدأت وقد،تماما

 البي�ية، لإلدارة �شر�عية مقاي�س وضع إ�� ا���ومات من العديد دفع مما الصناعة، لت��يح�أوضاع املناسبة الوسيلة بوصف�ا البي�ية، باإلدارة
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  أصبح أن إ�� تطو�� أساس من املقاي�س �ذه وتحول�استخدام
ً
  شرطا

ً
 تطبيق إ�� وصوال واملنظمات، وال�يئات الشر�ات من� كث�� ب�ن التعامل �� م�ما

  : ��ي املستخدمة أدوا��ا من ال�� البي�ية�، �دارة نظم

�جميع�م للمنظمات ملزمة وقوان�ن �شر�عات من ا���ومات تصدره عما عبارة :ال�شر�عات  بالعمليات قيام�م أثناء �� املجتمع �� و�فراد

�عن�السياسات املختلفة، والزراعية والصناعية �نتاجية
ً
 إدار��ا،�لتقوم أو شا���ا وما الصناعية املشروعات إ�شاء عند للعمل املنظمة واللوائح فضال

 للنظم ال��خيص �شروط املخلة امل�شآت تلك �� العمل العقو�ات�وإيقاف بفرض ال�شر�عات تلك إطار �� صالحيا��ا ممارسة من ا���ومية ا���ات

 .البي�ية واملعاي��

ع�� ال�� وا��معيات واملنظمات واملؤسسات ال�يئات عن عبارة :الضغط مجموعات -
ُ
 الدعم تقديم �� و�س�� عل��ا، وا��فاظ الب�ئة بحماية �

�والزراعية وال��امج للمشروعات واملا�� الف�� ع��� املحافظة �� ا��ديثة و�تجا�ات واللوائح بال�شر�عات تل��م ال�� والتنمو�ة، الصناعية

  الب�ئة،
ً
 باآلثار الو�� ز�ادة إ�� �س�� كما البي��، ��سان�باملحيط عالقة خالل من و�جتماعية، �دبية والضغوط املجتمع ضغوط عن فضال

 .الب�ئة بحماية ا�تمامھ حالة�عدم �� ��سان ��ة ع�� الس�ئة ي�يةالب

  املختلفة، واملنظمات املؤسسات ��ا تل��م ال�� البي�ية املعاي�� و�� :واملنافسة ا��ودة معاي�� -
ً
  تؤدي ال�� ا��ديثة، ا��ودة مفا�يم عن فضال

ً
 دورا

 
ً
 .البي�ية للشروط مراعا��ا ومدى املنتجة، الشر�ات�وال�يئات ب�ن املنافسة �� كب��ا

�عن النظيفة، الطاقة اس��الك �� املنتجة الشر�ات أغلب إليھ �س�� ما بھ و�قصد :التمو�ل -
ً
 �� توف�� إ�� يؤدي الذي �مر البي��، التلوث �عيدا

  عناية املمولة ا���ات أعطت لذا الفرص�ال�سو�قية، ز�ادة و�� �نتاجية العملية ت�اليف
ً
خالل� من املشروعات، تمو�ل دراسة قبل وا�تماما

 .مرة�أخرى  �موال اس��داد �� وصعو�ة الت�لفة ارتفاع إ�� يؤدي ال ح�� البي�ية، �ل��امات تخفيض

  :بأنھ  البي�ية، �دارة نظام م��ات و�مكن�بيان      

 البي�ية �� تأث�� ل�ا وال�� ��ا، تقوم ال�� �شاطات بمراجعةللمؤسسة� أو للمنظمة �سمح متم��، بي�� أداء تحقيق �� فاعلية �دار�ة �نظمة أك�� من

 .القياسية واملتطلبات ي�ناسب ل�ا،�بما أوضاع�ا توفيق ع�� والعمل

، البي�� �داء كفاءة تحس�ن �� املنظمة أو املؤسسة �ساعد -
ً
 .البي�� بالشأن املعنية· ا���ات مع التعاون  خالل من ذاتيا

 .املرجوة البي�ية· السياسة لتحقيق الالزمة واملوارد و�جراءات واملسؤوليات التنظي�� ال�ي�ل تحديد يتضمن -

 املستو��ن ع�� الب�ئة حماية ب�شاطات ��تمام مدى ع�� كمؤشر البي�ية القياسية املواصفات وش�ادات ا��ودة نظام ع�� ا��صول  يتطلب -

 .والدو�� املح��

  .الب�ئة ع�� ا��فاظ مجال �� املقارنات إجراء عند املتداولة، واملفا�يم املصط��ات توحيد إ�� تطبيقھ خالل من يؤدي -

 :مجاالت�ا��ودة�البي�ية����املناطق�الصناعية

 الصناعية، للمنطقة وا��ياة الت�شيط�:موضوعا عشرا أث�� إ�� الصناعية املناطق �� معا����ا يمكن ال�� املسائل مختلف تص�يف يمكن

 الطاقة، التخز�ن، ال��بة، الضوضاء، ال�واء، املياه، النفايات، الصناعية�والطبيعية، املخاطر التحتية، الب�� و النقل وسائل املع����، و�طار املنظر

 .الورشات

 دور  يلعب للمشروع،�ول�ي املحددة �جال �� �سي�� ضمان اجل من بوضوح املس�� تحديد بحيث�ي�ب��: الت�شيط�وا��ياة����املنطقة�الصناعية 

�يمكن القيام أجل من واملالية الفنية �م�انيات يمتلك أن و��ب�� املؤسسات، ب�ن اياور  �كما �املختلفة،  واملتا�عة، �ستقبال ��نة �شكيل بم�امھ

 الضروري�التحسب ومن الصناعية، باملنطقة جديدة مؤسسة إ�شاء عند معماري  م�ندس ايلية، ا��ماعات ممث�� عن�ال��يئة، املسؤول من وتت�ون 

 )التنازل  شروط دف�� البيع، عقد(ا��ديدة� املؤسسات ع�� املق��حة والتعاقدية القانونية الوثائق �� البي�ية املتطلبات دمج �شأن و�حتياط

 حياة لصا�� م�ما مس�� �عد املنطقة ت�شيط فإن لذلك عبور، منطقة مجرد ول�س ل��ياة م�انا املنطقة ت�ون  أن من�ناحية�أخرى�يجب

 أن املس�� ع�� يتوجب مح��، اقتصادي كمحرك الصناعية املنطقة اعتبار ولكن�كذلك و�تصال، �عالم ع�� التأكيد الضروري  ومن املؤسسات،

 .املؤسسات ب�ن اللقاءات و�س�يل املشروع نجاح ضمان أجل من باألعمال�البي�ية التحس�س يضمن

 املضادة ا��واجز وضع�:ا��ضراء الفضاءات و�سي�� املنظر �� �ندماج: املع�شة وإطار املنظر� البصري،� والتلوث والغبار للضوضاء، واملوا�ع

 ا��ضر�ة بال��يئة املتعلقة املمارسة أما�),,,الطرق، مف��قات الشوارع، السيارات، موقف( الطرقات ع�� ا��ضراء الفضاءات ا��ضراء، �سقف

 بال��يئة املتعلقة ا��ضراء الفضاءات حوا���، املروج، :ت�ون  أن فيمكن

 تلطيف عمل بمثابة ي�ون  أن ا��ضراء�يمكن الفضاءات تب�� فإن ولذلك الطبي��، املنظر ع�� م�مة ا�ع�اسات ل�ا ي�ون  �شاطية وحدات إ�شاء إن

 التخطيط يجب الب�ئة،�ولذلك ع�� إيجابية تأث��ات إنتاج �� و�سا�م�بالتا�� املظ�ر رتابة من يخلص حيث البصري، املظ�ر حيث من فعال وترو�ح
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 املساحة ووظيفة املستعملة النباتات أنواع ال��بة، للموقع،�نوعية واملناخية )الطبيعية( املادية ا��صائص مراعاة مع و�رمج��ا ا��ضراء للمساحات

 .اقتصادا أك�� إدارة ع�� املتوفرة�با��صول  �م�انيات �ل دمج �سمح حيث ا��ضراء،

 للتأث��ات مصدر أ�م �عد حيث الب�ئة، ع�� كب�� ضغط �� م��ا ال��ية السيما و���اص للسلع النقل وسائل ت�س�ب: التحتية الب�� و النقل وسائل 

 عند املؤسسات طرف من واملطلو�ة �ساسية الشروط للمواصالت،أحد فعالة شبكة وجود والضوضاء،��عد ال�واء �� امللوثات انبعاث �� املتمثلة

 التمو�ن من�حيث املفصلية والنقاط السر�عة بالطرق  املباشر الر�ط خالل من وحقيقية، فعالة حيو�ة من تمثلھ ملا وذلك ملوقع�إ�شا��ا، اختيار�ا

 �سا�م أن يمكن ذا��ا، حد �� الصناعية للطرق�باملنطقة الفّعال التنظيم فإن ذلك عن الصناعية،وز�ادة للمناطق عنھ غ�� ال شرطا �عد ال�� و�مداد

 حركة تنظيم إن .)الثقيلة �وزان نقل ا��فيفة، السيارات امل���،( املنطقة داخل وسائل�التنقل من العديد توجد حيث للب�ئة، ا��يدة �دارة �� كث��ا

 أساسية�للمشروع، أ�دافا �عد املخاطر، وتخفيض املرور حركة مرونة ع�� �ساعد الذي �شارات ونظام الفعالة مع�الصيانة باملوازاة ال��ية النقل

�املتوفرة ع�� مقتصرا يبقي ذلك �ان وإن ال��ي، للنقل البديلة النقل وسائل استعمال دائما ُيفضل كما  أو ا��ديدية للسكك منافذ ع�� املناطق

 حركة إلدارة العمل عن مسؤول وتحديد والعمال، السلع نقل وسائل حول  بدراسة املؤسسات مع بالتعاون  يقوم أن املس�� ع�� ي�ب�� كما البحر�ة،

سياسية� ت�سيق املؤسسات، إ�� الوصول  �س�ل ال�� املرور مخططات تنفيذ املرور، وإشارات الس�� تحس�ن أن�تمس �عمال ل�ذه و�مكن التنقل،

 و�تفاق النقل خدمات �شأن ج�ة�واحدة مع ا��ما�� التفاوض أو مثال، للدخول  موحدة مواقيت تحديد خالل من للتمو�ن، املؤسسات ب�ن مش��كة

�وسائل للمواصالت فعالة مخططات تحديد إن .مناسبة أسعار ع��  العمومية ال�يئات مع مش��كة برامج استخدام العمومي، النقل باستعمال

عر�ات� العمومي، للنقل مواقف للدراجات، موقف( مثل البديلة النقل وسائل استعمال ع�� ���ع تحتية�فعالة، ب�� وإ�شاء النقل، ظروف لتحس�ن

 .النقل� نظام تحس�ن ع�� �ساعد إجراءات �عد ال�� )بالوقود للتمو�ن عمومية محطات القطارات،

 و�الطبيعية� ��نفجار�ات و�من للتدخل مركز من بالقرب ت�ون  أن الصناعية املنطقة ع�� يجب: املخاطر�الصناعية  و�نبعاثات وا��رائق من

 �ش�ل باملياه �مداد توف�� امل�م خاص،�كما�أنھ�من تدخل يمكن�وضع�مخطط كما ذا��ا، حد �� املنطقة بداخل املركز �ذا إ�شاء فيمكن وإال امللوثة،

 إطفاء مياه يحوي  "لل�وارث" حوض و�ناء ا��رائق، إلخماد للمياه التج���ات�املوردة ع�� سنو�ة اختبارات إجراء يجب كما الصناعية، املنطقة �� �اف

 .مفا�� تلوث�عر��� عن الناجمة الفضالت أو ا��رائق

 ع�� �ارثية جد تبعات� لھ أن�ي�ون  املؤسسات ل��ك�� يمكن كما جيد، �ش�ل ال�شاطات معرفة ي�ب�� وان�شار�ا ا��وادث انتقال تفادي أجل و�من

 :ي�� بما القيام يمكن م��ا تحديد�ا�وا��د أجل من الصنا�� ال��ك�� عن الناجمة املخاطر إدارة يجب ول�ذا�.الب�ئة

 .املخاطر �ذه تبعات و طبيعة وتحديد صناعية مخاطر �ش�ل ال�� املؤسسات تحديد -

 .املؤسسات طرف من اعتماد�ا يمكن ال�� التحس�ن أفعال تقييم -

 .خطر وجود حالة �� املتبعة �جراءات تدو�ن -

 .�غاثة نوعية تحس�ن -

 . وان�شاره ا��طر الن�شار للتصدي املادية املوا�ع إيجاد -

 .املؤسسات داخل الت�و�ن ودورات التمار�ن تنظيم -

 .واملؤسسات املجاور�ن الس�ان املستعمل�ن، تحس�س -

 لبقايا مختلف و�ستلزم ،1 املستدامة التنمية تحقيق عوامل من النفايات استغالل ع�� والقدرة املوارد حماية �عت��: النفايات�  املنتجات �نواع

 أو م��ا للتخلص مناسبة فروع إيجاد) مش�تة بكميات السامة ،النفايات ا��اصة الصناعية النفايات العامة، الصناعية النفايات الساكنة، النفايات(

 .استغالل�ا إعادة

�لل� وا��ة مزايا تقدم الصناعية،أن املنطقة مستوى  ع�� تنظم��ا يتم ال�� للنفايات، ا��ماعية لإلدارة يمكن  أو العمومية يئاتسواء

 �نبعاثات ل�سليم ا��ماعية �نظمة تب�� عن ت�شأ يمكن�أن م��ة �ناك أن كما الفعاليات، �ذه تحس�ن �� الت�امل �ذا �سا�م للمؤسسات،حيث

 من التخفيض مع ايلية، ل��دمة الفعالية مؤشرات من الرفع �� وتتمثل التدو�ر، فرع�إعادة إ�� ا��ضر�ة والنفايات امل�ضومة النفايات الصناعية،

 .القوان�ن �� عل��ا املنصوص �جراءات تح��م ال ال�� املؤسسات تطبق�ع�� ال�� العقو�ات مخاطر

 :ي�� بما القيام يمكن النفايات�بفعالية إلدارة

 ا��شب، البالس�يكية، املواد السيليلوز،من� املشتقة املنتجات( إجبار�ا م��ا التخلص ألنظمة و�سليم�ا للنفايات ا��ما�� التجميع �يا�ل إنجاز -

َعب( فروع أو )الز�وت
ُ

 ؛)لألرض ال�سميد( أخرى  )ش

 ا��شب؛ لصناعة املعا��ة غ�� النفايات بإحراق خاصة امل�ان، ع�ن �� الطاقة اس��جاع -
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 تدو�ر�ا؛ إعادة يمكن ال ال�� الصناعية النفايات إلدارة واحد خدمات وموفر املؤسسات ب�ن اتفاقات إمضاء -

 ."استعمال�ا املعاد �ولية املواد"ال سوق  وإنجاز الصناعية �ي�ولوجيا مخططات تنفيذ -

 :التالية املراحل خالل من الصناعية املنطقة �� "النفايات إدارة نظام" تنفيذ عملية تمثيل يمكن

 لتص�يف�ا؛ وفقا املنتجة النفايات ��م تحديد أجل من "النفايات طبيعة" دراسة -

 وت�شط�ا؛ املبادرة م��ا��� �ل �شارك العمومية وال�يئات املؤسسات الصناعية، املنطقة إدارة ب�ن مش��كة مص��ة ذات مجموعة إ�شاء -

 باملفرغات؛ النفايات من التخلص بدل بضواح��ا أو املنطقة �� سواء التدو�ر، إعادة فروع إ�شاء -

 الضرور�ة؛ وال��اخيص التقنية الكفاءة ذات ا���ة من خدمات اختيار -

 الصناعية؛ املنطقة داخل املنتجة النفايات وطبيعة كميات مراقبة -

 التمو�ن وإدارة التقنية �م�انيات حول  و�عالم الت�و�ن أعمال مباشرة -

 شب�ات املواقع �ذه من فقط القليل لكن الب�ئة، ع�� املؤثرة العوامل أحد �نتاجية املواقع �� املياه استعمال �عد: الـــميــاه��  باملياه تمو�ن يتمتع

 للقنوات الشروب املياه باستعمال والسطحية املياه�ا��وفية من مباشر �ش�ل حاج��ا املؤسسات �ستمد ما وغالبا الصناعية، للعمليات املخصصة

 ال حيث �نتاجية، باملواقع املياه اس��الك اتلكمي الدقيقة باملعرفة �سمح ال �ذه�الظروف فإن القيمة، املوارد �ذه تبديد إ�� و�اإلضافة ا��ضر�ة،

�املس��لكة تحديد يتم �السطحية استعمال يحدث حيث املورد، ل�ذا املعقول  غ�� �ستعمال ع�� ���ع مما ا��االت، أغلب �� الكميات  أو املياه

�أقل إ�� املائية ملجاري  مدى من التخفيض مثل واسع، إقلي�� مستوى  ع�� بي�ية تأث��ات ا��وفية  أو لأل��ار ا��يوي  التوازن  يكفل مما مستو�ات

  .ا��وفية املياه مستو�ات من التخفيض

 حيث �ستدامة، لتحقيق�أ�داف القوة نقاط إحدى ، الصناعية املناطق مستوى  ع�� للمياه الفعالة �دارة �ش�ل البي�ية، الناحية من

�للموارد �ستعمال ���يع إ�� ا���و�ة و الوطنية ال�شر�عية التوج��ات أحدث ��دف  باملناطق املياه اس��الك �� �ولو�ة إن .املائية املستدام

 ل��رائق، املضاد لالستعمال املوج�ة تلك أي "ا��دمة مياه" مثل معت��ة اس��الك �ناك�نقاط ذلك مع لكن �نتاجية، للعمليات �عطي الصناعية

 أقل���ما، ت�ون  ما فعادة )...وا��ّمام املرحاض( ال��ية واملياه الشرب مياه اس��الك أما .ا��ضراء املساحات والطرقات،�وسقي ال�يا�ل تنظيف

 .املؤسسة لصنف ووفقا املواقع مختلف ب�ن تتغ�� قد ال�س�� �ستعمال نتائج لكن

 مثل ا��و �� املركبات�ا��ط��ة ملختلف ا��اصة،مصدرا الصناعية والطرائق )...ايارق  املدفأة،( مثل املختلفة ال��كيبات السيارات، �ش�ل: ال�واء CO2 

، CO ، SO2 و NOx ، COV م��ا ا��د ي�ب�� ال��. 

�ومدا�ا، طبيعة القنوات، ع�� أو ان�شار�ة انبعاثات �انت إن معرفة :التالية املعلومات ع�� التأكيد ي�ب��  ووت��ة املنبعثة الكميات �نبعاثات

�واملستعمل�ن، الس�ان مضايقة �� وال�س�ب ا��وي  التلوث ان�شار من تكرر�ا،ول��د  ا��و�ة �نبعاثات ذات املؤسسات إ�شاء يمكن املجاور�ن

��� واتجاه ا��غرا�� املوقع تناسب مواقع �� ا��اصة  يمكن كما ا��وار، مضايقة عن �عيدا ايتمل التلوث تجعل بحيث الصناعية، املنطقة الر�اح

 .التلوث�ا��وي  من ا��د �� إيجابية ا�ع�اسات النقل وسائل ترشيد ملمارسات ي�ون  كما �نبعاثات، حدود اح��ام �س�ر�ع�� للمراقبة نظام اعتماد

 با��د املؤسسات ولتحس�س.�نبعاثات�ا��و�ة من ل��فض املمكنة املمارسات �شأن املؤسسات لدى وتحس�سيا إعالميا دور  يؤدي أن للمس�� يمكن

  ف��ا� والتحكم �نبعاثات �ذه تخفيض أجل من ا��و �� �نبعاثات من

 والضوضاء باملنطقة�الصناعية، املؤسسات من املنبعثة الضوضاء أش�ال :مراعا��ما ي�ب�� أساسي�ن نوع�ن إ�� الضوضاء تقسيم يمكن: الضوضاء 

 ا��لول  من عدد إيجاد يمكن طات،ال�شا مختلف عن الناجمة السمعية �ضرار تأث�� من ا��د أجل ذا��ا�من حد �� الصناعية املنطقة من املنبعثة

 أي إل�شاء كشرط للضوضاء�السمعية قصوى  مستو�ات تحديد يمكن كما �صل، من �ضرار �ذه وتخفيض ال��يئة وال��كيب، حيث�التموقع من

�من مؤسسة � مركز �� خاصة، مواقع �� الضوضاء من قدر ألك�� ايدثة املؤسسات إ�شاء نتصور  أن املمكن جديدة  أّما مثال، الصناعيةاملنطقة

 من تخفف أن ال��يئة أعمال لبعض يمكن كما لأل�شطة�امل�ّ�ة، السماعية �نبعاثات أمام حواجز بمثابة ت�ون  أن ��ًبا،فيمكن �قل املؤسسات

 ...للصوت �اتمة ومواد جدران :السماعية �ضرار

 التفر�غ أو ال���ء،�ال�سر�ات، التخز�ن عن �ذه التلوث أش�ال تنجم فقد الصناعية، ��شطة عن ينجم أن �تر�ة لتلوث يمكن: �تــر�ة�والتخز�ن 

�  �املة، باملنطقة املوضوع �ذا حول  وثائقية دراسة يجري  أن للمس�� النقل،�يمكن لوسائل معينة أنماط جراء ح�� أو مثال، حادث �س�ب الَعَر��ِ

 :ع�� يركز أن البحث ل�ذا و�مكن

 .املنطقة �� قطعة �ل ع�� املمارسة ��شطة تار�خ -

 .الب�ئة ع�� تأث�� ل�ا �ان ال�� و�حداث ا��وادث تار�خ -
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 ...ايمية املناطق ا��وفية، املياه عمق :الب�ئة حساسية -

 .ا��ط��ة املواد وتفر�غ ��ن عند املخاطر درجة -

 .وغ���ا وال��اميل الص�ار�ج من ال�سر�ات مخاطر -

 :ي�� بما القيام يمكن �قبية جودة ع�� ل��فاظ :�تر�ة تلوث من الوقاية

 التخز�ن، عملية ترشيد :املؤسسات مع بالشراكة التلوث ملخاطر الداخ�� التخفيض إم�انيات تقييم -

 و�حاطة؛ ا��فظ أحواض اعتماد املعا��ة، حلول  عن البحث -

 ا��اصة؛ �خطار ذات املؤسسات مراقبة -

 ظ�ور�ا؛ من والوقاية الفوضو�ة املفارغ �ل إزالة -

 العمومية؛ املساحات مستوى  ع�� ال��بة معا��ة -

 ا��ط��ة؛ املواد نقل تأم�ن -

 .املؤسسات لفائدة التحس�س و الت�و�ن -

 الب�ئة ع�� التأث��ات ا��د�من وكذا )الغاز الب��ول، الفحم،( املتجددة غ�� الطبيعية املوارد ع�� با��فاظ الطاقة اس��الك �� التحكم �سمح: الطــــاقة 

 .ا��و�ة �نبعاثات من با��د

 و�التا�� الطاقو�ة �س��ال�ات املس��لكة،ول��شيد الطاقات أنواع�وكميات لتحديد بأكمل�ا الصناعية املنطقة مستوى  ع�� تقييم عملية إجراء يمكن 

��� �ش�د ان املمكن ومن آ��، �ش�ل �عمل ملبا�ي الليلية �ضاءة جعل أو اس��ال�ا �قل املصابيح �نارة�باستعمال ترشيد و�مكن الت�اليف، تخفيض

 . التقنيات �ذه �� كب��ة تطورات املقبلة السنوات

�تق��ح الصناعية للمنطقة يمكن ول�ذا املتجددة، الطاقات استعمال �فضل من   الطاقة ا��يو�ة، الطاقة ا��يوي، الغاز :أجل من تركيبات أن

 .الر�اح أو املياه قوة من املنتجة الك�ر�اء الشمسية،

 ولذلك التدم��، للتجديد�أو لل�دم، التأ�يل، إلعادة للبناء، لل��يئة، بورشة �مر �علق سواء الب�ئة، ع�� أخطارا للعمل ورشة �ل تفرز : ورشات�العمل 

 ومنتظما ملموسا تطورا يضمن الذي الورشة، أ�شطة�إدارة تنظيم ع�� املخاطر من الوقاية إ�� ��دف العمل ورشات مستوى  ع�� البي�ية �دارة فإن

 :�� بلوغ�ا املراد ��داف فإن �ذا�املنطلق ومن الب�ئة، ع�� السلبية التأث��ات خفض مع لألعمال

 ا��رجة؛ �نجاز مراحل �� وخاصة البي�ية، التأث��ات من املستمر والتحقق الدائمة املراقبة -

 ا��اصة؛ والتوج��ات لإلجراءات وفقا �جال واح��ام �عمال جودة ضمان -

 البي�ية؛ القضايا تجاه املؤسسات تحس�س -

 السليم؛ السلوك واعد ق لتطبيق تأ�يل�م �غية وت�و���م العمال إعالم -

 .الب�ئة مع باال���ام الورشة إدارة ع�� قادر تنظيم وضع -

 وإنما�كذلك لإلنتاج، التكنولوجية ال�شغيلية ا��وانب مراعاة ع�� �قتصار املناسب غ�� من صناعية، م�شأة إضافة عند: النوعية�البي�ية�للمبا�ي 

ن مما للب�ئة، الوقا�ي ا��انب اعتبار
ّ

 إنجاز وراء من ��داف ت��يص البي�ية،�و�مكن التأث��ات من التخفيض بفعل الطاقة اس��الك �� �قتصاد يمك

 :نقاط أر�عة �� بي�يا مستدام مشروع

 جيدة؛ طاقو�ة فعاليات ضمان -

 جيدة؛ سمعية فعاليات ضمان -

 الداخلية؛ للرفا�ية ا��يدة الظروف ضمان -

 .للب�ئة جيدة رؤ�ة ضمان -

  ا��ـــــاتمــــة

إن�دراسة�التأث��ات�وخاصة�البي�ية�م��ا�الناتج�من�املناطق�واملشار�ع�الصناعية،�ووضع�ا��طط�الشاملة�يضمن�املحافظة�ع���التطور�

� �والبي��، �و�جتما�� �ع����قتصادي �السلبية �التأث��ات �مختلف �ظ�ور �من �يحد � �الصناعية �للمناطق �ا��يدين �والتخطيط �الدراسة �فإن لذلك

  املعنيون  و����ذا��طار�يركز. البي�ية،�و�التا���تحقيق�الرفا�ية�للس�ان
ً
  البلدان أغلب و�� حاليا

ً
  ترك��ا

ً
 الب�ئة �شؤون املرتبطة املسائل ع�� وا��ا

  .املستدامة دعم�التنمية�الصناعية �� و الب�ئة ع�� ا��فاظ �� بھ �س�م ملا البي�ية، �دارة نظم تؤديھ لذيا امل�م خالل�الدور  من
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�توسيع �مجال والتدر�ب التأ�يل قاعدة إن �و� �� البي�ية والثقافة البي�� الو�� أ�مية ع�� ال��ك�� مع الب�ئة، حماية �� �املؤسسات لدى

 
ً
الب�ئة،�س�ش�ل�املنطلق��سا����ألي�برنامج�صنا����عول�علية� ��ماية وتطو�ر�ا القانونية ال�شر�عات تفعيل عن املناطق�االصناعية��افة،�فضال

  .لتحقيق�تنمية�مستدامة��عمل�ع���تحقيق�تنافسية�صناعية�وتحافظ�ع���الب�ئة�بل�و�سا�م����ترقي��ا

  :ال�وامش

 حالة بن موسى دراسة اجلزائر يف الصناعية للمناطق املوقعي التحليل حول الدراسيني اليومني الصناعية، املناطق مواقع اختيار يف البيئي البعد ، منصور .1

 برج اإلبراهيمي البشري اجلامعي املركز التسيري، وعلوم التجارية و اإلقتصادية العلوم ،معهد 2010 ماي 19 12 بوعريريج، برج الصناعية املنطقة

  .بوعريريج

  .2، ص 2011، 33، العددوالتنمية املخطط جملة املدن، يف الصنبعية للمنطقة البيئية التأثريات، علي  حممد خليفة ندى ، محدان مأرة .2

  .2، ص مرجع سابقعلي  حممد خليفة ندى ، محدان مأرة .3

  4، مرجع سابق، ص علي حممد خليفة ندى ، محدان مأرة .4

 ، مستقبال العراق يف تطبيقها إمكانات الصناعية و االيكولوجية واملدينة الصناعي االيكولوجي البارك مفهوم ، ألبدري حممود اجمد العزاوي، رحيم لبىن .5

  .135-134، ص ص 2013، سبتمرب 19، ا�لد 9جملة اهلندسة ، العدد 

  138- 139ألبدري،  مرجع سابق، ص ص  حممود اجمد العزاوي، رحيم لبىن .6

  140، مرجع سابق، ص ألبدري حممود اجمد العزاوي، رحيم لبىن .7

 العدد - 25 ا�لد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، املستدامة التنمية يف ودورها البيئية اإلدارة غامن، نظم خمول، عدنان مطانيوس .8

  .35، ص 2009 -الثاين

  65ص  2001 .دمشق الرضا، دار ، 14000 واإليزو البيئية اإلدارة نظم ، رعد، الصرن، .9

  36، مرجع سابق ، ص غامن خمول، عدنان مطانيوس .10

اجلزائر، مذكرة ماجيسرت، جامعة  و فرنسا بني مقارنة مغاربية دراسة األورو يف املنطقة املستدامة التنمية حتقيق يف الصناعية املناطق صهيب، دور خبابة .11

  .98-82، ص  ص 2011/2012سطيف،  1فرحات عباس 
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  :العناقيد�الصناعيةالسياسات�الداعمة�إلس��اتيجية�

                                                                                               من�واقع�تجارب�دولية�نا��ة

  

  

  

  

  :املقدمة

�ل�ا�من�أ�مية�بالغة�������� �عد�العناقيد�الصناعية�نوع�من�أنواع�املناطق�الصناعية�وقد�حظيت�با�تمام�م��ايد�من�قبل�دول�العالم،�وذلك�ملا

�ر،�و تتج������مسا�م��ا�الكب��ة����توف���مناصب�العمل�و�التا���امتصاص�جزء�كب���من�البطالة،�اس�يعا��ا�للتكنولوجيا�و�شاطات�البحث�والتط

ع���ز�ادة�كما��ساعد�. إضافة�إ���أ�مي��ا����تحس�ن�مستو�ات�املع�شة�والرفا�ية،�والتخفيف�من�معدالت�الفقر،�وإعادة�توز�ع�ال��وة����املجتمع

�عامليا �أو �محليا �سواء �املنافسة، �ع�� �القدرة �الشر�ات ��عطي �مما �. �نتاجية، �ا��وانب �من ��عت���العناقيد �البكما �من ���مية �دارة�الغة

�التنافسية� �القدرات �لبناء �توفر�أساسا �أن �يمك��ا �واملؤسسات �واملعارف �وا��دمات �امل�ارات �من �ا��رجة �الكتلة ��ذه �إن �حيث �س��اتيجية،

  .�قتصادية

يلي�ون�بالواليات�وادي�الس: وعرفت�العناقيد�الصناعية�العديد�من�التجارب�النا��ة����دول�مختلفة�من�العالم،�يمكن�ذكر��عض��مثلة�������

،�)�فالم(،��وليوود�أمر��ا�)�ستعانة�بمصادر�خارجية�لل��مجيات(بنغالور�/،�ال�ند)املواصالت(روتردام�/،��ولندا)حاسبات�آلية(املتحدة��مر�كية�

� – بار�س/فر�سا �إفر�قيا �جنوب �)املاس(املوضة، �اليابان �الفاكس(، �وأج�زة �السيارات ��وتوماتيكية، �أ)�الت ،� �الكيماو�ات�(ملانيا املطا�ع،

  ).الس��اميك،��حذية،�املعدات(،�إيطاليا�)والسيارات

ل�غ���أن�اس��اتيجيات�التنمية�املعتمدة�ع���العناقيد�الصناعية�تحتاج�إ���توف���سياسات�داعمة�ومرافقة�إلنجاح�ا،�و�ناءا�ع���ذلك�ستحاو ������

  :ل�ذه�الورقة��جابة�ع���جملة�من��سئلة

  ���املنطلقات�املفا�يمية�للعناقيد�الصناعية؟ما� -

  أي�سياسات�داعمة�إلس��اتيجية�العناقيد�الصناعية؟ -

  ما����الدروس�املستخلصة�من��عض�السياسة�الداعمة�لنجاح�العناقيد�الصناعية�وعناقيد�التصدير؟ -

  :�صول�النظر�ة�للعناقيد�الصناعية�وعوامل�نمو�ا: أوال

  :العناقيد�الصناعية�صول�النظر�ة�ملف�وم� - 1

� قام عندما1990 عام �� ت�بلور  املف�وم �ذا معالم بدأت       �" لألمم التنافسية امل��ة " الش��� كتابھ بإصدار Porter  Michael �قتصادي وقد�،

�  املشروعات من نماذج ودراسة بتحليل ال�اتب قام حيث الصناعية املشروعات  توط�ن نظر�ات �� الثورة �شبھ ما أحدث الكتاب �ذاأحدث

�أطلق �ذه ب�ن والرأسية �فقية العالقات من شبكة وجود والحظ صناعية دول  عشر �� الصناعية �وصف املشروعات . Industrial cluster عل��ا

 
ً
 التكنولوجية واملناطق املمول  / الز�ون  عالقة خالل من م��ابط �ش�ل الصناعات توط�ن �� تتمثل الصناعية العناقيد فإن بورتر ملف�وم وطبقا

  .والتوز�ع والعمالة

 يكتب أن ���Porter طمح لقد .تناف��� وضع إ�� معينة جغرافية مواقع �� الصناعات �عض إل��ا وصلت ال�� الكيفية بحث خالل من نظر�تھ طور �����

 خيارات إ�� الوصول  وا���ومات الشر�ات مساعدة �و �دفھ �ان حيث سميث آدم طموح غرار ع�� و�األحرى  معينة، صناعات �� �مم نجاح عن كتابا

 لم ولك��ا �مور، ل�ذه العام الف�م ز�ادة �� سا�مت �ذه فكرتھ ولكن الوطنية، املصادر توز�عات ع�� أك�� مطلع�ن و�جعل�م أفضل، واس��اتيجيات

 �خرى  �� م�مة عوامل �ناك ولكن وتار�خھ التحتية بب�يتھ ا��غرا�� املوقع فقط �ع�� ال الب�ئة أن�Porter اعت�� وقد. دقيق �ش�ل �دف�ا تحقق

ل�ا� ال�� ال�شاطات وطبيعة بز�ائ��ا، ا�تمام�ا ومدى الشركة طبيعة وكذلك والعمال، املدراء ��ا يدرب ال�� الطرق  مثل �عمال، ب�ئة مف�وم �� تدخل

  .املحلية ا���ومات ودور  الوط�� والدور  الداعمة، والصناعات بالصناعة عالقة

 جميًعا �خرى  العوامل وترتبط الشر�ات��خرى، بأداء  مرتبطة للشر�ات التنافسية القدرة إن حيث الصناعية العناقيد طر�قة�بورتر��شبھ إن      

 الصناعة �� العناقيد إن أول�ما خطوت�ن أساس ع�� بورتر�بالتحليل قام لقد .املحيط واملوقع الز�ائن مع خفية �عالقات املضافة القيمة سلسلة ضمن

 اختباره تم قد معينة صناعات �� ا��صوص وجھ ع�� املنافسة تار�خ إن �� الثانية وا��طوة واعية، تجار�ة مجتمعات قبل من ل�ا يخطط النا��ة

 .الدول  لتلك تنافسية مزايا أحدثت ال�� الديناميكية ا���ود لتفس��

�بورتر� لقد����� ���  السابقة العوامل معت�ً�ا السابقت�ن، ا��طوت�ن خالل من العامة نظر�تھ طور  صناعية، عناقيد ��لق والر�ادية الرئ�سية بأ��ا

�ال�س�ية مصادر خالل من تنعكس وال�� التنافسية، التنمية �� مراحل أر�عة من لواحدة �مم تص�يف أساس بورتر���� دراسات و�عت��  املزايا

  ایمان بن قصیر/ أ
imene_doc2011@live.fr  

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر
  1جامعة سطیف 

  زكیة مقري/ د
megrizakia@yahoo.fr  

  التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة و علوم 
  جامعة باتنة
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 النصائح وان مسبقا، مرسوم ي�ون  أن يجب لھ، مخطط أمر التنافسية القدرة أن بورتر� وو�� الدولية، املنافسة �� الدول  تلك �� للشر�ات

  .القتصاد�ا التنافسية القدرة رفع �� تبدأ أو تحقق �ي ومؤسسا��ا للمجتمعات تقدم أن يجب واملشورات

مة��ذه�العناقيد����التجمعات�ا��غرافية�من�الشر�ات�امل��ابطة،�املوردين�املختص�ن�للمدخالت�ال�امة،�كم�ونات��نتاج�واملعدات��املستخد���   

�املكمل �املنتجات �ومنت�� �ال�سو�ق �قنوات �إ�� �باإلضافة �بالصناعة، �ا��اصة �التحتية �الب�ية �خدمات �لبعض �أو�املوردين ��نتاجية �العملية ة���

كذلك�ي�سع�مف�وم�العناقيد�الصناعية�ليضم�عددا�من��يئات�التمو�ل�. والشر�ات�ال����ستخدم�مدخالت�م�شا��ة�أو�عمالة�وتكنولوجيا�متقار�ة

دمات���خوال�يئات�ا���ومية�وغ���ا���ومية�مثل�ا��امعات،��يئات�التوحيد�القيا����واملؤسسات�ال���تقوم�بالتدر�ب�امل���والنقابات�امل�نية�ال�

��ي �املكدسة �والكفاءات �ال�افية �املوارد �حيث �املواقع ��� �ينمون �إ��م �ا��دمة، �الف�� �والدعم �العل�� �والبحث �واملعلومات �والتعليم تبلغ��التدر�ب

  :�سواق�ا��رجة،�يقول�بورتر�أن�العناقيد��ستطيع�التأث������التنافس�من�خالل�ثالثة�طرق 

 د؛ز�ادة��نتاجية�من�الشر�ات����العنقو  -

 قيادة��بداع����املجال؛ -

 .استحثاث�أعمال�جديدة����املجال -

تجمع�جغرا���ملجموعة�من�الشر�ات�واملؤسسات�املرتبطة�واملتصلة�ببعض�ا�البعض����مجال�مع�ن،�بحيث�: "و�عرف�العناقيد�الصناعية�بأ��ا�����

نتج،�للمتدخل����عالقة�ت�امل�و�شابك�فيما�بي��ا�رأسيا�وأفقيا����جميع�مراحل�العملية��نتاجية�م�ونة�بذلك�السلسلة�ال�املة�للقيمة�املضافة�

مجموعة�شر�ات�مركزة�قطاعيا�وجغرافيا،�: " كما��عرف�بأ��ا�1".و�شمل��ذه�العالقة�تبادل�السلع�وا��دمات�واملعلومات�وا����ات�واملوارد�ال�شر�ة�

  ".ت�تج�وت�يع��شكيلة�من�املنتجات�امل��ابطة�أو�املت�املة�و�التا���تواجھ�تحديات�وفرصا�مش��كة

 : الصناعية العناقيد نمو عملية تقود ال�� العوامل - 2

  :ي�� ما أ�م�ا الصناعية العناقيد نمو تقود عوامل عدة �ناك

 املنافسة الشر�ات ب�ن ال�سابق                     .Competition among rival firms 

 التكتل اقتصاديات                                        .Agglomeration economie 

 العاملة القوى  م�ارات                                              .Labor force skills      

 التكنولوجيا نقل                                                 .Technology transfer 

 املعرفة نقل                                                    .Knowledge transfer 

 جتماعية التحتية الب�ية�                                       .Social Infrastructure 

  :�ش�ل�العناقيد�والعالقات�الصناعية�ال���تر�ط�ا: ثانيا

 : مراحل�تكون�العناقيد�الصناعية - 1

  :تمر�العناقيد�الصناعية�كغ���ا�من�املنتجات��عدة�مراحل�لتت�ون�وتصل�إ���صور��ا�ال��ائية�و����التا���������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

إقليم�جنوب�الصعيد،�رسالة�مقدمة�ل��صول�ع���ش�ادة�الدكتوراه����: حالة�دراسة: ممدوح�محمد�مصطفى،�إس��اتيجية�توط�ن�املشروعات�الصناعية����مصر: املصدر

  .�2004لية�ال�ندسة،�قسم�التخطيط�العمرا�ي،�القا�رة��- فلسفة�التخطيط�العمرا�ي،�جامعة�ع�ن�شمس
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 املجتمع�املح��، مع التفاعل وقليل كب�� حد إ�� مستقل بأنھ املرحلة �ذه ف�� والصناعة الشر�ات يتم���سلوك�:العنقود تكون  مرحلة  -  أ

 بالصدفة ي�ون  وقد ورخيصة ما�رة عمالة توافر أو خام مواد توفر إما ا��افز و��ون  البداية �� شركت�ن أو شركة من العنقود و�ولد

 .البحتة

 مرحلة وخالل ، املحلي�ن واملوردين الشر�ات ب�ن املتبادل �عتماد يزداد الصنا�� العنقود نمو وأثناء�:مرحة�توسع�العناقيد�الصناعية  - ب

 .النمو �� العنقود و�ستمر والعلمية البحثية واملؤسسات املح�� واملجتمع الشر�ات ب�ن التفاعل درجة تزداد �قالع

 ا��رجة�و�� باملرحلة املرحلة �ذه و�س�� الشر�ات من مز�د ضم ع�� العنقود�غ���قادر �عد�ا يصبح وال���:و�ستقرار الن�� مرحلة  - ت

  .الصنا�� العنقود خالل واملعلومات وامل�ارات املعرفة حيث من ال�شبع درجة

  : العالقات�الصناعية�داخل�العنقود - 2

 :تأخذ�العالقات�الصناعية�داخل�العنقود�ثالث�أش�ا،�و�������

�الباطن  -  أ �من �يتم��:التعاقد �ال�� �الوحدة �تحدد�ا �ال�� �للمواصفات �وفقا �أخرى �وحدة �لصا�� �ال��ا�ي �املنتج �بإنتاج �الوحدات �أحد �تقوم بحيث

  :و�أخذ�التعاقد�من�الباطن��ش�ال�التالية�  .و�و�نمط�من�أنماط�العالقات��فقية �نتاج�لصا���ا،

 التعاقد�من�الباطن�لشراء�الطاقة��نتاجية؛ -

 طن�ن�يجة�التخصص؛�التعاقد�من�البا -

 .التعاقد�من�الباطن�مع�املورد -

والذي��ع���قيام�الشركة��م��شراء�السلع�الوسيطة�أو�ا��دمات�املساعدة�للعملية��نتاجية�بدال�من�إنتاج�ا�داخليا�و����:ال��و�د�ا��ار��  - ب

 .نوع�من�العالقات�الرأسية

��س��اتيجية  - ت �ال :التحالفات �ب�ن ��عاون �عالقات ��ع�� �التدر�ب�وال�� �و�رامج �املعلومات ��� �وال�شارك �التطو�ر�التكنولو�� �مجاالت ��� شر�ات

عمال�نا��ة�ومتطورة،�ووجود�قاعدة��شر�عية�وقانونية�كفأة�لتفصيل��ثار��يجابية، وال�سو�ق
ْ
وصوال�إ��� وال���يتطلب�نجاح�ا�وجود�ب�ية�أ

انت�أم�تكنولوجية�أم�معلوماتية،�و�ستفادة�من�تنوع�ا����ات�من�خالل��حت�اك�فوائد�جمة�من�املشاركة����ت�لفة�ا��صول�ع���ا��دمة�فنية��

  .ن�يجة�لوجود�مجموعة�من�الشر�ات�����شاط�مجمع

  سياسات�دعم�إس��اتيجية�العناقيد�الصناعية: ثالثا

  السياسات�الالزمة���لق�وتنمية�العناقيد�الصناعية - 1

 املزايا تحديد خالل من العنقود صغ��ة�ومتوسطة�ا���م�إ���أ�مية� الشر�ات ا�تمام جذب ع�� العمل يتطلب العناقيد إس��اتيجية تفعيل إن     

 الصناعية العناقيد وتمك�ن خلق أجل من إتباع�ا يجب ال�� وا��طوات السياسات تقسيم املجال�يمكن �ذا و�� .�طار �ذا �� العمل من �عود ال��

  :مجموعت�ن إ�� الوط�� �قتصاد �� دور�ا أداء من

 العنقود تنمية يمكن فال�.العنقود م��ا يت�ون  أن يمكن ال�� واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات لتنمية إتباع�ا يجب ال�� السياسات مجموعة -

 املشروعات لتنمية كإس��اتيجية العنقود أسلوب اختيار حالة و��. فيھ�و���الشر�ات الداخلة �ساسية الوحدات ومساندة تنمية دون 

 لالستجابة املالية واملؤسسات البنوك قبول  بمدى يرتبط والذي املا�� للمؤسسات�واملتمثلة����الدعم منح�ا املطلوب املساندة أنواع فإن

إال�أن��ختالف�يكمن����أسلوب�. والتكنولو���وغ���ا الف�� للدعم باإلضافة والبحث، �نتاج� �� التوسع اجل من التمو�لية ل��اجات

 .املساعداتمنح��ذه�

�ت�ون  ففي بدور�ا، للقيام وتأ�يل�ا العناقيد �ذه خلق ع�� املساعدة السياسات�� -  العالقات من السائد النمط فإن العنقود بداية

 فإن ول�ذا .ال��ائية السلعة إنتاج س�يل �� الوسيطة باملدخالت ا��ار�� ال��و�د ش�ل �� �عاون  بمع�� الرأسية، العالقات ي�ون  الصناعية

 كب��ة ت�ون  للعنقود ا��ارجية الصالت أن مالحظة مع السلعة، �ذه إلنتاج املضافة القيمة سلسلة �� املنتج�ن من مجموعة يضم العنقود

 .العا�� الرأسما�� املحتوى  ذات أو العا�� التكنولو�� املحتوى  ذات امل�ونات الست��اد

 السياسات�العامة�لتحقيق�أ�داف�العناقيد�  - 2

�لك����� �ال�لية، �و�جتماعية �النمو��قتصادية �معدالت ��و�رفع �ل�ا ��طار�العام �إس��اتيجية، �أ�داف �لعدة �التجمعات �تنمية �دوما �الدول ن�ت�ب��

�الفقر�وجذب� �ع�� �والقضاء �البطالة �معدالت �وخفض �املضافة �القيمة �كرفع ���داف �من �محدد �عدد �ع�� �أسا��� ��ش�ل �ينصب ترك���ا

 �� �والتطو�ر�التكنولو���س�ثمارات ���داف��.جن�ية ��ذه �لتحقيق �الدولية �العامة �و�س��اتيجيات �السياسات �ضمن �الصناعية �العناقيد و�عمل

،�الرئ�سة،�وقد��س��دف�الدولة�من�تنمية�العنقود�أك���من��دف�اس��اتي���بالتا���فإن�العنقود�سيعمل�ضمن�إطار�عدد�من�السياسات�املختلفة

  :اتومن��ذه�السياس
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�  -  أ �الوسيط �عقد�: Broker Policiesسياسات ��� �العامة �ا���ات �دور �خالل �من �عناصر�التجمع �ب�ن �الروابط �لتنمية و��دف

�ع��� �والعمل ��بحاث �وتب�� �العلمية �ا���ات �دور �تقو�ة �خالل �ومن �وعناصر�العنقود، �شر�ات �ب�ن �والتحالفات �جتماعات

 .السياسات�لرفع�القيمة�املضافةتطبيق�ا�ع���أرض�الواقع،�و��دف��ذا�النوع�من�

و��دف�إ���ز�ادة��نفتاح�ع����ف�ار�و�بت�ارات�ا��ديدة،�من�خالل����يع� :Demand Side Policies سياسات�جانب�الطلب   - ب

ك�البحث�العم���و���يع��بت�ارات�إلنتاج�منتجات�جديدة،�و���يع�تب���أفضل�املعاي���التقنية�للمنتجات�عالية�التقنية،�وذل

�املنتجات �ع�� �الطلب �تنمية �أجل �. من �البحثية �املؤسسات �لدى �محددة �ودراسات �ألبحاث �املادي �الدعم �بتقديم ول�س�(وتقوم

 ،�كما����ع�ع���تطو�ر��بت�ارات�السابقة�وتحض�ع���عدم��طالة����سنوات�حقوق�ا��ماية�الفكر�ة،)للمؤسسات�مباشرة

لتنمية�املوارد�ال�شر�ة�وتطو�ر�م�ارا��ا،�و������ء�أسا����إليجاد�املشار�ع�الصغ��ة��و��دف: Training Policies سياسة�التدر�ب   - ت

وذلك�من�خالل�وضع�معاي���مرتفعة�للتعليم�وكفاءة�املعلم�ن،�وإعفاء�ج�ات�التعليم�ا��اص�من�الضرائب،�و���يع�. واملتوسطة

 إ�شاء�ا���ات�البحثية�والتدر��ية�املتخصصة����صناعة�محددة،�

و��دف��ذه�السياسة�لرفع�مستوى�ت�امل��قتصاد�: Promotion Of International Linkageنمية�الروابط�الدولية�سياسة�ت  - ث

  .املح���مع��قتصاد�العال���وز�ادة���م�التبادالت�التجار�ة�وجذب��س�ثمارات�والتقنيات�ا��ديثة

  :تجارب�نا��ة: السياسات�املساندة�للعناقيد�الصناعية�����عض�الدول : را�عا

. تب�ن�أ�م�التجارب�النا��ة����مجال�العناقيد�الصناعية،�أن�السياسات�املتبعة�لعبت�دورا�حيو�ا����إنجاح�إس��اتيجية�العناقيد�الصناعية������

  .وفيما�ي���عرض�أل�م�السياسات�ال���قامت���ا��عض�الدول�لدعم�العناقيد�الصناعية

 :تجر�ة�ال��از�ل - 1

  :تجر�ة�نا��ة����تطبيق�العناقيد�الصناعية����مجال�صناعة��حذية�ال���رافق�ا�العديد�من�السياسات،�يمكن�ذكر�عرفت�ال��از�ل     

 .اتخاذ�العديد�من�السياسات�التنظيمية�لدعم�عنقود�صناعة��حذية: السياسات�التنظيمية  -  أ

�: ال�سو�ق�  - ب �عن �ال�يقل �ما �ال��از��� �العنقود �باإلضاف��6ساند �تجار�ة �املحلية�تنظيمات ��حذية �لصناعة �التجار�ة �املعارض ��يئة �إ�� ة

�منتظمة �و�صفة �سنوي �دو�� �معرض �تنظيم �ع�� �الدعم�. �عمل �تقدم �وال�� �ال��از�لية �الصغ��ة �الشر�ات �خدمة �منظمة �إ�� باإلضافة

���ز�م �ت�اليف �تخفيض �مظا�ر�الدعم �أ�م �ومن �املعارض ��� ��ش��اك �من �لتمك��ا �الصغ��ة �بال�سبة�املستمر�للشر�ات �العرض نافذ

 .للشر�ات�الصغ��ة

تقوم�مدارس�التجر�ب�امل���بتقديم�التدر�ب����مجاالت�دباغة�ا��لود�وتصميم��حذية�وغ���ا�: التدر�ب�والدعم�الف���والتكنولو��  - ت

 .باإلضافة�إ���وجود�مركز�مح���لتكنولوجيا�صناعة��حذية�ا��لدية. من�املجاالت�املتعلقة�بصناعة��حذية

 :جر�ة�شي��ت - 2

  :وتأخذ�السياسات�الداعمة�لعناقيد�صناعة�ا��شب��ش�ال�التالية

�التنظيمية  -  أ �املدير�أن��:السياسات �م�ام �وتتمثل �مشروعات �مجموعة ��ل �عن �مدير�مسئول �بتحديد �الصغ��ة �املشروعات ��يئة قامت

�املختلفة �والتنظيمات �املؤسسات �مع �التعامل ��� �ع��ا ��و�املسئول �ي�ون �ال�� �ممثال�للمجموعة �. ي�ون �بتحمل �ال�يئة من��%70وتقوم

سنوات�ح���يتم�التأكد�من�مقدرة�الكيانات�ال���ت�ونت�من��ستمرار��3دير�ن���ا�ت�ون�املدة�ال���يتم�ت�ليف�امل. ت�لفة��ؤالء�املدير�ن

 .���املجتمع�دون�ا��اجة�إ���إشراف�ال�يئة

عملت��يئة�املشروعات�الصغ��ة�ع���تنظيم�املعارض�الداخلية�وا��ارجية،�باإلضافة�إ���خلق�عالقات�مباشرة�مع�املصا�ع�: ال�سو�ق  - ب

 .املنتجات�ا��ش�ية�جن�ية����مجال�تنمية�

�والتكنولو��  - ت �الف�� �والدعم �حيث�: التدر�ب �من ��نتاج �مستو�ات �لرفع �والتعليمية �التدر��ية �املؤسسات �من �العديد �ع�� �عتماد

 .ا��ودة�والتصميم�واملواصفات�الفنية�وذلك�من�خالل�الدورات�التدر��ية�املتعددة�ال���تقدم�ا��ذه�املؤسسات�للشر�ات

 : لية����تطبيق�العناقيد�الصناعيةالتجر�ة��يطا� - 3

 :العناقيد�الصناعية����إيطاليا  -  أ

�النمو�������� �تج�� �وقد �ووسط�ا، �إيطاليا �شرق �شمال �الثالثة �إيطاليا �بمصط�� �عل��ا �يطلق �أو�ما �إيطاليا ��� �الصناعية �العناقيد �معظم تقع

�وز�اد �ال�شغيل �معدالت �ارتفاع �خالل �من �املنطقة ��ذه �ش�دتھ �الذي �ال��رة�قتصادي �اتجا�ات �تراجع ��س��الك، �الشر�ات�. ة �حققت وقد

ثاث،�الصناعية�صغ��ة�ومتوسطة�ا���م��يطالية�نجاحا�خاص����إنتاج�السلع�التقليدية��األحذية،�حقائب�اليد�ا��لدية،�املال�س�املحبوكة�و�

��ذه �تزود �ال�� �الصناعات �فضال�عن �املج�زة �و�غذية �املوسيقية، ��الت �باآلالت�القرميد، �متجا�سا،�. القطاعات �كيانا �ل�ست �الثالثة وإيطاليا

  .الشرقية،�تختلف�من�وجوه�كث��ة،�اختالفا�م��وظا�عن�تلك�املوجودة����املناطق�الوسطى�- فالتكتالت�املوجودة����املناطق�الشمالية
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من��%42.5مل����القطاع�الصنا��،��ؤالء�يمثلون��سبة�عا�2.200.000عنقود��عمل���ا�حوا����200وقد�قدر�عدد�العناقيد����ايطاليا��عدد�������

  .مليار�دوالر90مليار�أورو�و���م�صادرات�يتعدى��67مؤسسة�برقم�أعمال�يقدر�بـ�90.000اليد�العاملة����إيطاليا،�و�بلغ�عدد�املؤسسات���ا�

لك�فإ��ا����الكث���من��حيان����ز�عن�تلبية�متطلبات�السوق�املرونة�وقدرة��ستجابة،�ورغم�ذ: وتتم���الشر�ات��يطالية�بم��ت�ن��امت�ن��ما����

دة،�خاصة�عند�الطلب�بكميات�كب��ة�ع���منتجا��ا،�كما��عد����أغلب��حيان�عاجزة�عن�القيام�باس�ثمارات��ساعد�ا�ع���النفاذ�إ���أسواق�جدي

 .رة�التنافسية�بفضل�تنظيم�ا����ش�ل�عناقيد�صناعيةورغم�الصعو�ات�ال���تواج��ا�إال�أ��ا�استطاعت�اك�ساب�درجة�عالية�من�القد

  : من�أ�م�خصائص�ا�ما�ي��: خصائص�العناقيد��يطالية�  - ب

  من�خصائص�السلع�املنتجة�ضمن�العناقيد��يطالية�أن�ت�ون�منتجة�حسب�طلب�الز�ائن،�ومنوعة�وم�يأة�تبعا�لطراز�رفيع،��:التخصص�املرن

�للشر�ات �ي�يح �الذي ��نتاج �ش�ل ��و�س�� �بـ ��بت�ار�و�ستجابة �وسرعة �النوعية �بفضل �التنافسية �قدر��ا �املرن "صون �وتت��ص�"التخصص ،

 :خصائصھ���

يتم����نتاج����التكتل�بالتفكك�العمودي،�أي�أن�عملية��نتاج�مقسمة�إ���عدة�م�ام�تقوم���ا�شر�ات�مختلفة،�ومنھ�يقوم�العنقود� -

�ل�شركة�بإنتاج�جزء�مع�ن�من�عملية��نتاج،�و�و�ما��سا�م�����ستفادة�من�ع���التخصص�وتقسيم�العمل�تتخصص�بموجبھ�

�يضمن� �العنقود �تخصص �أن �كما �املنتجات، �نوعية �ع�� �واملحافظة ��ساسية ��ختصاصات �الكب���وال��ك���ع�� �ا���م وفورات

 .ن�ترك���الشر�ات�فيھتخصص�الشركة����مستوى�رفيع�لتخصص�القوة�العاملة�املحلية،�فيصبح�التكتل�م�انا�يحس

يتم����نتاج�باملرونة،�فباستطاعة�عدة�مقاول�ن�التعاون����عملية��نتاج�أو����عملية�تقديم�وتور�د�ا��دمات�لبقية�أعضاء�العنقود،�� -

�وامل�ونات �واملعدات ��ولية �واملواد �ا��دمات، �ملقدمي �ا��غرا�� �القرب �م��ة �من �العنقود ��� �العاملة �الشر�ات �ذلك��.و�ستفيد �أن إذ

 .يجعل�من�تبادل�مدخالت��نتاج�م�مة�سر�عة�ومرنة

��ا�ما�ت�ون�و�عد�املرونة�من�ا��صائص��ساسية�ملدخالت�العمل،�والشر�ات�ال���تضم�ا�التكتالت����إيطاليا�كث��ا�ما�تدير�ا��سر�ال���تملك�ا�وكث

لتكييف�ساعات�العمل�حسب�الطلب،�وقادرة�ع���ذلك،�كما�أن�ال��ت�بات�غ����م�شأة��نتاج�قر�بة�من�ب�ت��سرة،�وت�ون�القوة�العاملة�مستعدة

��قتصادي� �املجال�ن ��شابك �ع�� �را�عا �مثاال �و�ش�ل ��يطالية �للعناقيد �ال�امة �ا��صائص �من �واملؤس��� ��جتما�� �املستوى �ع�� الرسمية

  .و�جتما��

 بت�ار����العناقيد��يطالية،�من�منطلق�أن��بت�ار�ينطلق�من�املؤسسة�باعتباره�عملية�يمكن�ت�ي�ن��عض�ا��وانب�املم��ة�لال : املعرفة�و�بت�ار

�انفرادية�تحصل�داخل�املؤسسة،�و�صبح�عملية�جماعية�داخل��يطا��،�وذلك��س�ب�تدفق�املعارف�والطبيعة�ال��ابطية�للعالقات�داخل�التكتل،

 .وعة�من�املعارف�وامل�ارات�بصورة�تلقائية����بقية�الشر�ات�داخل�العنقودفتقاسم�قوة�العمل�محليا�يمكن�من�تقاسم�تلقا�ي�ملجم

�عا �و�وجھ �والعامل�ن، �القيادة ��شمل �ال��اكمية �الصغ��ة �ا��طوات �من �متواصلة �عملية �بواسطة ��يطا�� �العنقود ��بت�ار�داخل �عملية م�وتجري

سر�عا�داخل�التكتل�ذاتھ�وتن�شر�ان�شارا�بطيئا�جدا�خارجھ�فتضمن�بذلك�حصول�تن�شر�املعارف�ال���ت�تج�داخل�الشر�ات�التا�عة�للتكتل�ان�شارا�

�غ��ه �عن �تم��ه �تنافسية �م��ة �ع�� �ل�ذه�. العنقود ��جتما�� �البعد �وان ���تمام �بقدر�كب���من ��يطالية �التكتالت ��� �املعارف �ش�ل �حظي وقد

  ".املعرفة�القننة"،�ول�س�ما��عرف�بـ�"منيةاملعرفة�الض"التكتالت��س�ل�استخدام�وإنتاج�و�شر�ما��س���بـ�

 املؤس���� �وال��سيخ �والتعاون �: املنافسة �عالقات �بأ��ا �الصنا�� �العنقود �تر�ط �ال�� �يم���العالقات �تبعية"ما �بدون �الب�ئة� ،"ترابط �أن أي

�شرسة �منافسة �ت�نافس �املنتجات �نفس �ت�تج �ال�� �فالشر�ات �والتعاون، �املنافسة �من �مز�ج ��� �قواعد�التنافسية �تنظم�ا �املنافسة ��ذه �ولكن ،

�وا��دمات� �التحتية �الب�ية �كتوف���خدمات �مش��كة �مشار�ع �تنفيذ ��� �العنقود �داخل �الشر�ات �تتعاون �الوقت، �نفس �و�� �الضمنية، السلوك

 .ا��قيقية

�التا� �املؤسسات �يضم �والذي ��يطالية �يم���العناقيد �الذي �املؤس��� �با��انب �وثيقا �ارتباطا �ذلك �العمل،�و�رتبط �ونقابات �وا���ومة �للدولة عة

  .ا��،��ذه�ال�يا�ل�املتطورة��ساعد�����س�يل�التعاون�ب�ن�الشر�ات�و�قية�أعضاء�املؤسسات�العامة....ومنظمات�القطاع�ا��اص

 والديناميكية� �ا���م: التنوع �ومتوسطة �الصغ��ة �الشر�ات �أ�مية ��يطالية �بالتجر�ة �املتعلقة �املؤلفات �من �العديد �املؤسسات�تؤكد �خاصة ،

�ب �وت��اوح �للغاية �متنوعة �التكتالت �داخل �والعالقات �أك�����ما �شر�ات �مع �عالقات �ل�ا �إال�أن ��قتصادية �أ�مي��ا �ورغم �الصغ��ة، �ن�ا��رفية

�الشر�ا �من �قليل �عدد ��يمنة �املتضمنة �الرأسية �والعالقات �املضافة، �القيمة �سلسلة �طر�� �أحد �ع�� �والتعددية �املساواة �ع���عالقات �الك��ى ت

  .الطرف��خر�لسلسلة�القيمة�املضافة

���ولقد��عرضت�العناقيد��يطالية�إ���ضغوط�م��ايدة�من�املنافسة�الدولية�أدت�إ������ء�من�إعادة�ال�ي�لة����تكتالت�متعددة،�وأف����ذلك�إ

� �العناقيد �من �عدد �و�ناك ��يطا��، �للعنقود �املعياري �النموذج �عن ��نحراف ��� �الذي��معان �ال��كز�الصنا�� ��س�ب �عددا �أقل �شر�ات يضم

�ع� �عالقا��ا ��� �و�بت�ار�و�نفتاح �التنو�ع �الباطن، �من �التعاقد �عالقات �تث�يت �ل�ا �ي�يح �و�و�ما �والشراء، �الدمج �عمليات �خالل �من ��يحصل

 . املستوى�الدو��
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 :و��: السياسات�املساندة�للعناقيد�الصناعية����إيطاليا  - ج

- � �مراكز��:التنظيميةالسياسات �خالل �من �الصناعات �من �نوع �ل�ل ��ك���مالئمة ��عمال �خدمات �تقديم �ع�� �ا���ومي ي��كز�الدعم

��–ضمانات��ئتمان،��-: ل��دمات����املناطق�الصناعية�وتقوم�بتقديم�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات،�وأ�م�ا �–تأم�ن�الصادرات،

 .ار�ةمنح�ش�ادات�ا��ودة�واعتماد�العالمات�التج

�ا��اصة��:ال�سو�ق - �املعلومات �ع�� �ت�س���ا��صول �املعارض، �ب�نظيم �املتعلقة �ا��دمات �من �عدد �بتقديم �مراكز�ا��دمات تقوم

 .باألسواق�ا��ديدة�والتكنولوجيا�املتطورة،�والدعاية�للمنتجات

�والتكنولو�� - �الف�� �والدعم �امل: التدر�ب �ا��دمات �من �عدد �بتقديم �مراكز�ا��دمات �تقوم ��بت�ار�كذلك �ودعم �بالتدر�ب تعلقة

 .والتحديث

 �مر�كية املتحدة بالواليات �اليفورنيا بجنوب السيليكون  وادي مشروع - 4

 �ذه تطور  إ�� يرمز�دائما السيلي�ون  وادي العالم،�واصطالح �� التكنولوجية للصناعات عنقود أول  �و السيلي�ون  وادي مشروع ا����اء �عت���������

 العالم،�وقد �� �بت�ار�ھ��و�� �س�ثمار�ة املنطقة ا����اء و�عت��ه �اليفورنيا جنوب املشروع و�قع" Original "ل�ا �صلية ال���ة و�عت�� الصناعات

 قوة م�عاظ �� �ول  �رضية،�واملسا�م الكرة اجتاحت ال�� الرقمية الثورة قيادة �� عشر�ن�عاما من أك�� مدى دورا�أساسيا�ع�� املشروع �ذا لعب

 خلق��ا ال�� �بداعية �بت�ارات خالل من املشروع �ذا أر�اح معظم �مر��ي،�وتأ�ي �قتصاد

 العامل�ن دخل ومتوسط السابقة سنوات العشر خالل عمل فرصة ألف 275 حوا�� املشروع �ذا خلق وقد لھ، امل�ونة الصناعية الشر�ات مجموعة

  . أمر��ا �� الدخول  متوسطات أع�� من املشروع ��ذا

 تالميذه من اثنان إقناع"  Fred Terman"يد��� بجامعة�ستانفورد الك�ر�ائية ال�ندسة �� أستاذ استطاع عندما 1938 عام �� املشروع بداية و�انت

� التلميذان و�ذان ��ما، خاصة شركة ت�و�ن �� والبدء عمل، فرصة عن الشر���للبحث الساحل إ�� السفر �عدم �  David"و�" Hewlett Bill"�ما

Packard "شركة� استطاعت 1950 و���عام  قياس�إليك��ونية، أج�زة بإنتاج �مر أول  �� الشركة و�دأت"Hewlett –Packard "شر�ات بضعة ومع�ا 

� جذ��ا � منطقة ت�و�ن جامعة�ستانفورد من و�دعم املنطقة إ��"  Fred Terman"�ستاذ � نجاح جذب وقد". Industrial Park"صناعية �HPشركة

 النمو أن إال ، الزمان من عقدين مدى ع�� واستمر�النمو املنطقة إ�� املغامر�ن و�عض املتخصص�ن املوردين من وشبكة الصغ��ة من�الشر�ات العديد

 �انت ال�� السيلي�ون  شرائح إ�� �سبة  السيلي�ون  وادي  اسم 1971 عام مح�� ��في ابتكر أن إ�� املا��� القرن  من السبعي�يات ح�� بطيئا �ان

بل " ��� ا��اسب اخ��اع تم التار�خ �ذا من سنوات خمس ���املنطقة،�و�عد تصنع
َ
 وانطلقت ال����� ا��اسب اخ��اع تم و�عد�ا " ماكنتوش ا

 ... �ن ح�� تتوقف ولم الرقمية الثورة

 �رض�و�بلغ أنحاء ش�� من املبتكرة العقول  باستمرار املشروع يجذب حيث املولد أجن�� إ�سان،�وثل��م مليون  حوا�� السيلي�ون  وادي مشروع و�ضم

  .أمر��ي دوالر بليون �6حوا����1999عام� �س�ثمارات ��م و�لغ شركة�77حوا��� بھ العاملة الشر�ات عدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إقليم�جنوب�الصعيد،�رسالة�مقدمة�ل��صول�ع���ش�ادة�الدكتوراه����: دراسة�حالة: املشروعات�الصناعية����مصرممدوح�محمد�مصطفى،�إس��اتيجية�توط�ن�  :املصدر

  .�2004لية�ال�ندسة،�قسم�التخطيط�العمرا�ي،�القا�رة��- فلسفة�التخطيط�العمرا�ي،�جامعة�ع�ن�شمس

  :تجر�ة�الص�ن����عناقيد�التصدير - 5

 الصادرات نمو إ�� الصادرات ���يع اس��اتيجيھ تطبيق وقد�أدى. التنفيذ الصادرات�ع���جملة�من�آليات تنمية الص�ن����إس��اتيجية ارتكزت����

 أخذت ثم �صالح ف��ة بداية عند 1978 عام �� دوالر مليار 10 الصادرات قيمة بلغت فقد مطردة، بمعدالت املح�� والناتج

  نموذج�للعنقود�الصنا���بجنوب��اليفورنيا: 2الش�ل�رقم�
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 �� الرئ���� املحور �و�ان�1978.  �ساس �سنة مقارنة 95 % -90نمو ب�سبة 2006 عام �� دوالر مليار 968.9 قيم��ا بلغت أن إ�� مطردة بمعدالت تنمو

 صادرا��ا؟ لتنمية الص�ن ابتكر��ا ال�� �س��داف سياسة �� ،�فماPolicy of Targeting �س��داف سياسة �و التنفيذ آليات

 لت�ون  سلعية وقطاعات �جن�� املال ورأس معينة جغرافية مناطق �س��دف أن رأت الصي��،�حيث ا���ومة من�قبل �س��داف طبقت�سياسة������

  : �دوات وفاعلية التنفيذ لس�ولة السلعية والقطاعات ا��غرافية املناطق �افة اس��داف من بدال و�س��اتجيات السياسات تنفيذ محور 

 •جغرا��؛ اس��داف -

 املال؛ رأس اس��داف -

 .سل�� اس��داف -

 الصادرات ع�� والرقابة ا��مر�ي الصرف،�الضرائب،��ئتمان،�و�صالح سعر من ا��ارجية للتجارة العامة الب�ئة إصالح ع�� ال��ك�� ع�� وعالوة����

  . والواردات

 وال�شر�عات بالقوان�ن تتمتع جغرافية منطقة عن عبارة ا��اصة��� املناطقو: Special Zone SZ ا��اصة املناطق :ا��غرا�� �س��داف  -  أ

  :أنواع م��ا يوجد �قتصادية ،�واملناطق 1980عام �� الص�ن �� بدأت وقد .�ص�� البلد �� القوان�ن عن انفتاحية أك�� �� �قتصادية�ال��

 ؛Special Economic Zone SEZا��اصة� �قتصادية املناطق -

 ؛•ا��رة املناطق -

 ؛الصادرات تج��� مناطق -

 ؛الصناعية املناطق -

  .ا��رة املوا�ي -

 ���الصادرات وز�ادة املباشرة �جن�ية �س�ثمارات بنمو الص�ن �� �قتصادي النمو ظا�رة ارتبطت: �جن�� املال رأس اس��داف سياسة:  - ب

�من عدد �ناك و�ان 1979 عام بدأت الص�ن �� �جن�ية و�س�ثمارات.السلعية  ع�� حافظت �جن�� �س�ثمار ��ماية القوان�ن قليل

 �س�ثمار��جن�� قوان�ن تحسن مع ز�ادة ع�� عملت ال�� ال�شر�عية �صالحات بدأت 1991 عام ولكن�منذ القليلة �جن�� �س�ثمار تدفق

 . املحلية �قتصاد و��ية

 والتكنولوجيا العالية التكنولوجيا مثل صناعات �� املال��جن�� رأس ��عت الص�نية ا���ومة فإن �جن�ية، �س�ثمارات توجيھ إعادة أجل ومن      

 عن فضال والتطو�ر، البحث ومراكز إقليمية، مقار إل�شاء الوطنية ع�� الشر�ات ���يع يتم نفسھ الوقت و��. ا��ديثة ا��دمات وصناعة ا��ديدة

 جذ��م تم �جانب واملس�ثمرون املباشر �جن�� �س�ثمار تدفقات ب��م يرتبط الص�نية الصادرات وأداء. الص�ن �� التدر�ب ومراكز الشراء عمليات

   :م��ا ا��وافز من سلة خالل من

  ؛100%ب�سبة التملك وحق الضر��ية وا��وافز السياسات من حزمة -

  ؛تفضيالت أي ض�يلة، حدود �� إال �نتاجية القطاعات اختيار ع�� قيود فرض عدم -

 وخارجيا؛ داخليا أسعار�ا تحديد وحر�ة .إضافية حوافز ش�ل تتخذ ، ذلك غ�� أو القطاعية -

 التوظيف �� ا��ر�ة و.املش��كة للمشار�ع ال�سع��3وسياسات و�جور، والعمالة، املوافقة إجراءات ت�سيط خالل من مرنة تحف�� حزمة -

 ا��دمة؛ من والفصل �جور  وتحديد

 واستغالل املنخفضة �جور  ذات املناطق إ�� املتقدمة الدول  من الكثيفة القوى�العاملة تحتاج ال�� و�عمال �نتاج خطوط انتقال �عز�ز -

 والتصدير الالزمة�للتص�يع، املواد است��اد ع�� وتركز املنخفضة �جور  ذات التصدير صناعات الص�نية�لتطو�ر ال�شر�ة القوت مصادر

  .املحلية املواد تص�يع من أك��

  : من�خالل�عناقيد�التصدير Network for Export Production للتصديرإقامة�شب�ات��نتاج�: �س��داف�السل���- 3

  :ز�ادة�الكفاءة��نتاجية�للمصدر�ن�من�خالل�مجموعة�من��ليات�أ�م�ا���

�للتصدير� - ��نتاج �شب�ات �التصدير�ة�Network for Export Productionإقامة �العناقيد �مفا�يم �تطبيق �خالل �الفكرة�. من وتتمثل

ر�ط�الشر�ات�الك��ى��العاملة����قطاع�مع�ن����إطار�عنقود�صنا���وتقديم�الدعم�لھ�ل���يعھ�ع���التطو�ر�و�بت�ار،���ساسية���

�العاملية ��سواق ��� �التجار�ة �و��شطة ��تجا�ات �تواكب �ال�� �املتقدمة �التكنولوجيا �الف���. واست��اد �املستمر�والتعاون والتدر�ب

الدولية�والتجارة،�لرفع�املستوى�التكنولو��،�مع�ضمان�إمدادات�املواد�ا��ام�والطاقة�وتوف���ا��دمات�للمتخصص�ن�����قتصاديات�

 .اللوجس�ية�
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 . إعفاء�الواردات�من�السلع�الوسيطة�من�الرسوم�ا��مركية�إذا��انت�مخصصة�لإلنتاج�من�اجل�التصدير -

 .ة�أو�نقد�أجن��يوفر�النظام�املصر���قروض�لتمو�ل�الصادرات����صورة�عملة�محلي -

�ز�ادة�� - �ع�� ��ساعد �مما �ا��ودة �لتحس�ن ��نتاج ��� �ا��ديثة �التكنولوجية ��ساليب �تطبيق �خالل �والتطو�ر�من �البحث �ع�� �عتماد

 .قدرة�املنتجات�الص�نية�ع���املنافسة�����سواق�العاملية

  .نة�والتحديث�املستمرتوسيع�شب�ات��ل�من�ا��ودة�وضمان�أع���كفاءة�إنتاجية�من�خالل�نظم�امليك -

 :تجر�ة�سنغافورة����عناقيد�التصدير - 6

 إال مساح��ا، بصغر تتم�� سنغافورة أن من الرغم وع�� .ومال��يا إندون�سيا ب�ن ما تقع وال�� �سيو�ة القارة شرق  جنوب دول  أحد سنغافورة �عد�����

 باستقرار تتمتع حيث .ا��ر السوق  اقتصاد تطبيق �� والنجاح التطور  من عالية درجة لد��ا بأن سنغافورة وتتم��. و�شط قوي  باقتصاد تتمتع أ��ا

 ع�� كب�� �ش�ل باعتماده سنغافورة اقتصاد و�تم�� .املتقدمة البلدان بمعظم مقارنة �جما�� املح�� الناتج من الفرد نص�ب وارتفاع باألسعار،

 سنغافورة وفضال�عن�ذلك�أطلقت�.املتنامي ا��دمات قطاع وع�� املعلومات، تكنولوجيا ومنتجات �لك��ونية السلع مجال �� و�خاصة ، الصادرات

 مسار بتحو�ل وقامت ، املعرفة إ�� �س�ند اقتصاد إقامة �س��دف سنوات ١٠ ملدة خطة �� والعشر�ن ا��ادي القرن  صناعات بمشروع �س�� ما

 وت�تج ال�ندسية والصناعات �ليك��ونية الصناعات �� ، املعرفة إ�� �س�ند ال�� الصناعية العناقيد من شبكة تطو�ر طر�ق عن القديم نجاح�ا

 أك�� من �عد الصلب القرص " Hard-disc " ��ا الكيماو�ة الصناعات وعنقود ، �لية با��اسبات ا��اص من العالم إنتاج ثلث حوا�� سنغافورة

  ١٥ من يت�ون  ��ا �عالمية الصناعات وعنقود �مر��ي، والساحل ، روتردام �عد العالم �� ترك��ا العناقيد
ً
  قمرا

ً
 عنقود سنغافورة وت��عم صناعيا

 . العالم �� املوا�ئ وخدمات العمالقة السفن مرا��� صناعة

 ما ا��ارج �� السنغافور�ة �س�ثمارات ش�لت ح�ن �� دوالر، مليار 250,2 قيمتھ ما سنغافورة داخل املباشر �جن�� �س�ثمار ��م بلغ وقد�����

� دوالر مليار 173,9 .قيمتھ  التنمية خطط من مجموعة ع�� باعتماد�ا اقتصاد�ا، ونمو لتطور  متعددة بمراحل سنغافورة ومرت 2008 عام

  �قتصادي، للنمو عالية معدالت لتحقيق حتمية كضرورة نحو�التص�يع باالتجاه ا��طط تلك تركزت حيث �قتصادية�و�جتماعية،
ً
 جنب إ�� جنبا

 لعبت حيث تطور�ا، مراحل خالل مدروسة تجار�ة سياسة إتباع مع

 ومستوى  كفاءة ز�ادة �� سا�مت بدور�ا وال�� التجار�ة، السياسات لتلك املستمر التطو�ر ع�� ا��رص مع الدولة، اقتصاد �� حيو�ا دورا التجارة

 املستمر التجديد ومواكبة العالم، بلدان ملختلف سنغافورة صادرات مستوى  �� مستمر ارتفاع عليھ ترتب والذي ��ا، العامل�ن لدى و�نتاجية �نتاج

 �� النمو مستوى  ع�� بدوره ا�عكس الذي �مر مع�ن، نوع ع�� �قتصار دون  التصدير مستوى  �� التنو�ع ع�� وا��رص التص�يع ومستو�ات آلليات

  .للدولة �جما�� املح�� الناتج

 البلدان من �ل من املنافسة وارتفاع تزايد إ�� إضافة الف��ة، تلك �� للت�اليف امل�سارع و�رتفاع املوارد ع�� املفروضة القيود الرتفاع ن�يجة����

  :عال�� أساس ع�� �س�يا منخفضة تكنولوجية قاعدة ووجود .وتايوان �ونج �ونج ا��نو�ية، ك�ور�ا (النمو حديثة والبلدان املتقدمة

 مجال بتطو�ر ،بل فقط السلع تص�يع ع�� �قتصار دون  �قتصادي للتنو�ع و�تجاه العامل�ن أفراد�ا قدرات بناء إ�� سنغافورة اتج�ت  -

 العالم، دول  مع املنفتح ا��ار�� �قتصاد وتنمية ، تصدير�ا ع�� والعمل ا��دمات

 ��أت حيث .الدولية وا��دمات للتجارة كشبكة باعتبار�ا سنغافورة دور  و�عز�ز بالتجارة الصلة ذات �ساسية الب�ية تحس�ن إ�� إضافة  -

 التحو�لية الصناعات و���يع التصدير عناقيد خالل من للتصدير �نتاج شب�ات وإقامة التكنولوجيا، قاعدة �عميق ا�� سنغافورة

 تحف�� خالل من لالقتصاد أوسع قاعدة و�عز�ز السوق، تبعية وتقليل القطاعات لتنو�ع �قتصاد ر�ائز أ�م باعتبار�ما وا��دمات

  القطاع�ن
ً
 معا

 للمشار�ع وحوافز امتيازات إعطاء املثال س�يل وع�� التحو�لية، الصناعات الس�ثمارات ا��وافز من العديد منح تم الغرض، ل�ذا . -

 .ا��دمية القطاعات �� �س�ثمارات إ�� إضافة ، �س�ثمار و�دالت الرائدة،

 نقص ع�� التغلب أجل من �سيو�ة �سواق إم�انات من �ستفادة ع�� ال���يع خالل من الالمركز�ة سياسة سنغافورة وانت��ت كما -

 �� التجار�ة �عمال �� بالتوسع �قليمية ال�ي�لة خالل من املنظمة، بلدان مع الروابط إ�شاء السوق�واستكمال وقيود املحلية، املوارد

 . مشار�ع�ا و�س�يل ت�س�� ع�� السنغافور�ة الشر�ات مساعدة املنطقة، واس��داف�دول  . لالس�ثمارات املدرة التجارة طر�ق عن ا��ارج

 ٪ 21 ب�سبة �جما�� املح�� الناتج مجموع من والتجار�ة املالية ا��دمات قطاع مسا�مة ارتفاع إ�� التجار�ة السياسات تلك إتباع أدى وقد�������

 . 1997 عام �� 11.302 إ�� لتصل 1987 عام �� 3.361 من وامل�ندس�ن الباحث�ن العلماء أعداد وارتفاع1997 .  عام �� ٪ 26 إ�� 1986 عام ��

  .1997 عام �� دوالر مليار 75.8 إ�� لتصل 1990 عام �� دوالر مليار 16.9 من ا��ارج �� املباشرة .�س�ثمارات مجموع ارتفاع ا�� إضافة

  :النتائج�التوصيات
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  : �اليفورنيا،�الص�ن�و�سنغافورة�تب�ن�لنا�أن من�خالل�دراس�نا�للتجارب�النا��ة�ل�ل�من�ال��از�ل�جنوب

العناقيد�الصناعية�تلعب�دورا�م�ما����التطور�التكنولو���و�بت�ار�عن�طر�ق�تخصص��ل�وحدة�من�الوحدات����مرحلة�معينة�من�مراحل� -

 .�نتاج

 .اث�تحول�نو������اقتصاد�الدول�بتطو�ر�صادرا��ا�ومنتجا��االعناقيد�الصناعية�أس�مت����إحد -

 .  العناقيد�الصناعية�عامل�مؤثر�إيجا�ي�ع���التنمية��قتصادية� -

 .بفضل�السياسات�الداعمة�للعناقيد�الصناعية�����تھ�الدول�تمكنت�من�النجاح�����ذا�املجال�وتحقيق��ل�أ�داف�ا -

مية�العناقيد�الصناعية����تطو�ر�وتحديث�الصناعة�لذا�وجب�ع����ل�الدول�وضع�سياسات�داعمة�من�خالل�التجارب�السابقة�ات��ت�لنا�أ� -

 : إل�شاء�عناقيد�صناعية�من�خالل

 .إزالة�العقبات�واملعوقات�ال���تحول�دون�قيام�العناقيد�الصناعية�أو��عرقل�أداء�العناقيد�القائمة�بالفعل -

 .و�بت�ار����يع�ودعم��البحث�والتطو�ر�العل���،� -

 .إ�شاء�مراكز�تدر�ب�من�أجل�تطو�ر�نوعيات�جديدة�من�التكنولوجيا -

 ال��ك���ع���العناقيد�الصناعية�كعامل�مؤثر�إيجا�ي�ع���التنمية�الصناعية� -

 .ناعيةع���ا���ومة�وضع�نصوص��شر�عية�تمنح�بموج��ا��افة�ا��قوق�وال�س�يالت�و�متيازات�وال��اخيص�الالزمة�إلقامة�العناقيد�الص -

 . تقديم�الدعم�الف���واملا���والتكنولو�� -

  .�ستفادة�من�التجارب�النا��ة�لبعض�الدول  -

 : ال�وامش�واملراجع

1Voir Porter, Michael. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Basic Books. 
2 www.12manage.com /methods_porter_diamond_model_ar.html. 
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  باملؤسسات�الصناعية���العمل�و�تنظيم كآلية�إلستقرار� فاعلية�و�مالءمة�إس��اتيجيات�إدارة�املوارد�ال�شر�ة

  فضيلة�بارش/  أ

  إقتصاد: السنة�الثانية�دكتوراه�علوم،�تخصص

  -أم�البوا���–جامعة�العر�ي�بن�م�يدي�

  :قدمةامل

��شا �كما �و��نتاج، ��ال�سو�ق �املؤسسات ��� ��خرى ��دارات �بقية �م�انة �عن �ال�تقل �إس��اتيجية �م�انة �ال�شر�ة �املوارد �إلدارة �أصبح ����ركلقد

  .تدعيم�دور��دارة�العليا����املجال��س�شاري�و�التنفيذي�و�الوظيفي

�الفر  �أ�داف �إ�� �للوصول �ال�شر�ة �املوارد �و�رقابة �و�قيادة �و�توظيف �و�تنظيم �بتخطيط ��ساس ��� ��ع�� �إدارة ��� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �و�إن د

خالل�أ�شطة��عمل�ع���ز�ادة�فاعلي��ا��اإلستقطاب�و�التدر�ب�و�التطو�ر�و�املؤسسة،�ف���املسؤولة�عن�توجيھ�عنصر�العمل����املؤسسة�من�

  .امل�افأة

�و�ت �إستقطاب �إ�� ��دارة �تلك �تؤدي �بحيث ��س��اتيجية �املؤسسة �أصول �أ�م �أحد �باعتبار�ا �ال�شر�ة �باملوارد �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �و���تم نمية

ف���العمالة�املستقرة�و�املنتجة�و�املضبوطة�للمؤسسة،�و�العمل�ع���صيانة�و�متا�عة��ذه�املوارد�و�صيانة�املوارد�ال�شر�ة�و�بالتا���املسا�مة����تو 

اس��اتيجية���تمام�بأمور�ا�الوظيفية�منذ��عي�ي��ا����املؤسسة�إ���غاية�إن��اء�خدم��ا،�و�ال�ي�ون��ذا���تمام�و��نضباط�إال�برسم�سياسة�و�

��ذ �أمور �ل�سي���و�إدارة �امل���فعالة �إستقرار�العمل �تحقيق ��� ��سا�م �ال�� �و�املدروسة �و�املالئمة �املث�� �بالطر�قة �باملؤسسة ��سا��� �املورد ا

فاعلية�و�مالءمة�إس��اتيجيات�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�كآلية�إلستقرار�و�تنظيم�العمل�باملؤسسات�(للموظف�ن،�و�عليھ�فقد�تطرقنا����موضوعنا��ذا�

�محاو ) الصناعية �إش�اليةإ�� �معا��ة ����: لة ��مثل �التنظييم �لتحقيق �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �خطة �ضمن �فعالة �إس��اتيجية � �رسم �يمكن كيف

�املؤسسة� �داخل ��ستقرار�امل�� �تحقيق ��� ��س��اتيجية �تؤثر��ذه �و�كيف �املنافسة؟ �مقصورة ��� �جيدة �م�انة �و�ضمان �الصناعية املؤسسة

 الصناعية؟���

���خطة�معاصرة�طو�لة�املدى،��شتمل�ع���ممارسات�وسياسات�تتعامل�من�خالل�ا�املنظمة�مع�  :�عر�ف�اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�: أوال

�واملمارسات�والسياسات�مع��س��اتيجية�العامة�للمنظمة،�و�عمل�ع���) العنصر(املورد�
ُ
ال�شري����العمل،�وتتفق�وتت�امل�وت�ناسق��ذه�ا��طط

،�وال���من�أ�م�ا�املناف
ُ
سة�ا��ادة�ب�ن�تحقيق�رسال��ا،�وغاي��ا،�وأ�داف�ا،����ظل�متغ��ات�الب�ئة�الداخلية�وا��ارجية�ال����عمل�من�خالل�ا�املنظمة

  .املنظمات�العاملية�و�قليمية�واملحلية

�بأ��ا
ً
�اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أيضا

ُ
�ون�من�مجموعة�من�ال�شاطات�ع����يئِة�برامَج�محددة�البداية�خطة�طو�لة��جل،�تت: و�مكن��عر�ف

�ع���مجموعة�من��جراءات�والقرار 
ُ
�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�داخل�املنظمة،�وتحتوي��ذه�ا��طة �وم�امَّ

َ
ات�املتعلقة�وال��اية،�وسياسات�ت�ّوِن�وظائف

  .وارد�ال�شر�ة�شؤون�املوارد�ال�شر�ة�داخل�املنظمة،�واملستقبل�الوظيفي�ل�ذه�امل

،�وفعالة�وقادرة�ع���تحمل�مسؤوليات�وتبعات��-فيما���دف��-و��دف�إدارة�املوارد��س��اتيجية�
ً
�عاليا

ً
إ���إيجاد�قوة�عمل�حقيقية،�مؤ�لة�تأ�يال

  .�عمال�داخل�املنظمة،�ومن�ثم�ت�ون�قادرة�ع���تحقيق�متطلبات�وطموحات��س��اتيجية�العامة�للمنظمة�ك�ل

�ارتبط��شؤونھ��و��دارة �س��تيجية�للموارد�ال�شر�ة����رسم�سياسة��عامل�املؤسسة�الطو�لة��جل�مع�العنصر�ال�شري����العمل،��و��ل�ما

�ا�و�ا��اصة�بحياتھ�الوظيفية����م�ان�عملھ�و�ذلك�بواسطة�ممارسات�جديدة�و�معاصرة�تتما����مع�اس��اتيجيا��ا�العامة����ظل�الب�ئة�ال����ع�ش

  .عليھ�من�متغ��ات�متنوعة،�و�ال���تأ�ي�ع���رأس�ا�التغ��ات�التكنولوجية�و�شدة�املنافسة�ال����سود��سواق�اليوم�ما��شمل

�سمح��دارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة�بالتعامل�مع�العنصر�ال�شري�كمورد�إس��اتي��� :أ�مية��دارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة: ثانيا

ة�املوارد��خرى،�و�ع���املؤسسة�إدماج��ذا�العامل����جميع�مشار�ع�ا،�كما�يجب�أن���تم��ذه��خ��ة�بتطو�ر�كفاءات�عمال�ا�و�تلتف�حولھ�بقي

  :و�يمكن�إجمال�أ�م�نقاط�أ�مية��دارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة�فيماي��. ت�و���م�و�أخذ�م��ع�ن��عتبار�عند�إختيار�إس��اتيجيا��ا

و�لكن�شاركة����إعداد�و�تنفيذ�إس��اتيجية�التغي���و�التوسع�،�و�ع���مديري�املوارد�ال�شر�ة�أن�ي�ونوا�قادر�ن�ل�س�فقط�ع���إدارة�التغي���امل: أوال

  .أيضا�توقع�حدوثھ،�فمن�امل�م�أن�ت�ناغم��دارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة�مع�إيقاع�الب�ئة

��:ثانيا �و��ستخبارات �البي�� �ال�شر�ة�الفحص �املوارد �تقوم �كما ��س��اتي��، �للتخطيط �أساسيا �متطلبا �الفحص ��عت����ذا �بحيث التنافسية،

ا��صائص�: بتحمل�جزء�من�املسؤولية����تحقيقھ،�حيث�ت��كز�ا���ود�املبذولة�ع���معرفة��تجا�ات�املتوقعة����املستقبل�للمتغ��ات�التالية

  .....الظروف��جتماعية،�الظروف��قتصادية�و�ال�شر�عية،�الس�انية،�امل�ارات�التقنية�و�الفنية،

،�حيث�تقوم�إدارة�املوارد�ال�شر�ة��س��اتيجية�بدور�أسا�������تقييم�جدوى�تطبيق��س��اتيجية،�ثم�تنفيذ�قرارات�إعادة�تخصيص�املوارد: ثالثا

��ستطيع� �بحيث �املوارد �تخصيص �ع�� �ينصب �جو�ر��س��اتيجية �و�ألن ��س��اتيجية، �ت�و�ن �لعملية �املدخالت �كأحد �التقييم ��ذا �نتائج تقديم

ن��عض�الوحدات�و��قسام��أو�خطوط��نتاج�ال����سا�م����تحقيق��ذه�امل��ة�التنافسية�قد�املؤسسة�تحقيقي�و�كسب�م��ات�تنافسية،�فإ
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خفيف�حدة�تحرم�من��ذه�املوارد،�مما�قد��عرض��فراد�العامل�ن���ا�إ����حباط�و�تراجع�معنو�ا��م،و��نا�يظ�ر�دور�إدارة�املوارد�ال�شر�ة����ت

  .تذمر�و�الغضب�لدى��ؤالء��فراد�ذا�الشعور�و�العمل�ع���تدنية�مظا�ر�ال

لم�كفاءة�إستغالل�املوارد�املتاحة،�فاملؤسسات�املتوفرة�ع���موارد�مادية�و�تكنولوجية�و�معلوماتية�متطورة�ال�يمكن�أن�تدير�ا�بكفاءة�ما�: را�عا

�ا �و��ستغالل �املزج �م�ارة �من �لديھ �بما �يحقق �أن ��ستطيع �الذي �املناسب �العنصر�ال�شري �لد��ا ��سمح�يكن �ال�� �بالطر�قة �املوارد �ل�ذه ��يد

و�ح���تتمكن�املوارد�ال�شر�ة�من�بلوغ�امل�مة�ال�بد�أن�تتوفر�املؤسسة�ع����ل�الوسائل�و��ليات�ال����سمح�. للمؤسسة�أن�تحقق�القيمة�املضافة

تجا�ل�املؤسسة�أل�مية��س��اتيجية�ا��يدة�للموارد�باستقطاب�و�اختيار�املوارد�ال�شر�ة�املناسبة�ثم�تنمي��ا�و�تقييم�ا�و�م�افأ��ا��ش�ل�جيد،�ف

  .ال�شر�ة��و�تبديد�ملوارد�املؤسسة�و���ز����إم�انية�بقا��ا�و�استقرار�ا

ة�املسا�مة����مواج�ة�التحديات�����ل�من�ب�ئة�العمل�الداخلية�و�ا��ارجية�مما�يز�د�من�حاج��ا�لإلتجاه�إ���املدخل��س��اتي������إدار : خامسا

�املؤسسةموار  �تواج��ا �أن �يمكن �ال�� �الداخلية �العوائق �و �التحديات �أ�م �من ��عت�� ��خ��ة ��ذه �و �ال�شر�ة،    .د�ا

�ال�شر�ة: ثالثا �املوارد �إدارة �وظائف ��� ��س��اتيجية �عل��ا�  :التحوالت �فرضت �ال�شر�ة، �املوارد �إدارة �وظائف �ل�ا ��عرضت �ال�� �التغ��ات و�ذه

  :فيما�ي���تحوالٍت�اس��اتيجية�نوجُز�ا

لقد�فرض�التغ���الذي�حدث����مجال�الب�ئة��قتصادية،�واملعرفة��دار�ة،�واس��اتيجية�املنظمة،� :وظيفة�تصميم�العمل�وتوصيف�الوظائف - 1

الشروط�ع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن��غ���مف�وَم�وظيفة�تصميم�العمل�من�مجرد�تحديد�واجبات�ومسؤوليات�وظائف�املنظمة،�واملواصفات�و 

ل��ذه�الوظائف،�إ���إعادة��ي�لة�العمل�
َ
غ

ْ
ش

َ
من�أجل��-" �ندسة�العمل"أو�كما��سم��ا�البعض��–ال���يجب�توافُر�ا����العناصر�ال�شر�ة�ال���س�

�باملس �الشعور �وإيجاد �املتنوعة، �والتحف���بأش�الھ �إليھ، �وا��ماسة �العمل �ع�� �عناصَر��قبال �لشاغل��ا �املنظمة
ُ

�توفر�وظائف �لدى�أن ؤولية

�عن�أدا��م�ال
ً
فعال�العامل�ن�عند�ممارس��م�مل�ام�م�داخل�املنظمة،�و�����دف�من�وراء�ذلك�إ������يع�م،�واستخراج�طاقا��م�وإبداعا��م،�فضال

�للموارد ��مثل ��ستغالل �عن
ً
�فضال �َ�ْدر�ا، �وعدم �ال�شر�ة �املوارد �لطاقات ��مثل ��ستغالل �عليھ �ي��تب �مما �املنظمة، �ناحية��داخل �من املالية

  .أخرى،�مما�يصب����ال��اية����الصا���العام�للمجتمع،�والصا���ا��اص�للعامل�ن،�والصا����خص�للمنظمة

   :وظيفة�تكو�ن�املوارد�ال�شر�ة�- 2

�بمتطلبات�اس��اتيجية�امل :تخطيط�املوارد�ال�شر�ة) 1
ً
�تاما

ً
  .نظمة�طو�لة�املدىإن�عملية�تخطيط�املوارد�ال�شر�ة�أصبحت�مرتبطة�ارتباطا

�و�ختيار) 2 �متعدد� :�ستقطاب �واختيار�العنصر�ال�شري �استقطاب �أساس �ع�� ب��
ُ
�و�ختيار�ت ��ستقطاب �لعملية �ا��ديثة ��س��اتيجيات إن

يقوم��ن�ع���العمل�املوا�ب�وامل�ارات�والقدرات�و�م�انيات،�وال���تمكنھ�من�العمل����وظائف�متعددة�داخل�املنظمة،�فأسلوب�العمل�ا��ديث�

أساس�ا��ما���من�خالل�ِفَرق�العمل،�ول�س�ع���العمل�الفردي�الذي�ساد����املا���،�حيث��ان�استقطاب�واختيار�املوارد�ال�شر�ة�يتم�بناًء�ع���

�ملا��و�محدد�سنواٍت�انتقاء�الفرد�املناسب��غض�النظر�عن�موا�بھ�وقدراتھ�وإم�انياتھ�للقيام�بم�ام�وظيفة�أو�عمل�ثابت��ستمر����أدائھ�
ً
طبقا

  .عديدة،�دون��غي���أو�تطو�ر�يواكب�التغ��ات�سر�عة��يقاع����محيط�الب�ئة�الداخ���أو�ا��ار���سواء�للوظيفة�أو�العنصر�ال�شري 

نقاط�الضعف�الظا�رة�إن�النظرة�إ���التدر�ب�ع���أنھ��شاط�وق���ت��أ�إليھ�املنظمة�عند�الضرورة،�كأن�تر�د�من�خاللھ�تال����عض� :التدر�ب) 3

فنظرة�املنظمات�الك��ى�والعلم�ا��ديث�للتدر�ب��ن�..! ����عض�املوارد�ال�شر�ة،�أو�لتحس�ن�م�ارا��م،��ذه�النظرة�أصبحت�من�مخلفات�املا���

�و�� �عناصر�مستدامة �ثالثة �من �تت�ون ��ن �التدر�ب �إ�� �فالنظرة �املا���، ��� �ع��ا
ً
�كث��ا �تنم: اختلفت �تدر�ٌب،  �علٌم،

ٌ
�باملورد�.. ية �جميع�ا تلتصق

  .إ�����ظة�تقاعده�أو�تركھ�للعمل����املنظمة�–و����عض�ا��االت�قبل�التعي�ن�الرس����–ال�شري�داخل�املنظمة�منذ���ظة��عي�نھ�

�أعما �عدة �أداء �ع��
ً
�قادرا �وجعلھ �عنده، �ما �أفضل �استخراج �من �وتمكيُنھ ھ

ُ
�ومساندت �ال�شري �املورد ��ذا �دعُم �ذلك �من �ا��اضر�والغاية ��� ل

واملستقبل،�ضمن�فر�ق�عمل�عا���املستوى�والكفاءة،�ومن�ثم��ستفيد��ذا�املورُد�ال�شري�من�خالل�التدر�ب�و�حت�اك�بفر�ق�عمل�ذي�كفاءة�

�التعلم�والتدر�ب�والتنمية�املستدامة�واملستمرة��عد�اليوم�من�أ�م�الوسائل�الفاعلة�لتأ�يل�وتكييف�املورد�أو�ال. عالية
ُ
عنصر�ال�شري����فعملية

�مع�أحدث�وآخر�التطورات�و�ساليب�العلمية�والعملية�ع���املحيط�ن�الداخ���وا��ار���للمنظمة
ً
�عن�وضعھ����الصورة�دائما

ً
وقد�.. العمل،�فضال

�ا��ديثة�للتدر�ب�ع���أنھ�من�أفضل�أنواع�اس�ثمارات�املنظمة،�وأنھ�اس�ثمار�لھ�عائد�كب������املدى�امل
ُ
نظور،�واملدى�البعيد�ع���استقرت�النظرة

ن،�ومن�ثم�السواء،�يتمثل��ذا�العائد����ز�ادة�فاعلية�العامل�ن�مما�يؤثر�مباشرة����جودة�املنتج�ال���تحقق�أع���درجات�الرضا�من�جانب�املس��لك�

  .تقو�ة�املركز�التناف����للمنظمة����السوق 

�التحف���- 3 �قائم :وظيفة �أسلوب �من �العمل �أداء ��غ���أسلوب �ِفَرق���عد �ع�� ��عتِمد �ا��ما�� �العمل �ع�� �قائم �أسلوب �إ�� �الفردي �العمل ع��

ب��ذا��سلوب�من�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�
َّ
�مع��ذا��سلوب�ا��ديد�املعاصر،�حيث�تطل

ً
تصميَم�العمل،�لم��عد�أساليُب�التحف���القديمة�مقبولة

وأن�ت�ناسب�وتتما����مع�التوجھ�ا��ديث�املعاصر،�الذي�ال��عد�املوارَد�ال�شر�ة�وإعداد�سياسة�تحف���جديدة�تقوم�وترتكز�ع���ا��فز�ا��ما��،�

�ف��ا �شر�كة ��عد�ا �بل �املنظمة، �لدى �أج��ة �املنظمة ��� ��عمل ����..! ال��
ً
�أس�ما �العامل�ن �لتمليك �برامَج �ال�شر�ة �املوارد

ُ
�إدارة �أعدت �لذلك

ً
وطبقا

� �ووضع ��ر�اح، ��� �املشاركة ��سب �و�عديل �داخل�املنظمة، �جما�� ��ش�ل ��عمل �ال�� �ال�شر�ة �املوارد �مع �ت�ناسب �جديدة �تحف���معنو�ة أساليب

  .املنظمة،�وتتوافق��ذه��ساليب�التحف��ية�مع�التوج�ات�و�ساليب�املعاصرة����مجال�ا��فز���سا�ي��ش�ل�عام
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��داء�- 4 �تقييم � :وظيفة �إ�� �الفردي ��سلوب �من ��عمال �تنفيذ ��غ���أسلوب �املنظمة��عد �داخل ��عمال �أداء �تقييم �أصبح �ا��ما��، �سلوب

�من��نظمة�القديمة�ال����انت�تخضع�ألنظمة�و�رامج�تقييم
ً
ية�يخضع�ألنظمة�و�رامج�ومعاي���تقييمية�حديثة��عتمد�ع���العمل�ا��ما��،�بدال

�و�رامج�ومعاي���تقييِم��عمال�ا��
ُ
،�والوقُت،�: ديثة�بتوف�ِ��معاي�ِ��تقييِم�أداٍء�جديدة�و���عتمد�ع���العمل�الفردي،�حيث�ا�سمت�أنظمة

ُ
الت�ِلفة

�حو  �نظاَم �املنظمات �كث�ٌ��من �ر�طت �الذي �العمالء �رضا �مدى �وقياُس �البيع، ��عد �فيما �وخدمُ��م �البيع، �أثناء ��� �العمالء
ُ
�وخدمة ،

ُ
افز�ا�وا��ودة

  .لعامل��ا�بھ

����املا����ع���قيام�إدارة��فراد�انص�ت�وانحصرت��ذه�الوظيف :وظيفة�عالقات�العمل�- 5
ُ
إدارة�املوارد�"م�1980وال���سميت�بداية�من�العام�(ة

�") ال�شر�ة �وامل�نية �العمالية �النقابات �مع �مفاوضات �بإجراء �الدول �من �العديد ��� �واملنظمات �والشر�ات �العمل �أ��اب �عن
ً
�تمثل��-نيابة وال��

� �الدول �تلك ��� �اتفا�- العامل�ن �إ�� �التوصل �املزايا���دف �من �والعديد �املالية، �التعو�ضات �أنظمة �يخص �فيما ��طراف، �جميع �تر��� �بي��ما قيات

رة�املوارد�العي�ية�و�جتماعية�ال���تخص�العامل�ن،����ح�ن��غ����ن��ذا�النظام����التعامل����ظل�التحول��س��اتي���الذي�انت��تھ�وظيفة�إدا

�من�قبل،�و�قوم�النظام�ا��ديد�ع���تحقيق��ال�شر�ة،�ليختلف��ذا�النظام�ا��ديد���
ً
عالقات�العمل�من�حيث�الش�ل�واملضمون�عما��ان�سائدا

ولقد�أصبح��ذا�النظام�ا��ديد�. أق����درجة�من�التعاون�والت�سيق�والوفاق�ب�ن�املنظمة�والنقابات�املمثلة�للعامل�ن،�مب�ية�ع���الثقة�فيما�بي��ما

�من�اس��اتيجية�املنظمة�وإدا
ً
رة�املوارد�ال�شر�ة،�إذ�إن�توفر�رضا�النقابات�املمثلة�للعامل�ن��ع���توفر�رضا�العامل�ن����املنظمة،�و�ذا�الرضا�جزءا

نتاجية�وجود��ا�يؤدي�إ���رفع�الروح�املعنو�ة�للعامل�ن�مما�يجن��م�الصراعات�فيما�بي��م�و��ن�املنظمة،�و�ذا�ي�ون�لھ�أبلُغ��ثار��يجابية�ع���� 

  .ظمة،�ومن�ثم�تحس�ن�موقع�ا�التناف���داخل�املن

�ل�شمل�العالقة�ب�ن�املنظمات�
ُ
ولم�تقتصر�وظيفة�عالقات�العمل�ع���العالقة�ب�ن�املنظمات�والنقابات�العمالية،�بل�امتدت��ذه�الوظيفة

�ع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�ت
ً
ف�م�وتتعامل�مع�القوان�ن�وا���ومات�من�حيث�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��اصة�بالعمل،�فقد�أصبح�لزاما

  .وال�شر�عات��ش�ل�ال�ل�س�فيھ،�بحيث�ال��عّرِض�املنظمة�ألية�مخاطر�قانونية

إن��ذه�الوظيفة�قامت����املا����باستخدام�نظام�لدفع�الرواتب�و�جور�وامل�افآت�ع���أساس��داء�وا���د�الفردي���� :وظيفة�التعو�ضات�- 6

�أسلوب� �مع �ذلك ��� �متوافقة �إدارة�العمل �ع��
ً
�لزاما �ا��ما��،��ان �تنفيذ��عمال �أسلوَب �املنظمات �ان��اِج �ومع ��ن �أما �الفردي، ��عمال تنفيذ

�للعامل�ن �ا��فز�املا�� ��� ��سا��� �ا��انب �التعو�ضاُت �تمثل �إذ � �وامل�افآت، �و�جور �الرواتب �لدفع �جماعية �نظم �تصميُم �ال�شر�ة �-  املوارد

  :حديثة�مب�ية�ع���مستخدمة����ذلك�معاي���دفع

  .جودة�أداء�العامل�ن�-

  .تحقيق�وفرة�مادية�ملموسة�وذات�قيمة����ت�اليف�ال�شغيل�-

  .ز�ادة��نتاجية�-

  .الز�ادة�املطردة����درجة�رضا�العمالء�-

  :و�يمكن�إجمال�ا����النقاط�التالية :فرضيات��دارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة: را�عا

�البي�ية )1 �التغ��ات �و�سرعة �تكن�: ��م �لم �ال�� �و�التكنولوجية �و��جتماعية �الإلقتصادية �الب�ئة ��� �و�سر�ع ��غ���عميق �يحدث حيث

  .بمعزل�عن�تأث���و�ظ�ورثقافة�التغي���ال���يمكن�لإلدارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة�أن�ت�شر�ا�داخل�املؤسسة

�و�تنظ )2 �إس��اتيجية �كفاءات �خلق �جديدةضرورة �حالة�: يمية �و�ز�ادة �الب�ئة ��عقد �إ�� �التكنولوجية ��� �السر�عة �التغ��ات �أدت لقد

اول�الالتأكد�املالزمة�ل�ا�إ���س���املؤسسة�إ���تنو�ع�أساليب�إدار��ا�و�اعتماد�إس��اتيجيات�مرنة�تحقق�ل�ا�التم��،�و�ضمن��ذا��طار�تح

� �املسا�مة �ال�شر�ة �للموارد ��س��اتيجية �أو�ع����دارة ��س��اتيجية، �أو�اختيار�البدائل ���داف �صياغة �مستوى �ع�� �سواء املرنة

 .مستوى�تنظيم�املوارد�املادية�و�ال�شر�ة

بالنظر�إ���املؤسسة�بأ��ا�تنظيم�إجتما���إ�سا�ي�فإن�املرا�نة�ع���املوارد�و�الكفاءات�ال�شر�ة�: �بداع����نظم�إدارة�املوارد�ال�شر�ة )3

����تنمية��بداع�و�حدوث�التجديد�و�ترقية�ا��ودة،�فلقد�أثب�ت�الدراسات�أن�نجاح�املؤسسات�خاصة�اليابانية�أصبح�أمرا�ضرور  �ا

  .ارتبط�إ���حد�كب���بمقار�ات�تخص�إدارة�إس��اتيجية�املوارد�ال�شر�ة

  :القواعد��ساسية����تنظيم�إس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة : خامسا

� �املتأنية �  والعميقةالدراسة �املنظمة �رسالة �تحقيق �ملتطلبات � �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �مدير �قبل �من �والعميقة �املتأنية رسالة�(الدراسة

�وجود�mission املنظمة �س�ب �تمثل �املنظمة �فرسالة �للمنظمة، �امل�ونة ��دارات �جميع �اس��اتيجيات �ضمن �توضع �الذي �لإلطار�العام �املحددة ��

��الرؤ�ة�املستقبلية�للمنظمة،�والصورة�ال���تر�د�أن�ت�ون�عل��ا����املستقبل،�و���تمثل�املحور�العام�الذي�تدور�حولھ،�املنظمة�و�قا��ا،�و���تو�

  ).ميعو�عمل�ع���تحقيقھ�جميع�ال�شاطات�و�عمال�و�س��اتيجيات�ال���تتم����املنظمة،�وعن�طر�ق�رسالة�املنظمة�يتحقق�مبدأ��ل��ام�من�ا��

  :تت�ون�من�قسم�ن�أساسي�نو�ذه�الدراسة�
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ً

�دراسة�شاملة�للب�ئة�الداخلية�للمنظمة�والقيام�بتحليل�ا،�وذلك���دف�تحديد�نقاط�القوة�والضعف����إم�انيات�املوارد�ال�شر�ة�العاملة�ف: أوال
ً
عال

اجات�وإنجاز�اس��اتيجية�املنظمة�العامة،�داخل�املنظمة،�لتتمكن�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�من�تحديد�مدى�قدرة��ذه�املوارد�ال�شر�ة�ع���تلبية�احتي

  .وتحقيق�رسال��ا�املستقبلية

�: ثانًيا �بتحليل�ا �والقيام �للمنظمة �ا��ارجية �للب�ئة �شاملة �داخل��-دراسة �العمل �منظمومة �خالل �من �ذلك ��� �بدور �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �ساعد

� �املتاحة�-املنظمة �ا��قيقية ��س�ثمار�ة �الفرص �معرفة ���دف �أن��وذلك �للمنظمة �يمكن �ال�� �الفرص، ��ذه �طبيعة �معرفة �عن
ً

�فضال للمنظمة،

،�ول�ي�تكتمل�منظومة�الدراسة�وتحقق�الغرض�م��ا�ال�بد�من�معرفة�املخاطر�ال���تكتنف��ذه�الفرص��س�ثمار�ة�وغ���ا�م
ً

ن��ستغل�ا�مستقبال

  .فيف�آثار�ا�ل��د��د�ىاملخاطر�ا��ارجية�ال���توجب�ع���املنظمة��ستعداد�ل�ا�لتجن��ا�أو�تخ

  :الوسائل�املستخدمة����دراسة�الب�ئة�ا��ارجية ·

  :من�أ�م�الوسائل�ال����ستخدم�ا�املنظمات����دراسة�الب�ئة�ا��ارجية�ما�ي�� 

�سلب) تنفيذ�ا(التحديد�الوا���لالس��اتيجيات�الواجب�اتباع�ا�  -
ً
ًيا�أو�إيجابًيا�من�مع��ل�احتمال�من��حتماالت��غض�النظر�عن��ونھ�احتماال

  .وج�ة�نظر�املنظمة

�ومخاطر�  - �فرص �من �ا��ارجية �البي�ية �املتغ��ات �ل�ل �الشمول �إ�� �أقرب �تأثر�)��ديدات(تحديد �احتماالت �وتحديد �املؤثرة، �واتجا�ا��ا �وحرك��ا ،

  .املنظمة���ا

  .تحديد�نتائج��حتماالت�والتوقعات�ال���توصلت�إل��ا�املنظمة�ل�ل�الفرص�واملخاطر�البي�ية�ا��ارجية�- 

   .تص�يف��ذه��حتماالت،�وترتي��ا�من�حيث���مية  -

  .الفحص�الدقيق�والتوثيق�للبيانات�واملعلومات�املجمعة،�وتج����ا�لالستخدام�من�خالل�نظام�معلوما�ي�شامل�ودقيق  -

اصة�و�ناء�ع���نتائج�الدراسة�ا��اصة�بالب�ئة�الداخلية�وا��ارجية�وتحليل�ا،�تتمكن�املنظمة�من�تحديد�ما�إذا��انت��ناك�فجوة�اس��اتيجية�خ

���املنظمة�ة�باملوارد�ال�شر�ة،�أم�ال�؟�إذ�تظ�ر�الفجوة�بصورة�جلية����حال�ما�إذا��انت�إم�انات�وقدرات�وم�ارات�املوارد�ال�شر�ة�ا��الية�املوجود

ن�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�من�بناء�اس
ّ

��اتيجي��ا�أقل�بكث���مما��و�مطلوب�إلنجاز��س��اتيجية�العامة�للمنظمة،�والتحديد�الوا���ل�ذه�الفجوة�يمك

 �� �من �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �تتمكن �ثم �ومن �ودقيقة، �موثقة �معلوماتية �قاعدة �من �مستمّد �وسليم �وا�� �معلوما�ي �أساس ��مثل�ع�� ستغالل

  .للفرص�املتاحة،�وتال���املخاطر�وال��ديدات�املحيطة���ا

�املنظ �تتمكن �ل�ي �املطلو�ة، �ال�شر�ة �واملوا�ب �و�م�انات �والقدرات �امل�ارات �معرفة �ي��كز�حول ��نا ��س��اتيجية �املوارد �إدارة �دور �من�إن مة

�و� �ا��ارجية، �الب�ئة ��� �املتاحة ��س�ثمار�ة �الفرص �إدارة�استغالل �وتطرح �أو�املتوقعة، �املحتملة �املخاطر�وال��ديدات �وتجنب �متواز�تال�� �خط �

  :املوارد�ال�شر�ة��ذه��سئلة

 �ل�إم�انات�وقدرات�وم�ارات�املوارد�ال�شر�ة�املتاحة�حالًيا�داخل�املنظمة��ستطيع�أن�تمكن�املنظمة�من�استغالل�الفرص�وتجنب�املخاطر؟ -

�املو  - ��ذه ��ستطع �لم �فجوة�وإذا ��ناك �و�انت �املخاطر، �وتجنب �الفرص �استغالل �من �تمكي��ا �من �للمنظمة �حالًيا �املتاحة �ال�شر�ة ارد

�ع���.. عميقةstrategicgapاس��اتيجية �والقادرة �املا�رة �ال�شر�ة �املوارد �لتأم�ن �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �وت�ت���ا �ت�ن��ا �سوف �ال�� ��س��اتيجية فما

  مة؟تحقيق�رسالة�وأ�داف�املنظ

من�تج����وتأ�يل��ذه�املوارد�ال�شر�ة�وجعل�ا�قادرة�ع���تحمل�تبعات�العمل��-�عد�تأم�ن��ذه�املوارد�ال�شر�ة-وكيف�تتمكن�إدارة�املوارد�ال�شر�ة� -

�وتطو�ر�ا؟ �املنظمة �منتجات �جودة �تحس�ن ��� �الفعالة �مسا�م��ا �عن
ً
�فضال �املنظمة،  داخل

ق�أو�البدء����إعداد��س��اتيجية����التحديد�الوا���لرسالة�املنظمة،�ال���تقوم��س��اتيجية�ع���تحقيق�ا�إن�نقطة��نطال   :رسالة�املنظمة -)2 

م�ف���تمثل�لضمان�بقاء�واستمرار�ة�املنظمة،�فرسالة�املنظمة����الرؤ�ة�املستقبلية�ملا�تر�د�أن�تصل�إليھ�املنظمة����املستقبل��عيد�املدى،�ومن�ث

  .طموح�القائم�واملش��ك�الذي��س����ل�العامل�ن����املنظمة�إ���تحقيقھ�مل�امل�شود،�وال

�املنظمة -)3 �عمل �وتصميم �وضع� : تخطيط �ع�� �جو�ري �يؤثر��ش�ل �أو�ا��ماعية، �نحو�الفردية �واتجا�ھ �املنظمة �عمل �وتصميم �تخطيط إن

أي�تتم��عمال�وال�شاطات�داخل�املنظمة�من�خالل�فرق�عمل�-اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة،�فإذا��ان�التصميم�يقوم�ع���العمل�ا��ما���

�أو��شاط �عمل �مواصفات��-ل�ل �ذات ��شر�ة �موارد �ت�و�ن �إ�� �تتجھ �سوف �والتنمية �والتدر�ب �والتعلم �و�ختيار، ��ستقطاب، �اس��اتيجية فإن

�وغ���ا �واملوا�ب �وامل�ارات �القدرات �حيث �من �.. خاصة �أعمال �عدة �ممارسة �من �تتمكن �أما�ل�ي �الواحد، �العمل �فر�ق �ضمن �وظيفية أو�م�ام

  .اس��اتيجية�التعو�ضات�وا��وافز�فسوف�تركز�ع���ناتج�العمل�ا��ما��

�املصفوفة �منظومة �عليھ �يطلق �ما �ا��ما�� �العمل �آليات �ال�ي�ل�matrix وتتضمن �اس��اتيجية �تؤثر��� ��ذه �املصفوفة �منظومة �أن �نجد �حيث ،

املنظومة�من�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�توفر�قوة�عمل�إضافية�تمتلك�وتتمتع�بم�ارات�خاصة�ومتنوعة،�تمك��ا�من�سرعة�التنظي��،�إذ�تحتاج��ذه�

�املطل �املحددة ���داف �وفق �املصفوفة �إنجاز�م�مة ���دف �العمل، ��� ��ستقاللية �قدر�كب���من �و�توفر�ل�ا �القرار، �واتخاذ �وا��ركة وب�ال�شاط

  .التا�عة�للمنظمة) أو��قسام(�عد�ان��ا��ا�من�امل�مة�امل�لفة���ا����أحد�الفروع�) املنظمة��م(��املنظمة�الرئ�سة�تنفيذ�ا،�ثم�العودة�إ�
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إن�من�مسؤوليات�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�القيام�ب�شر�و�عليم�ثقافة�املنظمة�ب�ن�العامل�ن����املنظمة،�وتدر���م�ع��� : ثقافة�املنظمة�التنظيمية - )4

وتف�م���ل��ام���ذه�الثقافة����أثناء��عامل�م�مع��خر�ن،�إذ��ع���ثقافة�املنظمة�عن�القيم�والعادات�السلوكية�ال���تؤدي�إ���توحيد�إدراككيفية�

غ���أخال����العامل�ن�لرسالة�املنظمة�وأ�عاد��ذه�الرسالة،�وتو����ذه�الثقافة�ما��و�أخال���وتر�د�املنظمة�تأصيلھ�وتوط�ن�العامل�ن�عليھ،�وما��و 

  .وتأباه�املنظمة�وترفض�أن�يتمثلھ�العاملون�ف��ا

ل�شر�ة،�و�متد�دور�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�ل�شمل�مراعاة�أ�داف��ذه�الثقافة�ا��اصة�باملنظمة،�وذلك����أثناء�عملية�استقطاب�واختيار�املوارد�ا

�املوارد �أساس�ا �ع�� �ت�تقي �املعاي���ال�� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �ثقافة��فتضع �من �من�ثقة �و�� �كإدارة، �ثقاف��ا �مع �وت���م �تتوافق �بحيث ال�شر�ة

� �املنظمة، �ثقافة �من �املستمدة �التوعية �برامج �تضع �أن �أيًضا �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �وع�� �املنظمة، �ثقافة �مع �توافق�ا �عن
ً

�فضال ��ميع�املنظمة،

  .العامل�ن�باملنظمة�و�ش�ل�دوري

و�ذه��ختالفات�قد�ت�ون�من�حيث�العمر،�والثقافة،�واملؤ�الت�العلمية،�  :دية�ب�ن�املوارد�ال�شر�ة�داخل�املنظمة�ختالفات�والفروق�الفر   -)5

  .إ��... وا����ات�العملية،�والب�ئة��جتماعية

�ذا�التباين�.. ا�و�عامال��اوقد�تؤدي��ذه��ختالفات�إ���تباين�كب������حاجات،�واتجا�ات،�ورغبات،�وطموحات�املوارد�ال�شر�ة،�وطر�قة�تفك���

إ���تنفيذ��وتلك��ختالفات�تفرض�ع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أخذ�ا�����عتبار�عند�وضع�برامج�ا�التنفيذية�وممارسا��ا�و�شاطا��ا�و������طر�ق�ا

�. اس��اتيجي��ا �أخرى �ع�� �العامل�ن �من �تم���فئة �أن �حق-فال�ي�� �وجھ �صر �- دون �وجود �إ�� �سيؤدي ��ذا �ب�ن�فإن �واختالفات �واحتدامات اعات

�مديري� �جميع �ع�� �مسؤوليتھ �تقع �و�ختالفات �الصراعات �تجنب �وجدير�بالذكر�أن ��نتاجية، �ع�� �يؤثر�سلًبا �وذلك �املنظمة، �داخل العامل�ن

�من�ضمن��دلة�ال����ش�د�بكفاءة�املدير�وم�ارتھ��دار�ة
ً

  !..�دارات����املنظمة،�و�ذا�التجنب�ي�ون�دليال

ل�ا�مديرو�وع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�تجعل�من�صميم�اس��اتيجي��ا�تصميم�ال��امج�التعليمية،�والتدر��ية�املناسبة،�ال����ع�ن�و�تمكن�من�خال

  .�دارات�داخل�املنظمة�من�التعامل�بم�ارة�مع��ذه��ختالفات،�ووأد�ا�قبل�ظ�ور�ا

ا��ارجية،�ومظا�ر�ومؤثرات�العوملة،�وحالة�الرواج��قتصادي،��ل�ا�من�املتغ��ات��قتصادية�ال����إن�تحر�ر�التجارة : املتغ��ات��قتصادية -)6

مات�أدت�إ���ازدياد�حدة�املنافسة�ب�ن�الشر�ات�ومنظمات��عمال����ش���بقاع��رض،�فز�ادة�الطلب�ع���السلع�وا��دمات�أدى�إ���تب���املنظ

ل�ا،�مما�استد���قيام�إدارات�املوارد�ال�شر�ة�بوضع�اس��اتيجي��ا�ع���أساس�التوسع����برامج�ا�ا��اصة�اس��اتيجيات�توسعية�����شاط�ا�وأعما

�ذه�املتغ��ات��قتصادية�ال���أفرزت�. إ��... باالستقطاب،�و�ختيار�والتوظيف،�و�رامج�التأ�يل�والتعلم�والتدر�ب�والتنمية،�و�رامج�التعو�ضات

  :ت�ع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�تب���اس��اتيجي��ا����ظروف�متغ��ة�وغ���مستقرة،�وم��ا�ذه�املنافسة�الشديدة،�فرض

�عن�امتالك�ا�م�ارات�وخ��ات�متنوعة�تؤ�ل�ا�للعمل����مجاالت�و�شاطات�ووظائف� - 
ً
العمل�ع���توف���موارد��شر�ة�تتمتع�بمرونة�عالية،�فضال

  .عدة�داخل�املنظمة

 - � ���تمام ��ل �املوارد�توجيھ ���ا �تتمتع �ال�� �الكفاءة �من �العليا �املستو�ات �ع�� �ا��فاظ �أجل �من �التنمية، �و�رامج �والتدر��ية �التعليمية لل��امج

�عن�إكسا��م�املز�د�واملز�د�من�تلك�امل�ارات�ح���يتمكنوا�من�أداء�أعمال�م�بكفاءة�أع��؛�ليقدموا�للمس��
ً
لك�منتًجا�ال�شر�ة�داخل�املنظمة،�فضال

�سلعة �احتياجاتھ�أو �و�سد �رغباتھ، ��شبع �أل��ا �اس��الك�ا؛ ��� ��ستمرار ��� �وترغبھ �تجذبھ �عالية �جودة  .ذات

�املض -  �بالقيمة ���تمام �أي �للمنظمة، �ر�حية �معدالت �أع�� �تحقيق �ع�� �ممارسا��ا ��ل ��� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �جانب �وال��ك���من افة���تمام

  .ار�املنظمة�قو�ة�قادرة�ع���املنافسةا��قيقية،�فالر�ح�يضمن�بقاء�واستمر 

) و���تحقيق�أع���املخرجات�بأقل�املدخالت(��تمام�وال��ك���من�جانب�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�����ل�ممارسا��ا�ع���تحقيق�معادلة��نتاجية� - 

  .فقد�تؤدي�حالة�املنافسة�الشديدة�إ���ظ�ور�حاالت�من�الكساد�����سواق

عو�ضات�وا��وافز�املالية�ا��اصة�بالعامل�ن،�ن�يجة�لعدم�استقرار�العوائد�و�ر�اح�ا��اصة�باملنظمة؛�لتبعي��ا�لتغ��ات�الطلب�عدم�استقرار�الت - 

�ا��وافز�املالية� �تنخفض �ثم �ومن ��ر�اح، �تنخفض �املنظمة �وخدمات �منتجات �ع�� �الطلب �ينخفض �فعندما �املنظمة، �وخدمات �منتجات ع��

  .املقدمة�للعامل�ن

م�قدرة�املنظمة�ع���ا��فاظ�ع���خاصية��ستقرار�الوظيفي�داخل�املنظمة؛�لتبعي��ا�لتغ��ات�الطلب�ع���منتجات�وخدمات�املنظمة،�فعندما�عد- 

�ف��ا �العامل�ن �عدد �تقليص �إ�� �املنظمة �تتجھ �ثم �ومن ��ر�اح، �تنخفض �املنظمة �وخدمات �منتجات �ع�� �الطلب  .ينخفض

7( -  � �التقنية �إدارة�  ):ولوجيةالتكن(املتغ��ات �اس��اتيجية ��� �املنظمة �و�شاطات �أعمال ��� �واستخدامھ �تطبيقھ �املراد �التكنولو�� يؤثر�املستوى

�ت�ناس �خاصة �كفاءات �ذات ��شر�ة �موارد �إ�� �تحتاج �أو�العالية �املعقدة �التقنية �ذات �ا��ديثة �و�نظمة �و�الت �فاملعدات �ال�شر�ة، ب�املوارد

�واملعدات ��الت �العامل�ن��وتكنولوجيا �من �جزء �عن ��ستغناء �إ�� �مضطرة �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �يجعل �قد �و�ذا �واملتطورة، �ا��ديثة و�نظمة

جديدة�تتوفر��ا��الي�ن�باملنظمة،�الذين�ال�تتوفر�ف��م�امل�ارة�والكفاءة�املطلو�ة�للتعامل�مع�التكنولوجية�ا��ديثة،�و�ستعاضة�ع��م�بموارد��شر�ة

لكفاءة�والقدرات�املطلو�ة،�و�ذا�يوجب�ع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�ضرورة�وضع�برامج�خاصة�بالتعو�ضات�للعمالة�ال���يتم��ستغناء�ف��ا�امل�ارة�وا

�عن�وضع�برامج�استقطابية�خاصة�الستقطاب�املوارد�ال�شر�ة�ا��ديدة�املرغو�ة،�واستخدام�أساليب�اختيار�حديثة�تمك��ا�من�كشف
ً
�ع��ا،�فضال



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  64 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

اءات�وم�ارات�العمالة�ا��ديدة،�ومدى�قدر��ا�ع���التعامل�مع�التقنية�ا��ديثة،�وأيًضا�إعداد�وتصميم�برامج��عو�ضات�وحوافر�مالية�قدرات�وكف

�عن�قيام�ا�بتصميم�برامج��عّل�م�وتدر�ب�وتنمية�مستدام
ً
ب�املوارد�ال�شر�ة�ا��ديدة����العمل�و�ستمرار����املنظمة،�فضال

ّ
ة�ل�ذه�وعي�ية�ترغ

ظمة�وارد�ال�شر�ة�ا��ديدة،���دف�إكسا��ا�املز�د�من�امل�ارات�ال���تمك��ا�من�اس�يعاب�أقوى�للمستجدات�التكنولوجية��حدث�ال���تخطط�املنامل

  .إ���استخدام�ا����املستقبل

�ال�شر�ة: سادسا �املوارد �إدارة �وممارسات �وتطو�ر�وظائف �اس��اتيجي .تحديث �ب�ناء �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �تقوم �وظائف�ا �اختيار�(ة استقطاب،

�العمل �عالقات ��عو�ضات، �تدر�ب، �تحقيق�) وتوظيف، �ع�� �و�عمل �وتتوافق �وتت�امل �ت���م �بطر�قة �املنظمة �داخل �املستقبلية وممارسا��ا

  .اس��اتيجي��ا،�ال����عمل�ع���تحقيق��س��اتيجية�العامة�للمنظمة

  :صلة�ل�ل�وظيفة�من�وظائف�ا�كما�ي��فتقوم�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�ب�ناء�اس��اتيجية�منف

�ال�شر�ة  - )1 �املوارد �تكو�ن �من�� :اس��اتيجية �املتنوعة �وأعمال�ا �و�شاطا��ا �املنظمة �إدارات �الحتياجات �بتقدير�دقيق �ال�شر�ة �املوارد �إدارة تقوم

�تحديد �يتم �ثم �وامل�ارات، �والكفاءات �واملواصفات �العدد �ذلك ���
ً
�مراعية �ال�شر�ة، �برامج�مصا� املوارد �ب�ناء �ذلك �وت�بع �عل��ا، در�ا��صول

��س��ات �تحقيق �إ�� �الس�� �ثم �ومن �إليھ، �ستو�ل �ال�� �وامل�ام ��عمال �تنفيذ �يمكنھ �الذي �بي��ا، �من �و�فضل �واختيار��حسن يجية�استقطا��ا،

  .العامة�للمنظمة

  :و�مكننا�أن�نجزئ�اس��اتيجية�ت�و�ن�املوارد�ال�شر�ة�إ��

  .م�وتحليل�ال�شاطات�و�عمال�والوظائف�داخل�املنظمةاس��اتيجية�تصمي -

  .اس��اتيجية�تخطيط�املوارد�ال�شر�ة�ال���تحتاج�ا�املنظمة -

  .اس��اتيجية��ستقطاب -

  .اس��اتيجية��ختيار�والتوظيف -

ال�شر�ة�داخل�املنظمة�عملية�وضع�اس��اتيجيات�فمن�امل�ام�الرئ�سة�امللقاة�ع���عاتق�إدارة�املوارد�  :اس��اتيجية�التعلم�والتدر�ب�والتنمية -)2

  :خاصة�بالتعلم�والتدر�ب�والتنمية�من�خالل�وضع�اس��اتيجيات�فرعية�مستقلة�أ�م�ا

  .اس��اتيجية�للتعلم�والتدر�ب�املتواصل -

  .اس��اتيجية�للتنمية�ورفع�الكفاءات�وتطو�ر�ا -

  .اس��اتيجية�لكيفية�ومسار�ال�����داخل�املنظمة -

  .تيجية�لتقدير�مستوى��داءاس��ا -

�عمل �بمجال �يتعلق �جديد ��ل �ع�� الع�م
ْ
�وإط �املنظمة، ��� �العامل�ن �لتثقيف �التعليمية �والنظم �ال��امج �تصمم �أن �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �م،�فع��

�ال �برامج �تصميم �عن
ً
�فضال �للعامل�ن، ��نتاجية �الكفاءة �لرفع �التأ�يلية �والدورات �التدر��ية �ال��امج �العامل�ن�وتصميم �لتأ�يل �املستمرة تنمية

وجعل�م�مستعدين�ألداء�م�ام�وأعمال�ووظائف�املستقبل�ال���تتطلب�مداومة��طالع�ع����ل�حديث�ل�ي��ستطيع�التكيف�مع�ا�وقت�تطبيق�ا،�

���عمليا��ا��نتاجية�ملواج�ة�ز�ادة��والتكيف�السر�ع�مع�التقنية�ا��ديثة�واملتطورة�ال���قد�ت��أ�إل��ا�املنظمة�لز�ادة�جودة�منتجا��ا،�أو�للتوسع

من�التقدير�الطلب�ع���منتجا��ا،�وع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�تضع�برامج�لتقدير�أداء�العامل�ن�مب�ية�ع���دراسات�علمية،�وخ��ات�عملية�تمك��ا�

�ا�اس��اتيجية�التعلم�والتدر�ب�والتنمية،�وكذلك�ال��يح�ألداء�العامل�ن،�والوقوف��ش�ل�دقيق�ع���مستو�ا��م�ا��قيقية،�ال���تب���ع���أساس

  .اس��اتيجية�مسار�ال�����داخل�املنظمة

  :تقوم�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�ب�ناء�اس��اتيجية�التعو�ضات�من�خالل�تجزئ��ا�إ���اس��اتيجيات�فرعية�وم��ا: اس��اتيجية�التعو�ضات  - )3

  .اس��اتيجية�الرواتب�و�جور  -

  .افز�املاليةاس��اتيجية�ا��و  -

  .اس��اتيجية�املزايا�العي�ية�واملزايا�الوظيفية -

�تح  �ل�ي �املنظمة، �داخل ��عمل �ال�� �ال�شر�ة �للموارد �املحفزة �الدوافع �تحقيق �إ�� ��س��اتيجية ��ذه �وراء �من �ال�شر�ة �املوارد �إدارة فز�ا�و��دف

وابت�ارات،�وذلك���دف�تحقيق��داء�الفّعال�واملتم��،�ومن�ثم�الكفاءة�باستمرار،�و�ستخرج�م��ا�أفضل�ما�لد��ا�من�م�ارات�وقدرات�وإبداعات�

�عن�تحقيق�معدالت�عالية�من��نتماء�للمنظمة،�و�ل��ذا��ع
ً
مل��نتاجية�ال���تؤدي�إ���إنتاج�منتجات�وتقديم�خدمات�ذات�جودة�عالية،�فضال

�للمنظمة �العامة ��س��اتيجية �وأ�داف �رسالة �تحقيق �ع�� �ال��اية ��. 

�العمل - )4 �عالقات �وم��ا  :اس��اتيجية �فرعية �اس��اتيجيات �إ�� �تجزئ��ا �خالل �من �العمل �عالقات �اس��اتيجية �ب�ناء �ال�شر�ة �املوارد �إدارة  :تقوم

  .اس��اتيجية�العالقة�مع�ا���ات�ا���ومية -

  .اس��اتيجية�السالمة�وا��ماية -

  .بالعامل�ناس��اتيجية�العالقة�مع�املنظمات�والنقابات�ا��اصة� -
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�وغ��� �ا���ومية �ا���ات �و��ن �املنظمة �ب�ن �املش��ك �والتفا�م �التعاون �تحقيق ��غرض ��س��اتيجية ��ذه �ب�ناء �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �من�وتقوم ا

  .ا���ات�ذات�العالقة�باملنظمة،�وامل�تمة��شؤون�العامل�ن�من�حيث�ضمان�حقوق�م�وأم��م�وسالم��م

  إن�عملية�تنفيذ�اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�تحتاج�إ���الكث���من�املرونة،� :يجية�املوارد�ال�شر�ةتنفيذ�وإنجاز�اس��ات: سا�عا

متغ��ات�فاملنظمة�تتأثر�باملتغ��ات�البي�ية�الداخلية�وا��ارجية،�و�مكن�إلدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�تتفاعل�وتتعامل�و�ستجيب�أو�ال��ستجيب�مع�

  :لو��نالب�ئة�ا��ارجية�بأحد�أس

  .قبل�وقوعھ) ا��دث(إذ�تتعامل�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�مع�املتغ���ا��ار���): الوقاية(أسلوب�التعامل�أو��ستجابة�املسبقة� -

  .�عد�وقوعھ) ا��دث(إذ�تتعامل�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�مع�املتغ���ا��ار���: أسلوب�ردة�الفعل -

ا��دث�أفضل����كث���من��حوال�من�أسلوب�ردة�الفعل؛�إذ�تتمكن�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�����ذه�ومما�ال�شك�فيھ�أن�أسلوب�التعامل�املسبق�مع�

�وال�وقًتا��ا
ً
فًيا�التخاذ�ا��الة�من�اتخاذ�القرار�املناسب�ملواج�ة��ذا�ا��دث��عد�دراسة�مستفيضة،����ح�ن�أن�أسلوب�ردة�الفعل�ال�ي��ك�ل�ا�مجاال

  .لقرار�يأ�ي��عد�وقوع�ا��دث،�وا��دث�يفرض�ع���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�أن�تتعامل�معھ�طبًقا�لألمر�الواقعالقرار��عد�دراسة�مستفيضة؛�ألن�ا

�و�جرا �والسياسات �النظم �من �العديد �ووضع �ال��امج، �من �لعديد �وتصميًما �إعداًدا �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �اس��اتيجية �تنفيذ �عملية ءات�وتتطلب

  .املنظمة�املتعلقة��شؤون�العامل�ن�داخل

  :ومن�ال��امج�ال���يتطلب�من�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�وضع�ا

  .برامج�تتعلق�باملزايا�ا��اصة�ب�ل�وظيفة�داخل�املنظمة -

  .برامج�التعلم�والتدر�ب�والتنمية -

  .برامج�لالستقطاب -

  .برامج�خاصة�بتقليل�الصراعات�التنظيمية�ب�ن�العامل�ن����املنظمة -

  .و��ة�العامل�ن����ب�ئة�العمل�داخل�املنظمةبرامج�خاصة��سالمة� -

  :من�النظم�ال���يتطلب�من�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�وضع�ا :نظم�تقوم�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�بإعداد�ا

  .نظام�تقدير��داء���ميع�العامل�ن����املنظمة -

  .(النظام�التأدي��(نظام�الثواب�والعقاب� -

  .نظام��تصاالت�داخل�املنظمة -

  :من�السياسات�ال���يتطلب�من�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�وضع�ا :سياسات�تقوم�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�بإعداد�ا

  .السياسات�ا��اصة�باختيار�و�عي�ن�العامل�ن�ا��دد -

  .السياسات�ا��اصة�بحوافز�العامل�ن�ا��الي�ن�وا��دد -

  .السياسات�ا��اصة��عالقات�العمل�مع�ا���ات�ا���ومية�وغ���ا -

وا��ة�ودقيقة�لتقدير�أداء�تنفيذ�اس��اتيج��ا،�وإن��ان��ناك�من�� و�ملعرفة�مدى�تنفيذ�اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�ال�بد�ل�ا�من�معاي��

���تحقيق��تنفيذ�اس��اتيجي��ا�فلن�يخرج�عن�معيار�مدى�مشاركة�اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة� معيار�دقيق�يمك��ا�أن�تقدر�من�خاللھ�أداء

ة،�ول�س�فاعلية��داء�التنظي���داخل�املنظمة،�فنجاح�اس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�يظ�ر�بوضوح����نجاح��داء�التنظي���للموارد�ال�شر�

املتم���ألداء�العامل�ن�النجاح�فقط،�بل�النجاح�املتم���الذي�يظ�ر�من�خالل�مستو�ات��داء�العالية�للموارد�ال�شر�ة�داخل�املنظمة،�و�ذا�النجاح�

عن�والء�وانتماء�ورضا�من�العامل�ن�حققتھ�ف��م�اس��اتيجية�نا��ة�إلدارة�املوارد�ال�شر�ة،�فيؤدي�بالقطع�إ���تمك�ن�املنظمة�من��- بال�شك- نتج�

  .��اص�ع���املنظمة�والعامل�ن�ف��اتحقيق�رسال��ا�وأ�داف�ا�أي�تحقيق�اس��اتيجي��ا�العامة،�بما��عود�بالنفع�العام�ع���اقتصاد�الوطن،�والنفع�ا

ظ�ر�خالل�السنوات��خ��ة�اك���من�نموذج�اس��اتي���بخصوص�الكيفية�ال���يجب�ان�تدار�  :نماذج��س��اتيجية�إلدارة�املوارد�ال�شر�ة: ثامنا

�للمنظمة �متواصلة �وفعالية �تنافسية �م��ة �تحقيق �اجل �من �ال�شر�ة �املوارد �الدارة �التخصصية ���شطة �. ف��ا �ا�� ��شارة �نماذج�ثو�االم�ان الثة

نموذج�التطابق��فضل،�ونموذج�: و�ذه�النماذج���. من�ي�ون��فضل�����ذا�املوضوعاساسية�����ذا�الصدد�الزالت�ت�نافس�بخصوص�تث�يت�

  .املمارسات��فضل،�ونموذج�قاعدة�املوارد

ر�ة����وفيما�ي����ف�ار��ساسية�ل�ل�نموذج�مع��شارة�ا���النقاط��ساسية�ال���نجد�ا�جديرة�با�تمام�وعناية�ممار����ادارة�املوارد�ال�ش�

:نا�العر�يةمنظمات  

 و�وكسال Miles and Snow،�ومايلز�وسنو Porterي��عم��ذا�النموذج�علماء�بارزون�مثل�بورتر  Fit Model –The Best :نموذج�التطابق��فضل

Boxall, (الحقا� ��ؤالء �اعمال ��ش���ا�� ���). وسوف �واك���فعالية �افضل �ست�ون �ال�شر�ة �املوارد �ادارة �اس��اتيجية �ان ��ؤالء �يرى �امل��ة��اذ تحقيق

اي�ان�اداء�املنظمة�سوف�يتحسن�عند�حصول�التطابق�املالئم�ب�ن�اس��اتيجية�. التنافسية�عند�ت�امل�ا�وتطابق�ا�مع�املحتوى�التنظي���والبي��

   :�ة�من�ان�تدرك���يووفقا�لذلك�البد�الدارة�املوارد�ال�شر . وممارسات�ادارة�املوارد�ال�شر�ة����املنظمة) او�اس��اتيجية��عمال(املنظمة�و�
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  .تتحدد�باالس��اتيجية�الشاملة�للمنظمة�ومعطيات�الب�ئة�ا��ارجية) خيار�ا��س��اتي��(ان�اس��اتيجي��ا�املختارة� 

�للمنظمة� External Fitا��ار��  :التطابق �العامة �و�س��اتيجية �ال�شر�ة �املوارد �ادارة �اس��اتيجية �ب�ن �يحصل �ان �يجب �الذي �التطابق �و

��عمالو ( �وحدة �ا��ارجية) اس��اتيجية �الب�ئة �املوارد�. ومتغ��ات �ادارة �ممارسات ��� �العالية �واملرونة �التكيف �ع�� �القدرة �التوافق ��ذا و�تطلب

� �املنظمة �حياة �من ��و�� �املراحل ��� �السيما �الالرسمية(ال�شر�ة �ا��الة �طغيان �)�س�ب ��لما �واح��افية �اك���رسمية �ت�ون �ان �ا�� �تتجھ �ثم نمت�،

و�استمرار�تقدم�املنظمة����مراحل�النمو�والن���ت�ون����امس�ا��اجة�ا���الوسائل�ال���تمك��ا�من�التغلب�ع���. املنظمة�وازداد�عدد�العامل�ن�ف��ا

طابق�الذي�يطلق�ا��ا����حاجة�ماسة�ا���ايجاد�اليات�الت�سيق�املناسبة�و�ل�ذلك��ستد���وجود�النوع�الثا�ي�من�الت. مسألة�التنوع�والالمركز�ة

  .عليھ�التطابق�الداخ��

�الداخ�� ��فقي Internal Fit:التطابق �بالتطابق �ايضا ��ستقطاب� Horizontalيد�� ��اس��اتيجية �ذا��ا �ال�شر�ة �املوارد �اس��اتيجيات �ب�ن �فيما ،

،�اي�عدم�التعامل�مع�ا�شطة�املوارد�ال�شر�ة�Bundling و�ت�نا��ذا�النموذج�فكرة�التجميع. و�ختيار�واس��اتيجية�التدر�ب�وتنمية�م�ارات�العامل�ن

�يركز�ع��� �يجب�ان ��دارة �ا�تمام �والشك�ان �مت�املة، �مجموعات ��� �ومتماسكة �مجتمعة �ا�شطة �طبيع��ا �بحكم �ال��ا �او�منعزل، �ش�ل�مج��ئ

ثال�ل�ذا�النوع�من�التجميع�بالقول�ان��عض�و�مكن�ان��عطي�م .Deadly combinations مسألة�التجميع��يجا�ي�لالس��اتيجيات�ول�س�السل��

قييم��داء�ادارات�املوارد�ال�شر�ة����الوقت�الذي�ت�ب���بھ�اس��اتيجية�التدر�ب�املكثف�من�اجل�اشاعة�العمل�الفر���ت�بع�باملقابل�اس��اتيجية�لت

ومن�ب�ن��نتقادات�ال���توجھ�ا����ذا�التطابق��و�عدم��.والشك�ان��ناك�تقاطع�ب�ن��لتا��س��اتيجيتان. تؤكد�م�افأة�السلوك�الفردي�املتم��

جانب��قدرة��دارة�ع���ايجاد�التطابق�السليم�ب�ن�حاجات�ومصا���الفرد�ومتطلبات�اس��اتيجية�املوارد�ال�شر�ة�واس��اتيجية�املنظمة،��ذا�ا��

� �ب�ن �فيما �الختالف�ا �نظرا �التنافسية �لالس��اتيجية �الدقيق �الوصف �تقديم ���تمام�. املنظماتصعو�ة ��عط �لم �املدرسة ��ذه �فان �ا��قيقة و��

   .ال�ا���ل��وانب�ا��ركية�ملسالة�م�ارات�وسلوكيات�العامل�ن�متناسية�ا��ا�عرضة�للتغي���املتواصل

املنظمة�باتباع��عد��ذا�النموذج�نقيض�النموذج�السابق�حيث�يؤكد�ع���وجوب�قيام�  Practice School –The Best :نموذج�املمارسات��فضل

�املنظمة �فيھ �توجد �الذي �البي�� �املوقف �طبيعة �النظر�عن ��غض �ال�شر�ة �املوارد �با�شطة �ا��اصة �املمارسات �احسن�. احسن �تطبيق �ان اذ

��فضل�للمنظمة ا�لذلك�يطلق�ع����ذ. وتص����ذه�الفكرة�للتطبيق����جميع�املنظمات�و���اي�ب�ئة��انت. املمارسات�من�شانھ�تحقيق��داء

و�رى��ذا�النموذج�ان��عض�ممارسات�ادارة� .One Best Way أو�نموذج�الطر�قة��فضل .Universalistic Model النموذج�ايضا�بالنموذج�العال��

قارنة�لذلك�يتوجب�ع���املنظمة�ان�تبحث�دائما�عن�ممارسا��ا��فضل�ع���عمليات�امل. املوارد�ال�شر�ة����دائما�افضل�من�بقية�املمارسات��خرى 

و�الرغم�من�ان��ذه�الفكرة�ل�ست�حديثة�وترجع�الكتابات�ف��ا�ا���سبعي�يات�القرن�املا������ان�ابرز�الداع�ن�ا����ذا�لنموذج��و�. والتجر�ب

قق�التطبيق�و�ح. ،�الذي�قدم�سبعة�ممارسات�اساسية��غطي�ا�شطة�ادارة�املوارد�ال�شر�ة��االختيار�والتعي�ن�والتدر�ب�والتعو�ضاتPfeffer فيفر

  .ا��يد�ل�ذه�املمارسات�امل��ة�التنافسية�املستمرة�للمنظمة

فاالمان�الوظيفي����� .عدم�جعل�الفرد�تحت�ال��ديد�بفقد�عملھ�مع�اول�بادرة�ل��اجع��عمال Employment security :ضمان��مان�الوظيفي

�املس��د �العا�� ��داء �مستوى �ا�� �و�رتفع �عملھ ��� �يبدع �ل�ي �لھ �ع���اسا��� �املناسب �العائد �ل�ا �يتحقق �ل�ي �ايضا �لالدارة �م�م �و�و�مطلب ف،

�العمل �دوران �سرعة �مع ���در �الذي �ا��دد �للعامل�ن �وال��يئة �و�ختيار ��ستقطاب �وعمليات �نظم ���   .�س�ثمار

�للعمل ��فراد �:Selective hiring اختيار�افضل �للعمل �املر���ن �ب�ن �من ��فراد �اختيار�افضل �من �واملواصفات�البد �ي���م �و�ما �الشركة ��

  .املطلو�ة����ذلك�العمل

و�سا�م�ذلك�). او�املشروعات(بحيث�تتحمل�مسؤوليات��املة�عن�جميع�العمليات�: managed teams-Self استخدام�فرق�العمل�ذاتية��دارة 

رى�ال���يتمتع���ا�الفر�ق�من�حيث�التعاون�وا��رص�ع���تحقيق�ا���جانب�املزايا��خ.���ت�امل�املسؤولية�وتجمع�ا����ات�ب�ن�افراد�الفر�ق�الواحد

  .الفر�ق���داف�بافضل�ماي�ون�نظرا�للمص��ة�املش��كة�ب�ن��عضاء�الذين�تتم�م�افا��م�ع���اساس��داء�ا��ما���والنتائج�ال�لية�ال���يحقق�ا

تؤثر�ال��امج�الناجعة�املنظمة�إلس��اتيجيات�إدارة�املوارد� :��للعامل�ن�باملؤسسةتأث���إس��اتيجية�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�����ستقرار�امل�: تاسعا 

وامل�تتمثل�ال�شر�ة����تحقيق��ستقرار�امل���للعامل�ن�باملؤسسة�،�بحيث��سا�م����تحس�ن�و�ضبط�العوامل�املتعلقة�باإلستقرار�امل��،�و��ذه�الع

مع�الب�ئة�الداخلية�) املوظف(ة�و��نتاجية�و�كذا��قتصادية�ال���تحدث�ن�يجة�تفاعل�العامل����مجموعة�من�املؤشرات�النفسية�و�الف�سيولوجي

  .و�ا��ارجية�للمؤسسة،�كما��عمل�ع���بقاء�العامل����مركزه�داخل�املؤسسة

  :و�استقرار�العامل����منصبھ�مرتبط�كذلك��عوامل�أخرى،�تتمثل�أ�م�ا���

وامل�أ�مية�كب��ة�بال�سبة�للعمال،�أل��ا�ترتبط�بظروف�و�شروط�العمل�داخل�املؤسسة،�و�يمكن�تقسيم�ا�و�تحتل��ذه�الع: العوامل�املادية�- 1

  :إ��

و����مجموعة��حوال�الطبيعية�و�املادية�املحيطة�بالعامل�أثناء�أدائھ�لعملھ�،�و����ال�يمكن�حصر�ا�بصورة���ائية�: ظروف�ف��يقية�للعمل�-  

  .من�منطقة�ألخرى�حسب�نوع�ا��دمات�و��الت�املستخدمة�����نتاجف���تختلف�من�صناعة�ألخرى�و�
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و����من�اشد�العوامل�املؤثرة����س���عملية��نتاج،�ذلك�أنھ����معظم�املصا�ع�يوجد�قدر�مع�ن�من�الضوضاء،�و�عندما�ي�ون��ش�ل�: الضوضاء�-

�تصال�ب�ن�العمال�و�بالتا���خلق�نوع�من�القلق�لد��م�و�توتر�العالقة�كب���ف���تؤثر����معنو�ات�و�نفسية�العامل�كما��سا�م�����عقيد�عملية�

  .فيما�بي��م

تختلف�إحتياجات��ضاءة�حسب�دقة��عمال�و�تنفيذ�ا،�و��ضاءة�الشديدة�و�ا��افتة�يؤثران�ع���بصر�العامل�ف�س�ب�لھ�التعب����: �ضاءة�-

  .لعملھ�و�مدى�إتقانھنظره�و�القلق،�و�بالتا���ف���تؤثر����آداء�العامل�

حيث�تختلف�درجة�ا��رارة�ع���حسب�طبيعة�العمل�و�ا��اجة�إل��ا،�فالعمل�مثال����م�ان�مرتفع�ا��رارة��س�ب��ر�اق�و�: ا��رارة�و�الرطو�ة�-

مل��فتوصل�إ���ن�يجة�التعب�و�ز�ادة�التعرق��سا�م����ارتفاع��سبة�حوادث�العمل،�حيث�قام�م��تون�بدراسة�عن�تأث���ا��رارة�ع���حوادث�الع

لھ��امة�و����أنھ�إذا�ارتفعت�درجة�ا��رارة�عن�خمس�و�سبعون�درجة�مئو�ة�يؤدي�ذلك�إ���ارتفاع�حوادث�املرور،�و�عليھ�فل�ي�يمارس�العامل�عم

  .بطر�قة�جيدة�ال�بد�من�توفراملناخ�املناسب�للعمل�الذي��ساعد�ع����ستقرار�امل���للعمال

�ل�إجراء�يتخذ�ملنع�و�التقليل�من�حوادث�العمل�و��مراض�امل�نية،�و�تقديم�وسائل�الوقاية�و��سعاف�و�العالج�مع�توف���و��و�: �من�الصنا���-

  .الظروف�املناسبة�للعمل

�: �جر�- �و�رفع �حاجاتھ �إشباع �ع�� �العامل �مقدرة �تتوقف �و�عليھ �العمال، �من �العظ�� �للغالبية �بال�سبة �للدخل مستوى�ف�و�املصدر��سا���

جھ�دون�مع�شتھ،�و�بالتا���تحقيق�الراحة�النفسية�و�البدنية�و��جتماعية�و��قتصادية�لھ�مما��سا�م����ترقية��شاطھ�و�آداء�عملھ�ع���أكمل�و 

  .أي�ضغوط

�أك���و�ز�ا: ال��قية �للعمل �و�دفعھ �فيھ �امل�نية �الروح �رفع �ع�� �و��عمل �و�القدرة �امل�ارة �للعامل�صاحب �محفز�معنوي ����ف�� �بأ�ميتھ �شعوره دة

  .الوسط�امل���داخل�املؤسسة،�و�نظرا�أل�مية��ذه�النقطة�البد�من�رسم�سياسة�فعالة�ل��قية�املوظف�ن�داخل�املؤسسة

����و��و�ما��علق��مر�بطبيعة�العالقات���سانية�و�التداخل�الذي�يتم�ب�ن��فراد�و�ا��ماعات،�فالعالقات���سانية: العوامل��جتماعية�- 2

�إشباع� �أجل �من �بتعاون �للعمل �و�يحفز�م �يدفع�م �الذي �بالش�ل �العمل �محيط ��� ��فراد �ب�ن �الت�امل �إ�� ���دف �الذي ��دارة �من �امليدان ذلك

  :حاجا��م�الطبيعية�و�النفسية�و��جتماعية،�و�من�أ�م��ذه�العوامل�

��تمارس�ا�مجموعة����تحديد�ا�أل�داف�ا،�و�من�ثم�تحقيق��ذه���داف،�و�فالقائد��و�ذلك�الفرد�الذي�يؤثر�ع���أوجھ�ال�شاطات�ال�: القيادة�-

��د �مع �بموضوعية �بي��م �فيما �و�التفا�م �����ام �و�تحقيق �للعمال �املعنو�ة �الروح �رفع �أجل �التأث���من �ع�� �القدرة ��� �النا��ة �و�القيادة ارة

بالرضا�ع���أعمال�م�و�البقاء�و��ستمرار،�فنمط�القيادة�السائد�داخل�املؤسسة�يؤثر�تقو�ة�الشعور�باإلنتماء�إ���املوسسة،�و�بالتا���شعور�العمال�

  .تأث��ا�سلبيا�أو�إيجابيا

�و�استقبال�: �تصال�- �إعطاء �ع�� �يؤدي �املؤسسة ��� ��تصال �و�نظام �و�ا��واطر�و��راء، ��ف�ار�و��تجا�ات �تبادل �بأنھ �وورد �عرفھ فقد

  .تقبال�املعلومات،�أو�اتصال��دارة�بالعمال�و�السماح�ل�م�باإلتصال�باإلدارة،�و��تصال�فيما�ب�ن�العمال�التوج��ات�ثم�إرسال�ا�و�اس

للعوامل�النفسية�أ�مية�كب��ة����حياة�العامل�امل�نية،�إذ�ال��عتمد�حاجاتھ�ع���تلبية�ا��اجات�املادية�و��جتماعية�فحسب�: العوامل�النفسية�- 3

ت�النفسية،�و��ذه�ا��اجات�أغل��ا�مك�سبة�ن�يجة�تفاعل�ا�مع�خ��ات�الفرد�خالل�حياتھ،�و�عوامل�الب�ئة�و�الثقافة�ال���بل�تتعدى�إ���ا��اجا

بالرضا�و��ع�ش�ف��ا�و�الوسط�الذي��عمل�فيھ،�مثل�ا��اجة�إ����ح��ام�و�التقديرو�امل�انة��جتماعية،�و�من�أ�م��ذه�العوامل�ما��علق�بالشعور�

  .من�داخل�املؤسسة،�و��حساس�بالتقدم�نتماء�و�� 

ة�ما�و�من��نا�فالبد�من�أخذ��ع�ن��عتبار��ذه��مور�عند�وضع�السياسة�و��س��اتيجية�املث���إلدارة�املوارد�ال�شر�ة�باملؤسسة،�و�مراعا�

  .سبق�ذكره�بحذر

س�رسم�لسياسة��عامل�املؤسسة�مع�العنصر�و�املورد�ال�شري�لد��ا�مما�سبق�يت���أن��دارة��س��اتيجية�للموارد�ال�شر�ة��������سا:��اتمةا

�خالل� �من �و�ذلك �عملھ �م�ان ��� �للعامل �التوظيفية �ا��ياة ��شؤون �اساسا ��و�مرتبط �ما �ب�ل �و���تمام �العمل، �سياق ��� �الطو�ل �املدى ع��

��ظل�الب�ئة�ال����ع�ش�ا�و�ما��شمل�عليھ�من�متغ��ات�ممارسات�و�آليات�جديدة�و�معاصرة�تتما����مع�طبيعة�إس��اتيجيات�املؤسسة�العامة��

  .متنوعة

�و�:النتائج �الصناعية �املؤسسة �ل�شاط �العام ��ستقرار� �تحقق �أن �املؤسسة �إلدارة �ال�يمكن �أنھ �و��� �عامة �و�وحيدة �واحدة �ن�يجة �إ�� و�نخلص

،�إال�بتحقيق��ستقرار�الوظيفي�لعمال�ا�و�موظف��ا،�و�ال�ي�ون��ذا��نتاجية��و�ترقية�و�املحافظة�ع���امل�انة�التنافسية�ل�ا����مقصورة�السوق�

�نقطة�رئ�سية����بنو  د�ا��طة��خ���إال�من�خالل�أخذ��ع�ن��عتبار��ل��مور�املتعلقة�با��ياة�امل�نية�للموظف�و�ما�يجب�الستقرار�ا�و�جعل�ا

�للمؤسس �العامة ��س��اتيجية �ا��طة �فنجاح �للمؤسسة، �و�قد��س��اتيجة ���ا، �ال�شر�ة �املوارد �إدارة ��� �املنت��ة �باألس��اتيجية �أساسا �مرتبط ة

  .تطرقنا�بالتفصيل�أل�م�ما�يجب�أن��تراعيھ�إدارة�املؤسسة����ضبط�ا�ألسلوب�إدار��ا�للمورد�ال�شري���ا
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  الواقع�و�فاق: املناطق�الصناعية����ا��زائر

  - دراسة�حالة�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�لوالي���قاملة�وعنابة�-

  ساسية�عنا�ي. أ                                                                                                                                                                                    إيمان�خلفالوي�.أ

 -1945ماي��8جامعة�-                                                                                               

  م��ص

�رأس�ا� �وع�� ��قتصادية �خالل�تفعيل��ل�القطاعات �من �ومت�املة �شاملة �تنمية �معالم �إرساء �الدول�إ�� �غرار�با�� �ا��زائر�ع�� �س��

وعليھ�فإن�تحقيق�. قواعد��نتاج�و�عظيم�القدرات�التصدير�ة��ر�الزاو�ة����عملية�التنمية�واملنفذ�الرئ�����إلرساء�القطاع�الصنا��،�الذي��عت���

�بتطو  ��سمح �فعالة �صناعية �إس��اتيجية �إلرساء �الرئ���� ��عت���املفتاح �ال�� �الصناعية �إال�بتطو�ر�املناطق �ال�يتحقق �القطاع �تطو�ر��ذا �ر��دف

  .تنافسية�املؤسسات�ومن�ثم��عظيم�القدرات�التصدير�ة�لالقتصاد

���تنمية�وتطو�ر�املؤسسات�و���خلق�ا��و��املناطق�الصناعية�اسة�إ����سليط�الضوء�ع���الدور�ا��قيقي�الذي�تلعبھ��دف��ذه�الدر و 

  .تحليل�وضعية�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�التجاري�لوالي���قاملة�وعنابة،�وذلك�من�خالل�محاولة�املالئم�الستقرار�الصناعة

  .طق�الصناعية،�ا��زائر،�والية�قاملة،�والية�عنابةالصناعة،�املنا�:ال�لمات�املفتاحية

Abstract:  
Algeria similar to other countries seeks to establish integrated development milestones 

through the activation of all economic sectors, especially the industrial sector, which is considered 
the cornerstone of the development process and the main port for the establishment of production 
bases and expand export capacity. Therefore, the goal of the development of this sector can be 
achieved only by developing industrial areas which is the main key to the establishment of an 
effective industrial strategy that will allow institutions to develop competitiveness and then expand 
the export capacity of the economy. 

This study aims to shed light on the true role of industrial zones in the development of 
institutions and creating the right atmosphere for the stability of the industry, and that by trying to 
analyze the position of the industrial areas and areas of business activity for the states of Guelma 
and Annaba. 

  قدمةامل

املستعمر�من�اقتصاد�مت�امل�سعت�ا��زائر��عد�حصول�ا�ع���استقالل�ا�السيا����إ���رسم�معالم�استقالل�ا��قتصادي،�الذي�حولھ�

�تا�ع �اقتصاد �إ�� �املتعاقبة �التار�خية �الف��ات �إبان �اعتماد�. وم���م �أول�ا ��ان �اقتصادية، �خيارات �عدة �ذلك �تحقيق �س�يل ��� �ان��اج �تم وقد

نا���مع�ال��ك���ع���الصناعات�رصدت�الدولة�من�خالل�ا��ل��م�انيات�املادية�والتنظيمية�من�أجل�تطو�ر�القطاع�الص املخططات�التنمو�ة،�وال��

  . املصنعة�الدافعة�إ���إنتاج�وسائل��نتاج�والقضاء�ع���الفوارق�ا���و�ة،�وتحقيق��ستقالل��قتصادي

إال�أن�القطاع�ظل��عا�ي�من� �س�ثمارات فرغم���امة�س�ثمارات�الصناعية�العمومية،� مساوئ  تظ�ر الثمان�نات�بدأت أوائل لكن���

 إ��مع�بداية�ال�سعينات�دفع�الدولة� توترات�ا�عكست�سلبا�ع����نتاج�الصنا���و�التا���ضعف�مسا�متھ�����قتصاد�الوط��،��مر�الذيعدة�

  . ���يع�القطاع�الصنا���ا��اص�وإعطائھ�دورا�كب��ا�أدى�إ���كسر�احت�ار�القطاع�العمومي�للسوق إعادة�تنظيم��قتصاد�الوط���و��تمام�ب

راك�الدولة�أل�مية�القطاع�الصنا������تحقيق�التنمية��قتصادية،�دفع�ا�إ���إ�شاء�العديد�من�املناطق�الصناعية�ع���املستوى�وإلد

  .ن�يةالوط���كما�تم�الشروع����تأ�يل�العديد�م��ا،�وذلك�نظرا�لدو�ا�ال�ام����مجال�تنمية�وتطو�ر�املؤسسات�وجذب��س�ثمارات�املحلية�و�ج

� ��ذا �وآفاق�ومن �تواج��ا �ال�� �ا��زائر�والتحديات ��� �الصناعية �املناطق �واقع �ع�� �الضوء �ل�سليط �البحثية �الورقة ��ذه �تأ�ي املنطلق

 : وعليھ�تطرح��ش�الية�التالية. تطو�ر�ا،�مع�الوقوف�ع���وضعية�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�لوالي���قاملة�وعنابة�كنموذج�للدراسة

  ق�الصناعية����ا��زائر؟�وما����آفاق�تطو�ر�ا؟ما��و�واقع�املناط

  :ولإلجابة�ع����ش�الية�املطروحة�و�ملام�باملوضوع�من�مختلف�جوانبھ،�تم�تقسيم�الدراسة�إ���ثالثة�محاور�كما�ي��  

  �طار�املفا�يمي�للمناطق�الصناعية؛: املحور��ول  

  ناطق�الصناعية؛التجر�ة�ا��زائر�ة����إ�شاء�وتأ�يل�امل: املحور�الثا�ي

  .واقع�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�لوالي���قاملة�وعنابة: املحور�الثالث

  �طار�املفا�يمي�للمناطق�الصناعية: ملحور��ول ا
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��دف��ذا�املحور�إ���التعرف�ع����عض�املفا�يم�النظر�ة�حول�املناطق�الصناعية�من�حيث�استعراض��شأ��ا�التار�خية،��عر�ف�ا،�مع�

  .تحديد�أنواع�ا�وأ�م�مقومات�إ�شاء�ا

  �شأة�املناطق�الصناعية: أوال

�الوقت� �ذلك ��� �م��ا �العديد �أ�شأ �حيث �الرومانية، �ع�د��م��اطور�ة ��� �وتحديدا �الوسطى �العصور �إ�� �الصناعية �املناطق ��شأة �عود

  .��دف�ز�ادة�ال�شاط�التجاري�و�قتصادي،�ولتحقيق�مصا���وأ�داف��م��اطور�ة

�مدينة�   �قرب �صناعية �منطقة �أول �أقيمت �عشر�عندما �التاسع �أواخر�القرن �منذ �عمليا �بدأ �فقد �الصناعية �املناطق �فكرة �تطبيق أما

،�و�عد�ا�1899،�ثم�تبع��ا�منطقة�صناعية�أخرى�أقيمت�بالقرب�من�مدينة�شي�اغو�الواليات�املتحدة��مر�كية�عام�1896ما�شس���ب��يطانيا�عام�

  .1904مت�منطقة�صناعية�أخرى�بمدينة�نابو����يطالية�عام�بخمسة�سنوات�أقي

ثم�بدأت��ذه�الظا�رة�����ن�شار����منتصف�القرن�العشر�ن،�حيث�أخذت��ل�الدول�املتقدمة�والنامية����إدخال�املناطق�الصناعية�  

  .ضمن�خطط�ا�التنمو�ة

��ان   ��مر�كية �املتحدة ��الواليات �املتقدمة �الصناعية �البلدان �النمو��ففي �ز�ادة �إ�� �الرامية �ا��طة �من �كجزء �الصناعية �املناطق إ�شاء

أما�بال�سبة�إ���. الصنا���وتطو�ر�املناطق�وتخطيط�املدن�ونقل�الصناعة�من��ماكن�املكتظة�بالس�ان،�وتوف���العمالة�ال�املة����املناطق�املتخلفة

�العشر�ن �القرن �من �الثا�ي �النصف �خالل �ش�دت �فقد �النامية �فعالة��الدول �وسيلة �اعت��ت �حيث �الصناعية، �املناطق �إ�شاء �عمليات الكث���من

��املغرب�تم�إ�شاء�أول�و�،1973وم�مة����خطط�التنمية،�فع���س�يل�املثال�فقد�تم�إ�شاء�أر�ع�مناطق�صناعية����جم�ور�ة�مصر�العر�ية�عام�

  ��1970اية�عام��،�وكذلك��مر����اليمن�وسنغافورة�والفلب�ن�مع1960منطقة�صناعية�عام�

  �عر�ف�املناطق�الصناعية: ثانيا

إن�املتأمل����ال�شر�عات�والتنظيمات�املختلفة�ال���تنظم�أسلوب�عمل�املناطق�الصناعية����العالم�يجد�أ��ا�لم�تضع��عر�فا�محددا�  

  .خضع�ل�ا�نظام�العمل�بتلك�املنطقةللمنطقة�الصناعية،�وإنما�وضعت�تحديدا���دود�املنطقة�أو��جراءات�والتنظيمات�ا��مركية�ال���ي

النطاق�الصنا��،�املستوطنات�الصناعية،�امليدان�الصنا��،�املجمع�الصنا��،�وم�ما�اختلفت�: وعادة�ما�يطلق�عل��ا�ال�سميات�التالية  

�الالزمة �واملرافق �با��دمات �مزودة �املصا�ع �من �مجموعة �تضم �ال�� ��رض �من �املساحة �تلك ��ش���إ�� �ف�� �إ���ال�سميات �املساحة ��ذه �وتوزع ،

��ستخدم�ا� �ال�� �و�رض �وخصائص�ا �إ�شا��ا �املراد �الصناعات �أنواع �يوافق �بما �وذلك �مع�ن، �مصنع �إل�شاء �م��ا ��ل �يخصص �صغ��ة أقسام

  .واحتياجا��ا�من�املرافق�وا��دمات

غرافية�واحدة،�و���ت�سم�إما�بت�امل�كما��عرف�ع���أ��ا�تجاور�أك���من�م�شأة�صناعية��غض�النظر�عن�سعة�إنتاج�ا����منطقة�ج  

�أو�املق �املرحلة �نفس ��� �امل��ابطة �لل�شاطات �أفقي �أو�بت�امل �ال��ائية �املنتجات �إ�� �ا��ام �املواد �من �مع�ن �متجا�س �إنتاج �ملراحل �أو�عمودي ابلة

عة�من�العمليات�الصناعية�مثل�إنتاج�القر�بة�م��ا�بمدخالت�أو�مخرجات�تكميلية�أو�بت�امل�خطي�من�خالل�السلع�وا��دمات�ال���تمد�مجمو 

  .قطع�الغيار

و�عرف�أيضا�بأ��ا�مواقع�أدخلت�ع��ا�التحس�نات�ل�ش�ل�عامال�محفزا�إل�شاء�الصناعات�ب�ل�أ��ام�ا�وأنواع�ا،�وأن�ا��دمات�املقدمة�  

ل�ل�مشروع�حسب�حاجتھ،�وحسب����املنطقة�الصناعية�تقتصر�ع���تحديد��را����املخصصة�للمشار�ع�الصناعية�بتخصيص�مساحة�معينة�

  .تقدير�ا���ات�ذات�العالقة�ل�ذه�ا��اجة

يت���من�التعار�ف�السابقة�أن�املناطق�الصناعية�تمثل�مناطق�محددة�جغرافيا،�تحدد�ا�ح�ومة�الدولة،�مخصصة�إلقامة�وحدات�  

  .ات�وإعفاءات�ضر��يةموج�ة�لالستخدام�الصنا��،�تتموقع�خارج�مجال�السكن�ا��ضري�و�مكن�أن��ستفيد�من�امتياز 

  أنواع�املناطق�الصناعية،�ومقومات�إ�شاء�ا: ثالثا

  .يمكن�للمناطق�الصناعية�أن�تأخذ��ش�ال�و�نواع�التالية�  

�لعدد�من�املؤسسات�املتجاورة�جغرافيا�ومؤسسا��ا�التا�عة�واملنتمية) محلية،�إقليمية�أو�عاملية�- جغرافية( ���تجمعات�: العناقيد�الصناعية�- 1

ملجال�عمل�مع�ن،�وتر�ط�ا�عالقات�ت�املية�ومصا���مش��كة�واملؤسسات�املتصلة�واملرتبطة�ببعض�ا�البعض����مجال�مع�ن،�بما�يمثل�منظومة�

  .من���شطة�الالزمة�لدعم�و���يع�التنافسية

منطقة�حضر�ة�واحدة،�وال��ش��ط��و�عبارة�عن��شكيالت�صناعية�تجمع�عدد�من�امل�شآت�املختلفة�تقع�����:التكتل�الصنا���ا��ضري �- 2

  .تجا�س�ا�����نتاج�أو�ترابط�ا�بمدخالت�أو�مخرجات

���تجمعات�صناعية�تضم�عددا�من�املصا�ع�الكب��ة�ذات�القدرة�القيادية�املتم��ة�����بت�ار،�و����عمل����: مجمعات��ستقطاب�الصناعية�- 3

ورؤوس�العمل�واملصا�ع�و�سواق�بفعل�قوى�ا��ذب�املركز�ة،�فيتحول�بذلك�املجمع�ب�ئة�حضر�ة�متقدمة�يمكن�أن�تصبح�مراكز�جذب�العمل�

  .إ���قطب�يتوسع�مع�توج�ات��سواق�الديناميكية�واستطالعات�التكنولوجيا�ا��ديثة
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ت�املة�أو��ستخدم�و���تنظيمات�صناعية�صغ��ة�أو�متوسطة�ا���م�توجھ�ملنتجات�متجا�سة�أو�م�:املجمعات�التعاونية�للصناعات�الصغ��ة�- 4

�ومراكز�ومكتبات� �مخت��ات �املجمعات �تضم �أن �ع�� �كب��ة �مل�شآت �أو�مجمعات �صناعية �عقدة �أو�تخدم �مصنعة، �الشبھ �أو�السلع �املواد نفس

ضافة�إ���ومتاحف،�تخدم�البحث�والتدر�ب�و�ختبار�والتحليل�والتقي�س�والتطو�ر،�وأن�ت�سق��عض�م�ام�ا�ال�سو�قية�واملالية�م�اتب�مركز�ة،�إ

�الكب��ة،� �السعة �وفرات �تحقيق �ع�� ��ساعد �ال�� �العوامل �من �وغ���ا �وخزن �ومواصالت �ونقل �ومياه �وطاقة �ودوائر�خدماتية �سكنية وحدات

  .واملحافظة�ع����دارة�الذاتية�املستقلة�ل�ل�وحدة�من�الصناعات�املعنية�من�ج�ة�أخرى 

�الر�فية�- 5 �الصناعية �تنظيم: املجمعات �من �تت�ون �و�� �املتخصصة �الر�فية �التعاونيات �عادة �تؤسس�ا �مت�املة �و�سو�قية �إنتاجية أو�(ات

  :،�و���ت�ب���السعات�الكب��ة�لإلنتاج،�وتتخذ��ذه�املجمعات�أش�اال�عديدة�لت�و�نا��ا�ال�شاطية�والتنظيمية�م��ا)املتنوعة

داد�وتجميع�وتص�يف�املواد�ا��ام،�وت�ت���بتطو�ر�املنافذ�املحلية�صناعة�كب��ة�متخصصة�تقوم�بجميع�مراحل��نتاج�وال�سو�ق،�وال���تبدأ�بإع�-

  وا��ارجية�للمنتجات�ال��ائية�مثل�صناعة�ال��وم�و�لبان�و�عالف؛

صناعة�كب��ة�متنوعة���داف��ش�ل�مجمعات�صناعية،�وتتوطن����مراكز�متقار�ة�أو�متالصقة،�و���ترتبط�عادة�بإدارة�واحدة�و�متلك�أس�م�ا� -

  اء�التعاونيات�من�س�ان�املنطقة�الر�فية؛أعض

صناعات�كب��ة�ترتبط���ا�م�شآت�صغ��ة،��عمل�وفق�أسس�التعاقد�الثانوي،�وت�ون��ذه�الصناعات�متخصصة�ومجال�تخصص�ا�أوسع�من��-

  الصناعات����النوع��ول؛

  .مجموعة�الصناعات�الصغ��ة�متنوعة���داف،�و�عمل����اختصاصات�محددة�-

ل��وض�بالصناعة�واستمرار���ا�وح���ت���م�مع�التطورات�املستقبلية�ال�بد�من�توفر��عض�املقومات����املناطق�الصناعية،�ومن�أجل�ا  

  .وال���يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية

  توفر�املواد�ا��ام�الالزمة�للصناعة؛�-

  توفر��يدي�العملة�بمختلف�قدرا��ا؛�-

  تجات؛�وجود��سواق�القر�بة�ل�سو�ق�املن�-

  وجود�شبكة�املواصالت�والطرق�ا��اصة؛�-

  جودة�املناخ�والتضار�س؛�-

  توفر�الطاقة�الالزمة؛�-

  .توفر�ا��دمات�واملرافق�العامة�-

   التجر�ة�ا��زائر�ة����إ�شاء�وتأ�يل�املناطق�الصناعية: املحور�الثا�ي

���شط �جذب �مجال ��� �الصناعية �املناطق �أل�مية �ا��زائر�ة �الدولة �مختلف�أدركت �الزد�ار�وتطور �املناسبة �الب�ئة �ف�� �الصناعية، ة

و��دف��ذا�املحور�إ���التعرف�. الصناعات،��مر�الذي�دفع�ا�إ���دعم�إ�شاء�وتحديث�املناطق�الصناعية�منذ�بداية�السبعينات�من�القرن�املا���

  .اق�تطو�ر�اع���البدايات��و���للمناطق�الصناعية����ا��زائر،�مع�الوقوف�ع���وضعي��ا�وآف

  ظ�ور�املناطق�الصناعية����ا��زائر: أوال

قد�بذلت�ا���ومة�العديد�من�املج�ودات�للتقليص�من��عت���العقار�من�أ�م�املشا�ل�ال���تواجھ�املؤسسات�الصناعية����ا��زائر،�و 

� ��و�� �البدايات �أن �حيث �املش�ل، ��ذا �أرا��� �لتخصيص �سنوات �إ�� �ترجع �باملس�ثمر�ن �إ�شا��ا�خاصة �تم ��يئات �إشراف �تحت السبعينات

� �سنة �ففي �لذلك، ��1973خصيصا �رقم �إصدار�القانون ��45-73تم ��� ��28املؤرخ �املناطق��1973فيفري �ل��يئة �اس�شار�ة ���نة �بإ�شاء املتعلق

�وتم�تحديد�شروط�منطقة�صناعية�ع���مستوى�إقليم�الواليات�والبلديات�وع����امل�ال��اب�ال�77الصناعية،�حيث�حدد�شروط�إيجاد� وط��،

  ..1984مارس��03املؤرخ�����45-84إدار��ا�عن�طر�ق�املرسوم�رقم�

  .وتتم���يئة�املناطق�الصناعية�عن�طر�ق��يئات�مختلفة�نذكر�ا�حسب�ال��ت�ب�التا��

- � �رقم �املرسوم �بموجب �م�شأة �اقتصادية �عمومية ���02/82يئات ��� �09/03/1983املؤرخ �املنطقة �ت�ون �عندما �و�ذا �ع���، �تحتوي الصناعية

  .�شاطات�ذات�منفعة�محلية�أو��شاطات�ذات�منفعة�وطنية�ومتنوعة�تا�عة�لوزارات�مختلفة

  .مؤسسات�اقتصادية�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�ذات�منفعة�وطنية�خاصة�وتا�عة�لسلطة�رئاسة�واحدة -  

لتنظيمات�املعمول���ا،�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�ذات�منفعة�عن�طر�ق�وحدة�متخصصة�ت�شأ�بموجب�القانون�و���ا�-  

  .وطنية�تا�عة�ملؤسسة�واحدة

ا��صول�ع���: وتجدر��شارة�أنھ�تقع�ع���عاتق��ج�زة�امل�يأة�إلدارة�املناطق�الصناعية�ضرورة�املحافظة�ع���مبدأين�أساسي�ن��ما

� ��ان �إذا �عل��ا �والتنازل �برنامج�العقارات ��� �إش�االت �حدوث �حالة ��� �والتعديل �ج�ة، �من �الصناعية �املنطقة �داخل �إلنجاز�مشار�ع �ضرور�ا ذلك
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عدية�املنطقة�بما�ي�ناسب�مع���م�الصناعة�املقامة����املنطقة،�و�ذا����إطار���يئات�إضافية،�كما�يقع�ع���عاتق�ا���يئة�شب�ات�امل�شآت�القا

  .�سن�للعقارداخل�املنطقة�وضمان��ستغالل�ا�

فقد�أسندت�م�مة��سي���املناطق�الصناعية�إ���العديد�من��ج�زة�م��ا�املركز�الوط���للدراسات��56-84وحسب�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  . (SGI)،�ومؤسسة�ال�سي���العقاري�)EGZI(،�مؤسسة��سي���املناطق�الصناعية�)CNERU(و�بحاث�العمرانية�

�ج�زة����تلقي�العقارات�واك�ساب�امللكية�بصفة�قانونية�لألرا����امل�ونة�للمناطق�الصناعية،�وال���قد�تتمثل�امل�مة��ساسية�ل�ذه�

ت�ون�ضمن�أمالك�الدولة�أو�تا�عة�ل��واص،�حيث�تقوم��ذه��ج�زة�بإعادة�التنازل�ع����ذه��را����بواسطة�عقود�توثيقية�ومش�رة�لصا���

�ة�أو����إطار�التج���ات��س�ثمار�ة،�كما�تقوم�بأعمال�ال��ميم�لل�يا�ل�ا��ارجية�وشب�ات�الر�ط�عندما�ت�ون�املس�ثمر�ن����إطار�املعامالت�التجار 

  .املنطقة�بحاجة�ا���ذلك

و�����ان�ع���مستوى�املحليات�م�لفة�بتوف����عالم�،�)CALPI(��ان�دعم�وترقية��س�ثمارات�املحلية��1994أ�شأت�الدولة�سنة�كما�

،�ولك��ا��ثمر�ن�حول��را����واملواقع�املخصصة�إلقامة�املشروعات،�وتقدم�القرارات�املتعلقة�بتخصيص��را����أل��اب�املشار�عال�ا���للمس

   .2001سنة�� (ANFI)  لم�تقم�بتأدية�الدور��سا����الذي��ان�من�املنتظر�أن�تقوم�بھ،�مما�أدى�إ����عو�ض�ا�بالو�الة�الوطنية�للعقار�الصنا��

سنة�(ANIREF) الو�الة�الوطنية�للوساطة�والضبط�العقــــاري�) 2009-2005(أت�الدولة����إطار�ال��نامج�التكمي���لدعم�النمو�كما�أ�ش

  :وال���تتو���امل�ام�التالية� ،2007

  ال�سي���والوساطة�والضبط�العقـــاري�ع����ل�م�ونات�حافظة�العقار��قتصادي�العمومي؛ -

  �سي���حافظ��ا�العقار�ة�وترقي��ا���دف�تثمي��ا����إطار�ترقية��س�ثمار؛� -

  تتو���الو�الة�م�مة�الوساطة�العقار�ة،�وع����ذا��ساس�ف����س���وفقا�التفاقية�و��ساب�املالك�ن�للعقارات�ب�ل�أنواع�ا؛�-

يم�املعلومات�لل�يئة�املقررة�املختصة�محليا�حول�العرض�والطلب�تتو���الو�الة�م�مة�املالحظة�فيما�يخص�العقار��قتصادي�العمومي،�وتقد�-

  العقاري�وتوج�ات�السوق�العقاري�وآفاقھ؛

�املس�ثمر�ن - �لدى �ترقي��ا �وتتو�� ��قتصادي �الطا�ع �ذات �العقار�ة �والوفرة �العقار�ة ��صول �ب�شر�املعلومات�حول �الو�الة �ل�ذا�. تقوم �تضع كما

  ض�الوط���حول��صول�و�وعية�العقار�ة�ذات�الطا�ع��قتصادي�م�ما��انت�طبيع��ا�القانونية؛الغرض�بنك�معلومات�يجمع�العر 

  أش�ر،�و�عد�دراسات�ومذكرات�دور�ة�حول�توج�ات�السوق�العقار�ة؛���6عد�الو�الة�جدول�أسعار�العقار��قتصادي�ال���تقوم�بتحي�نھ��ل� -

: تطور�ا،�السيماالقيام�ب�ل��عمال�ال���من�شأ��ا�أن�تحفز� -  

  القيام�ب�ل�العمليات�املنقولة�أو�العقار�ة�أو�املالية�أو�التجار�ة�املتصلة�ب�شاط�ا؛��-

  إبرام�العقود�و�تفاقيات�املتصلة�ب�شاطا��ا؛�-

. تطو�ر�املبادالت�مع�املؤسسات�واملنظمات�املماثلة�واملرتبطة�بمجال��شاط�ا�-  

�املبذولة �املج�ودات �من �الرغم �ع�� �اليوم،��لكن �إ�� �مطروح �ال�يزال �ملكيتھ �و�سو�ة �إليھ �الوصول �وآلية �العقار�الصنا�� �مش�ل فإن

  :و�رجع�ذلك�إ���العديد�من�العوامل�يذكر�م��ا�

  طول�مدة��را����املخصصة�لالس�ثمار؛�-

  الرفض�الغ���م��ر�أحيانا�لطلبات�ا��يازة�ع���العقار؛�-

  ن�يجة��عدد�ا���ات��دار�ة�ال���ت�بع�ل�ا؛مش�لة�عقود�امللكية�ال���ال�تزال�قائمة��-

  غياب�الكفاءة����ال�سي���وعدم��خذ�باملعاي����قتصادية�عند�إ�شاء�املناطق�الصناعية؛�-

  .غياب��طار�القانو�ي�الذي�يحدد�طرق�وكيفيات�وآجال�وشروط�التنازل�عن��را����-

  املناطق�الصناعية����ا��زائر وضعية: ثانيا

�أ�م�ا�77با��زائر� توجد �الوط�� �ال��اب �ع����امل �موزعة �صناعية �بأم�: منطقة �مليلة �وع�ن �بالشلف، �س�� �وواد �بأدرار، �الصناعية املنطقة

  .ا��...البوا���وأر�س�وجرمة�بباتنة،�وأقبو�ببجاية�وسيدي�خالد�بالبو�رة،�واد�السمار�ا��راش�با��زائر�واملنطقة�الصناعية�ب��ج�بوعر�ر�ج

��ذه �من��إال�أن �جملة �السلطات �اتخذت �وعليھ ��قتصادي، ��داء �ع�� �أثر�سلبا �مما ��خ��ة �السنوات �خالل �ر�ودا �ش�دت �قد املناطق

�2004مليار�دينار�مع���اية�سنة���2.7جراءات�إلعادة�ت�شيط�ا،�حيث�تم����إطار���يئة�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�تخصيص�ما�يقارب�

  . والية�تتوزع�ع���ا���ات��ر�ع�للوطن���17مستوى�ع��منطقة�صناعية�70ل��يئة�

مليار�دينار����إطار�برنامج�ال�ضاب�العليا�من�أجل�توف���العوامل��ساسية�ا��اذبة�لالس�ثمار،�و�خص��ذا��5كما�تم�تخصيص�حوا���

�و�غواط�وا��لفة�وسعيدة�وتيارت�واملسيلة،�و�لتدعيم��  �200س�ثمار����واليات�ا��نوب�خصص�ما�يقارب�ال��نامج��ل�من�والية�ت�سة�و�اتنة



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  73 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

م��است�مليون�دينار�ل��يئة�املناطق�الصناعية�ل�ل�من�والية��شار�وأدرار�وغرداية�ومناطق�ال�شاط�ل�ل�من�والية�تندوف�و�سكرة�وإل��ي�وورقلة�وت

   .و�غواط

صفة�شر�ات�ذات�أس�م��س���م��اني��ا�ا��اصة،�ع���أن��كما�تقرر��غي����طار�القانو�ي�ملؤسسات��سي���املناطق�الصناعية�وإعطا��ا

��ل� �تضم �معلومات �بنك �بوضع �الشر�ات ��ذه �وتلزم �املناطق، ���ذه �املتواجدين �املتعامل�ن �لصا�� �الشر�ات ��ذه �لرأسمال �التدر��� �الفتح يتم

   .الك��و�ي�ل�ذا�الغرض�املعطيات�املتعلقة�باألرا����الصناعية�لصا���املتعامل�ن��قتصادي�ن�من�خالل�إ�شاء�موقع

  آفاق�إ�شاء�وتأ�يل�املناطق�الصناعية����ا��زائر: ثالثا

�الرامية� �العملية ��جراءات �من �مجموعة �اتخاذ �مع �موازاة �وطنيا، �الصناعية �املناطق �جميع �لتأ�يل �جديدا �مشروعا �ا���ومة أطلقت

مليار�دينار،�و�متد����آجال��88تقدر�ب� م��انية�كتارا�ب�9572مساحة�بـ�ت���ع�ع��� والية،�34منطقة�صناعية�جديدة�ع����42لتفعيل�مشروع�إنجاز�

،�وذلك����خطوة�لضمان�إعادة�ان�شار�املشار�ع��س�ثمار�ة�وضمان�نجاع��ا�بما�يمك��ا�ألن�ت�ون�بدائل�جديدة�الستحداث�2017إنجاز�ا�إ���سنة�

منطقة�صناعية�جديدة�الذي�تم�اعتماده�ش�ر��42وعليھ�سنحاول�إعطاء�نظرة�عن�برنامج�إنجاز��.مناصب�شغل�بالواليات�خاصة�املناطق�املعزولة

  .2012أفر�ل�سنة�

منطقة�صناعية�للو�الة�الوطنية�للوساطة�والضبط�العقاري�بالشراكة�مع�مصا���وزارة�الصناعة��42لقد�أو�ل�مشروع�إ�شاء�: تكو�ن�ال��نامج�- 1

بإحصاء�املواقع�املحتمل�إدراج�ا�إلقامة�ا��ضائر��2011رقية��س�ثمار،�وقد�قامت�الو�الة����أوائل�سنة�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وت

 .الصناعية

  :ل�عمل�ال��نامج�ع���أن�ي�ون��س�ثمار�رافدا�قو�ا����مجال�التنمية��قتصادية�من�خال: أ�داف�ال��نامج�- 2

  إتاحة�فرص�جديدة�لألعمال؛�-

  ؛إقامة�مؤسسات�جديدة�-

  استقطاب�رؤوس��موال؛�-

  ���يع��س�ثمار��جن��؛�-

  امتصاص�اليد�العاملة�خاصة�املؤ�لة؛�-

  دعم��س�ثمار��مثل؛�-

  استحداث�وفرة�عقار�ة�ذات�جودة؛�-

  ا��د�من�مش�ل�ا��صول�ع���العقار�الصنا��؛�-

  املسا�مة����دعم�املزايا�ا�ي�تتمتع��ا�مختلف�املناطق؛�-

  ديناميكية�إعادة�التوازن��قلي���فيما�يخص�النمو��قتصادي�والتنمية��جتماعية؛�عز�ز��-

  تفعيل�جاذبية�أقاليم�البالد�وكذا�قدر��ا�التنافسية؛�-

  .تثم�ن�ال�يا�ل�القاعدية�املنجزة�عن�ا�عاش��س�ثمار�املنتج�-

ات�من�فضاءات�ال��مجة��قليمية،�حيث�استفاد�فضاء�ال��مجة�فضاء��8غطي�ال��نامج�جل�الفضاء�ا��غرا���للوطن�و: محتوى�ال��نامج�- 3

منطقة�صناعية،�وتقدر�حصة�فضاء�ال��مجة��قليمية��ضاب�عليا�وسط،�غرب���27قليمية�شمال�وسط،�شمال�شرق،�وشمال�غرب�من�

و�و���ا��دول�املوا���. ق�صناعيةمناط�5مناطق�صناعية،�ب�نما�استفاد�فضاء�ال��مجة��قليمية�جنوب�غرب�وجنوب�شرق�من��10وشرق�ب�

:منطقة�صناعية�جديدة�كما�ي���42توز�ع�  

  منطقة�صناعية�جديدة�42توز�ع�): 1(ا��دول�رقم�

  املساحة�ـ��كتار  الوالية  الرقم املساحة�ـ��كتار الوالية الرقم

 110 الشلف 22 70 الطارف 1

 200 الشلف 23 140 قاملة 2

 327 تيارت 24 340 عنابة 3

 350 غل��ان 25 300 قسنطينة 4

 224 مستغانم 26 150 سكيكدة 5

 98 معسكر 27 80 سكيكدة 6

 250 و�ران 28 523 جيجل 7

 100 سيدي�بلعباس 29 543 قسنطينة 8

 100 سعيدة 30 247 ميلة 9
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 205 ع�ن�تموش�ت 31 129 باتنة 10

 100 سيدي�بلعباس 32 700 سطيف 11

 103 تلمسان 33 134 برج�بوعر�ر�ج 12

 150 النعامة 34 360 برج�بوعر�ر�ج 13

 318 تيارت 35 206 بجاية 14

 400 ا��لفة 36 175 بجاية 15

 77 املسيلة 37 372 ت��ي�وزو 16

 200 �سكرة 38 116 ت��ي�وزو 17

 100 غرداية 39 136 بومرداس 18

 500 ورقلة 40 193 البو�رة 19

 187 �شار 41 200 املدية 20

 214 أدرار 42 57 الدف���ع�ن 21

 www.aniref.dz: الو�الة�الوطنية�للوساطة�والضبط�العقاري،�عن�املوقع�:املصدر

  واقع�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�لوالي���قاملة�وعنابة: املحور�الثالث

�وجذب� �الصنا�� �القطاع �لتنمية �الواسعة �و�م�انيات �الطبيعية �وال��وات �املعادن �من �العديد �ع�� �وعنابة �قاملة �والي�� تمتلك

واقع�املناطق�الصناعية�بالواليت�ن� �م�انات�الصناعية�ال���تتوفر�عل��ا�الواليت�ن،�وع���س�ثمارات،�وس�تم�الوقوف�من�خالل��ذا�املحور�ع���

  .مسا�م��ا����تفعيل�التنمية�الصناعيةومدى�

  واقع�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�بوالية�قاملة: أوال

  .سنحاول�فيما�ي���عرض��م�انات�الصناعية�و�وضعية�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�بوالية�قاملة

ات�الصناعية�واملتمركزة�ب�سبة�كب��ة�ع���مستوى�عاصمة�الوالية،�ع���العديد�من�الوحد تتوفر�والية�قاملة: �م�انات�الصناعية�لوالية�قاملة - 1

الفجوج،��–�كتار،�ومناطق�ال�شاط�التجاري�ب�ل�من�بلديات��45واملنطقة�الصناعية�ذراع���رش�الواقعة�ب�ن�بلدية�قاملة�و�لدية�ب�����بمساحة�

  . -ال�شماية،�ب����،�قلعة�بوصبع،�واد�زنا�ي،�تاملوكة،�وع�ن�بن�بيضاء

�حسب�تت �تقسيم�ا �يمكن �وال�� �العام، �للقطاع �التا�عة �الوحدات �و�عض �ا��اص �للقطاع �التا�عة �الوحدات ��� �ال�شطة �الوحدات مثل

  :�طبيعة�ال�شاط�كما�ي�

  :،�موزعة�كما�ي��2013وحدة�سنة���588شمل�: الوحدات�الصناعية�التا�عة�للقطاع�ا��اص�- أ

  وحدة����إنتاج�املواد�الغذائية؛�195 -

  دة�استغالل�املناجم�واملحاجر؛وح�32 -

  وحدة����إنتاج�مواد�البناء؛�61 -

  وحدة����إنتاج�ال�سيج؛�62 -

  وحدات����إنتاج�ا��لود؛�06 -

  وحدة����إنتاج�املي�انيك�والك�ر�اء؛�42 -

  وحدة����إنتاج�ا��شب�والفل�ن�والورق؛�113 -

  وحدات����إنتاج�الكيمياء�واملطاط�والبالس�يك؛�10 -

  استغالل�املياه�والطاقة؛�وحدة����-

  وحدة����مجال�خدمات��شغال�الب��ولية؛�-

  .وحدة�ت�شط����صناعة�مختلفة�65 -

  :وحدات�موزعة�كما�ي����06شمل�: الوحدات�الصناعية�التا�عة�للقطاع�العام�-ب

  مركب�الدراجات�النار�ة�بقاملة؛�-

  مركب�إنتاج�السميد���ليو�ول�س؛�-

  ببوشقوف؛مركب�إنتاج�السميد���-

  مركب�انتاج�ا��م��ة�ببوشقوف؛�-

  مركب�إنتاج�الرخام�ببوم�رة�أحمد؛�-

 .                  وحدة�إنتاج�العلف�بواد�فراغة�-
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إن�والية�قاملة�كغ���ا�من�واليات�الوطن،�يبقى�مش�ل�العقار�الصنا���ف��ا�من�أو���: وضعية�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�بوالية�قاملة�- 2

قد�قامت�السلطات�املحلية��عدة�مبادرات��امة�من�أجل�توف���العقار�الصنا��،�حيث�تم�شا�ل�ال���تواجھ�املس�ثمر�ن�خاصة�الصغار�م��م،�و امل

مناطق�لل�شاط�التجاري،�ورغم���7كتار�للمنطقة�الصناعية�ذراع���رش�الواقعة�ب�ن�بلدية�قاملة�و�لدية�ب����،�كما�تم�تخصيص��45تخصيص�

  .و�و���ا��دول�التا���توز�ع�املناطق�الصناعية����والية�قاملة. لطلب�ع���العقار�الصنا���قو�ا�بالوالية�مقارنة�مع�العرضذلك�يبقى�ا

  توز�ع�املناطق�الصناعية����والية�قاملة): 2(ا��دول�رقم�

  .وثائق�داخلية�ملدير�ة�التنمية�الصناعية�وترقية��س�ثمار�لوالية�قاملة: املصدر

ال����ع��س�ثمار�املح���و ،�و�وما�ال�يخدم�1990يت���من�ا��دول�أن�والية�قاملة�تضم�منطقة�صناعية�واحدة�تم�إ�شاؤ�ا�منذ�سنة�

  .ع���ز�ادة�املؤسسات�الصناعية�وتنوع�ا

  :أما�استغالل�املنطقة����ال�شاط�الصنا���فيو��ھ�ا��دول�التا��������

  وضعية�املنطقة�الصناعية�ذراع���رش): 3(ا��دول�رقم�

  .وثائق�داخلية�ملدير�ة�التنمية�الصناعية�وترقية��س�ثمار�لوالية�قاملة: : املصدر

،�لكن��ذه�القطع�لم�%100يت���من�ا��دول�أن�جميع�القطع�امل�شأة�واملخصصة�لالس�ثمار�قد�تم�توز�ع�ا�ع���املس�ثمر�ن�ب�سبة�

� �بلغت ��امل،�حيث ��ش�ل �الشاغرة�يتم�استغالل�ا �القطع �غياب�املتا�عة��%�40سبة �إ�� �بالدرجة��و�� �ذلك �و�رجع �املوزعة، �القطع �مجموع من

�إ����شاطات�أخرى  التالعب�حيث�حولواواملراقبة�القانونية�من�طرف�ا���ات�املعنية،�مما�فتح�للمس�ثمر�ن�فرصة� غ��� �را����املتحصل�عل��ا

  .ل��نة�الوالئية�لالس�ثمارتلك�املصرح���ا�عند�إيداع�امللفات�أمام�ا

  :أما�بال�سبة�لتوز�ع�مناطق�ال�شاط�التجاري�بالوالية،�فيمكن�توضيحھ�من�خالل�ا��دول�التا��     

  توز�ع�مناطق�ال�شاط�التجاري����والية�قاملة�): 4(ا��دول�رقم�

  .وترقية��س�ثمار�لوالية�قاملةوثائق�داخلية�ملدير�ة�التنمية�الصناعية�: : املصدر

  :أما�استغالل��ذه�املناطق����ال�شاط�فيو��ھ�ا��دول�التا��

  وضعية�مناطق�ال�شاط�التجاري�لوالية�قاملة): 5(ا��دول�رقم�

  املنطقة
قطع���ا�  قطع�م�شأة

  ارتفاقات

قطع�  قطع�ممنوحة

  �شطة

قطع���ا�مشار�ع��

  طور��نجاز

  قطع�شاغرة

  10  11  8  36  2  38  ب�����

  8  6  1  15  0  15  ال�شماية�

  4  3  1  8  0  08  قلعة�بوصبع

  0  2  4  6  0  06  الفجوج�

  ال��يئة  عدد�القطع�امل�شأة  )�كتار( املساحة�  تار�خ���شاء  املنطقة

ذراع���رش�ب�ن�قاملة�

  و�����
26/12/1990  45  70  

ك�ر�اء�،�)%95(،�ماء�)%100(طرق�

  )%100(،�تط����)25%(

  قطع��شطة  قطع�ممنوحة  قطع�م�شأة  املنطقة
  قطع���ا�مشار�ع����طور��نجاز

  قطع�شاغرة

  28  38  04  70  70  ذراع���رش

  عدد�القطع�امل�شأة  )2م( املساحة�  تار�خ���شاء  املنطقة

  38 345 82  09/05/1995  ب�����

  15 163,33 88  05/07/1999  ال�شماية�

  8 329 41  30/04/2000  قلعة�بوصبع

  6 160 37  01/04/2000  الفجوج�

  18 825 33  18/05/1993  واد�زنا�ي�

  58 392 82  18/08/1990  تاملوكة�

  69 214,33 365  10/10/1984  ع�ن�بن�بيضاء�
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  6  8  4  18  0  18  واد�زنا�ي�

  40  7  11  58  0  58  تاملوكة�

  61    4  4  69  0  69  ع�ن�بن�بيضاء�

  129  41  33  210  2  212  املجموع

  .لوالية�قاملةوثائق�داخلية�ملدير�ة�التنمية�الصناعية�وترقية��س�ثمار�: املصدر

،�لكن��ذه�القطع�لم�%100يت���من�ا��دول�أن�جميع�القطع�امل�شأة�واملخصصة�لالس�ثمار�قد�تم�توز�ع�ا�ع���املس�ثمر�ن�ب�سبة�

� �الصناعية�ستغالل�اايتم �للمنطقة �بال�سبة ��و�ا��ال �كما ��امل �الشاغرة�ش�ل �القطع ��سبة �وصلت �حيث �القطع� %60,85 إ���، �مجموع من

  .املوزعة

  :وفيما�يتعلق�ب�سبة���يئة�املنطقة�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�التجاري،�فيمكن�توضيحھ�من�خالل�ا��دول���ي

  �سبة���يئة�املنطقة�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�التجاري�لوالية�قاملة): 6(ا��دول�رقم�

  املنطقة
 )%(ال��يئة�

  الك�ر�اء  التط���  املياه  الطرقات

  80  100  100  100  ��رشاملنطقة�الصناعية�ذراع�

  25  100  95  100  ب�����

  0  70  0  10  ال�شماية

  0  0  0  10  قلعة�بوصبع�

  0  100  100  90  الفجوج�

  0  100  0  80  واد�زنا�ي�

  75  100  100  100  تاملوكة�

  0  0  0  0  ع�ن�بن�بيضاء�

  .وثائق�داخلية�ملدير�ة�التنمية�الصناعية�وترقية��س�ثمار�لوالية�قاملة: املصدر

�عن�    �املس�ثمر�ن �عزوف �إ�� �يؤدي �و�و��مر�الذي �غ���م�يأة، �تبقى �التجاري �ال�شاط �مناطق �من �العديد �ا��دول�أن �خالل �من يالحظ

  .�س�ثمار����تلك�املناطق�لعدم�توفر�الشروط�الضرور�ة�إلقامة�مشار�ع�م

  واقع�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�بوالية�عنابة :ثانيا

  .عرض��م�انات�الصناعية�و�وضعية�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�بوالية�عنابةسنحاول�فيما�ي���

تتوفر�والية�عنابة�ع���قاعدة�صناعية�غنية�ومتنوعة،�حيث�تضم�أك���مركز�صنا���إلنتاج�ا��ديد�والفوالذ�: الصناعية�لوالية�عنابة��م�انات�- 1

ألف�عامل،�كما�توجد���ا�مصا�ع�م�مة�أخرى��15نو�ا�من�ا��ديد�والفوالذ،�و�شتغل�فيھ��كتار،�ي�تج�حوا���مليو�ي�طن�س�800يمتد�ع���مساحة�

تتوزع�الوحدات�الصناعية�. تج����الورق�والبالس�يك�والزجاجكمصنع��سمدة�الفوسفاتية،�ومعمل�الزئبق،�والعديد�من�مصا�ع�املواد�الغذائية�و 

  .صال�شطة�ع���مستوى�الوالية�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��ا

الصلب�واملعادن،�الكيمياء،�الصناعة�: ت�شط�معظم�الوحدات�الصناعية�التا�عة�للقطاع�العام����ثالثة�أ�شطة�رئ�سية�تتمثل���: القطاع�العام�-

  .الغذائية

الطبية�والصناعية،�صناعة�الصناعات�الغذائية،�الكيمياء�وتحو�ل�البالس�يك،��ج�زة�: ت��كز��ذه�الوحدات������شطة�التالية :القطاع�ا��اص�-

  .الورق

  :تتوزع�الصناعة�حسب�بلديات�الوالية�وطبيعة�ال�شاط�الصنا��،�كما�يو��ھ�ا��دول�التا��������

  توز�ع�الصناعة����والية�عنابة�حسب�البلديات�وطبيعة�ال�شاط�الصنا��): 7(ا��دول�رقم�

  طبيعة�ال�شاط�الصنا��  البلدية

�الغذائية،  عنابة �و�شغال��الصناعة �البناء �والورق، �ا��شب �وصيدلة، �كيمياء �البناء، �مواد �الك�ر�ائية، ��لك��ونيك املي�انيك،

  .العمومية،�مواد�البناء

�و�شغال�  ا���ار �البناء �والورق، �ا��شب �وصيدلة، �كيمياء �البناء، �مواد �الك�ر�ائية، ��لك��ونيك �املي�انيك، �واملعادن، الصلب

  .الغذائيةالعمومية،�الصناعة�

�صناعة�  سيدي�عمار �العمومية، �و�شغال �البناء �والورق، �ا��شب �وصيدلة، �كيمياء �البناء، �مواد �الك�ر�ائية، ��لك��ونيك املي�انيك،

  .ا��لد،�الصناعة�الغذائية�واملشرو�ات�الغاز�ة
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  .تحو�ل�البالس�يك،�مواد�البناء،�الزجاج ام،�املي�انيك�واملعادن�وال�� الصناعة�الغذائية�واملشرو�ات�الغاز�ة،�تحو�ل�الورق،  البو�ي

  .الصلب�واملعادن،�املي�انيك،�مواد�البناء،�كيمياء�وصيدلة،�الصناعة�الغذائية�واملشرو�ات�الغاز�ة  برحال

  .الصفائح�املعدنية�وال��ام الغذاء�لل��وة�ا��يوانية، املي�انيك، املعادن، مواد�البناء،  ع�ن�الباردة

  .دير�ة�التنمية�الصناعية�وترقية��س�ثمار�لوالية�عنابةملوثائق�داخلية��:املصدر

�عنابة�- 2 �بوالية �ال�شاط �ومناطق �الصناعية �املناطق �توف���العقار�: وضعية �أجل �من �مبادرات ��عدة �عنابة �لوالية �املحلية �السلطات قامت

ديات�قصد����يع�ان�شار��س�ثمار�����ل�البلديات�وعدم�بقا��ا�بل��6كتار�للمناطق�الصناعية�موزعة�ع����349,7الصنا��،�حيث�تم�تخصيص�

بلديات،�ورغم�ذلك�يبقى�الطلب�ع���العقار���4كتار�ملناطق�ال�شاط�التجاري�موزعة�ع����78متمركزة����البلديات�الكب��ة،�كما�تم�تخصيص�

  .���والية�عنابةيو���ا��دول�املوا���توز�ع�املناطق�الصناعية�. الصنا���قو�ا�مقارنة�مع�العرض

  توز�ع�املناطق�الصناعية����والية�عنابة): 8(ا��دول�رقم�

 قطع�م�شأة )�كتار(املساحة� تار�خ���شاء املنطقة

 57 101 1985 جسر�بن�بو����ببلدية�ا���ار

 51 57 22/10/1975 مبعوجة�ببلدية�سيدي�عمار

 81 113 09/06/1990 برحال

 62 40 09/06/1990 بوخضرة�ببلدية�البو�ي

 171 9,5 03/03/1990 ع�ن�الباردة

 81 9,7 03/03/1990 سيدي�سالم�ببلدية�البو�ي

 27 1,5 03/03/1990 ا���ار

 44 08 03/03/1990 واد�العنب

 01 10 27/03/2001 برا���رجم�ببلدية�سيدي�عمار

  .لوالية�عنابة���نة�الوطنية�لتحديد�املوقع�وترقية��س�ثمارات�وضبط�العقار ا معطيات :املصدر�

  :أما�استغالل��ذه�املناطق����ال�شاط�الصنا���فيو��ھ�ا��دول���ي

 وضعية�املناطق�الصناعية����والية�عنابة): 9(ا��دول�رقم�

 قطع�شاغرة قطع�مب�ية�غ���مستغلة قطع��شطة قطع�ممنوحة قطع�م�شأة املنطقة

 02 12 43 57 57 جسر�بن�بو����

 3 10 38 51 51 مبعوجة�

 19 04 58 81 81 برحال

 00 04 58 62 62 بوخضرة�

 59 59 53 171 171 ع�ن�الباردة

 03 20 58 81 81 سيدي�سالم�

 03 10 14 27 27 ا���ار

 35 08 01 44 44 واد�العنب

 00 00 01 01 01 برا���رجم�

  124  127  324  575  575  املجموع

  .وترقية��س�ثمارات�وضبط�العقار�لوالية�عنابة��نة�الوطنية�لتحديد�املوقع�ا معطيات :املصدر��

،�لكن��ذه�القطع�لم�%100يت���من�ا��دول�أن�جميع�القطع�امل�شأة�واملخصصة�لالس�ثمار�قد�تم�توز�ع�ا�ع���املس�ثمر�ن�ب�سبة�

من�مجموع�القطع�املوزعة،�أما��سبة�القطع�الشاغرة�فقدرت��%22,09يتم�استغالل�ا��ش�ل��امل،�حيث�بلغت��سبة�القطع�املب�ية�الغ���مستغلة�

التالعب�بالعقار�الصنا���،�و�رجع�ذلك�إ���غياب�املتا�عة�واملراقبة�القانونية�من�طرف�ا���ات�املعنية،�مما�فتح�للمس�ثمر�ن�فرصة�%21,57ب

  .غ���تلك�املصرح���ا �را����املتحصل�عل��ا�إ����شاطات�أخرى   حيث�حولوا

  :أما�بال�سبة�لتوز�ع�مناطق�ال�شاط�التجاري�بالوالية،�فيمكن�توضيحھ�من�خالل�ا��دول���ي�����
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  توز�ع�مناطق�ال�شاط�التجاري����والية�عنابة): 10(ا��دول�رقم�

 قطع�م�شأة )�كتار(املساحة� تار�خ���شاء املنطقة

 1 5 12/12/2001 العلمة

 21 4 27/03/2001 القنطرة�ببلدية�ا���ار

 123 9 02/05/2003 بوخم��ة�ببلدية�البو�ي

 88 19 02/03/2002 بوسدرة�ببلدية�البو�ي

 / 7 30/09/2003 س�بوس�ببلدية�البو�ي

 31 23 08/04/2001 ال�اليتوسة�ببلدية�برحال

  .ل��نة�الوطنية�لتحديد�املوقع�وترقية��س�ثمارات�وضبط�العقار�لوالية�عنابةا معطيات :املصدر����

  :أما�استغالل��ذه�املناطق����ال�شاط�فيو��ھ�ا��دول�التا��

  وضعية�مناطق�ال�شاط�التجاري����والية�عنابة): 11(ا��دول�رقم�

 قطع�ممنوحة قطع�م�شأة املنطقة

 1 1 العلمة

 17 21 القنطرة�

 102 123 بوخم��ة�

 27 88 بوسدرة�

 / / س�بوس

 08 31 ال�اليتوسة�

  .�نة�الوطنية�لتحديد�املوقع�وترقية��س�ثمارات�وضبط�العقار�لوالية�عنابةال� معطيات :املصدر

�منطقة� �مستوى �ع�� �ال��يئة ��شاط �انطالق �عدم �إ�� �باإلضافة �واحدة �قطعة �تحوي �بالعلمة �ال�شاط �منطقة �أن �ا��دول �من يت��

� �سنة �إ�� �يرجع �الذي �إ�شا��ما �مدة �طول �من �الرغم �ع�� �وذلك �س�بوس، �2003ال�شاط �كما �غ���، �وال�اليتوسة �بوسدرة �منطق�� �أن يالحظ

قطعة��31،�أما�منطقة�ال�اليتوسة�فمن�ب�ن�%30,68قطعة�ب�سبة��27قطعة�بمنطقة�بوسدرة�املتاح�م��ا��88مستغلت�ن�استغالال��امال،�فمن�ب�ن�

وضعية�العقار�ب�ل�من�والي���قاملة�وعنابة��إن،�كما�ل��ايد�املستمر�للطلب�ع���العقار،�وذلك�ع���الرغم�من�ا%25,81قطع�ب�سبة��08املتاح�م��ا�

  :�ستد���التكفل�بما�ي��

  تنظيم�سوق�العقار�الصنا���من�خالل�اتخاذ��جراءات�القانونية�الالزمة�ضد�املضار��ن؛�-

  إيجاد�مي�ان��مات�محلية�ل��يئة�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�التجاري�وتحس�ن�نمط��سي���ا؛�-

  للتنمية�العقار�ة؛ امللكية�إ���الو�االت�املحليةحل�مش�لة�نقل��-

  �سراع����إ�شاء�مناطق�جديدة�ا���اما�مع�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم؛�-

ملوج�ة��شكيل���ان�بلدية�مت�ونة�من�ممث���املصا���التقنية�املختصة�الق��اح�أوعية�عقار�ة�خارج�املخططات�البلدية�لز�ادة�الوفرات�العقار�ة�ا�-

  .لالس�ثمار

  �اتمةا�

�مر�،����تنمية�وتطو�ر�املؤسسات�و���خلق�ا��و�املالئم�الستقرار�الصناعة�أ�مية�املناطق�الصناعيةتم�التوصل�من�خالل�الدارسة�إ���

أي�بلد��عود�عليھ��ومن�جانب�آخر�فإن�ان�شار�املناطق�الصناعية���الذي�يدعم�قدرة�وكفاءة�التص�يع�املح���وز�ادة�القدرة�التنافسية�للصادرات،�

قدرة�املنتجات�الوطنية�ع��� توف���فرص�العمل،�واجتذاب��س�ثمارات�الوطنية�و�جن�ية،�ونقل�وتوط�ن�التقنية،�و�عز�زك�بالعديد�من�املنافع

  .املنافسة�����سواق�الوطنية�وا��ارجية،�وتوسيع�رقعة�الب�ية��ساسية�من�ا��دمات����البلد

بذلت�مج�ودات�معت��ة�إل�شاء�وتأ�يل�املناطق�الصناعية�منذ�بداية�السبعينات،�وقد�ازداد���تمام���ا�خالل�بال�سبة�ل��زائر�فقد�

ناطق�السنوات��خ��ة،�حيث�أدرجت�الكث���من�ال��امج�الرامية�إ���إ�شاء�العديد�من�املناطق�الصناعية�ا��ديدة،�وتج����وتأ�يل�العديد�من�امل

  .ضل�ح���ت�ون�مكيفة�مع�املقاي�س�الدوليةالقائمة�ع���الوطن��ش�ل�أف
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  م��ص���

انطالقا�من�أ�مية�القطاع�الصنا���و���إطار�س���الدولة�إ���تنميتھ�باعتباره�الس�يل��مثل�لتحقيق�أ�داف�التنمية��قتصـادية��عيـدة�

 املناطق��عت�� املدى،�ومحاولة�تنو�ع�مصادر�الدخل�القومي�وإيجاد�ب�ئة�أعمال�مالئمة�وخلق�فرص�عمل�للمواطن�ن،�واستغالل�املواد�ا��ام�املحلية�

 ���مختلف ا��اصلة التطورات ملواكبة الرا�ن العصر فرض�ا ال�� تجسيد�التنمية �� عل��ا �عول  نمو الصناعية�من�أ�م�ا��يارات�ل�و��ا�أحد�أقطاب

  يـنعكس ممـا الصـناعات �ـذه �شـ�ل�يـؤمن�ت�امـل وإ�شـا��ا الصـناعية املشار�ع تجميع �� حديثا أسلو�ا الصناعية املناطق �عد املجاالت،�حيث
ً
�ـ�� إيجابـا

 املتاحة وال�س�يالت ا��دمات استغالل من منطقة�واحدة �� املصا�ع �ذه تجميع �ساعد كما الكب��، �نتاج مزايا ل�ا و�حقق إنتاج�ا ت�اليف تخفيض

  . �س�ثمار�ة الت�اليف خفض ع�� ينعكس مما العامة�وغ���ا �املرافق الصناعية واملناطق املدن ضمن

  .ا��زائرالقطاع�الصنا���،�املناطق�الصناعية،�التنمية،�: ال�لمات�املفتاحية

Abstract  
Given the importance of the industrial sector As part of the State to its development as the 

best way to achieve long-term economic development goals, and try to diversify sources of national 
income and the creation of favorable business environment and create job opportunities for citizens, 
and the exploitation of local raw materials is the industrial areas of the most important options for 
being one of the poles of growth counting in the embodiment of development imposed by the 
current era to keep up with developments in the various fields developments, where industrial zones 
are newly approach in the compilation of industrial projects, and create a secure integration of these 
industries which will reflect positively in reducing production costs and achieve a large-scale 
production advantages, also helps these plants are grouped in one area of the exploitation of the 
services and facilities available within the cities and industrial areas such as facilities and other 
public, which is reflected in the reduction of investment costs. 
Key words: industrial zones, development, industrial sector،Algeria. 

  

  مقدمة�

 التنميـة �ـ� مـؤثرا وعـامال للبنـاء��قتصـادي بال�سـبة ��ـر��سـاس �عت�ـ� الصـناعة�الـذي قطـاع تنميـة العديـد�مـن�الـدول�ع�ـ� تحـرص

 إ�شـاء قضـية تحظـى ذلـك أجـل مـن ال��ـوض�بالصـناعة، ومتطلبـات تتما�ـ�� ال�ـ� والوسـائل السـبل �افـة تـوف�� مـن بـد و�جتماعيـة،�لـذا�ال �قتصـادية

 حيـث�أن املنـاطق، �ـل ع�ـ� مسـتقرة تنميـة تحقيـق �ـ� ودور�ـا عيةالصـنا التنميـة بال�سبة�لعملية بأ�مية�كب��ة�نظرا�أل�مي��ا الصناعية املناطق وتطو�ر

 املنـاخ و��ـ� الـوط�� �قتصـاد حاجيـات يل�ـ� بمـا تأسـ�س�الصـناعات نطـاق وتوسـيع �سـ�ثمار، وترقيـة ل��ـ�يع فعالـة أداة �شـ�ل الصـناعية املنـاطق

 املنـاطق والـوط��،�فوجـود املح�ـ� املسـتو��ن ع�ـ� التنمو�ـة ��ـداف لتحقيـق فعالـة ت�ـون�وسـيلة ح�ـ� واملتوسـطة الصـغ��ة املشـروعات لـدعم الـالزم

 �سـ�ثمارات وجـذب الصـناعة السـتقرار جـوا�مالئمـا سـتخلق أ��ـا حيـث للتنميـة، بال�سـبة ك�ـ�ى  أ�ميـة لـھ الك�ـ�ى  واملـدن �قـاليم �افـة �ـ� الصـناعية

   .و�قلي�� ا���وي  التوازن  من نوع تحقيق إ�� ال��اية �� يؤدي مما �س�ثمارات��ذه استقطاب �� املساعدة املزايا ع�� لتوافر�ا وألجن�ية، ا الوطنية

 السـ�انية التجمعـات ضـمن املخالفة امل�شآت متاعب تن�� �و��ا والتنموي  البي�� ع���املستو��ن حضار�ة ظا�رة �عت�� الصناعية املناطق إن

 وقـــد�انطلقـــت�اســـ��اتيجية  أخرى،� ج�ة من الصناعات�الكب��ة شراي�ن �عد وال�� املتوسطة أو الصغ��ة املشار�ع إقامة إم�انية وتحقق من�ج�ة،

 تحـديات مـن تواج�ـھ ملـا نظـرا قطاعا��ـا مختلـف �ـ� الت�امـل وتحقيـق للصـناعة القـدرة�التنافسـية بضـرورة��عز�ـز الدولـة قناعـة مـن الصـناعية املنـاطق

 امل�ـون  وز�ـادة املعـامالت �ـ� واملسـافات للـزمن اخ�ـ�ال مـن إليـھ أدت ومـا العامليـة �قتصـادية التطـورات فرضـ��ا ودوليـة إقليميـة اقتصـادية�واجتماعيـة

  .والسعر ا��ودة ا�� للمنتجات�إضافة ال��و�ج لز�ادة ثالث كأساس التجديد عنصر وظ�ور  وا��دمات املعدات �لفة املعر�����

 إ�شـاء دعـم إ�ـ� الـدول  بالعديـد�مـن دفـع ممـا العـالم ع�ـ� املؤسسـات وتنمية تطو�ر مجال �� املناطق �ذه بدور  الو�� زاد �خ��ة السنوات و��

 ا��ما�ـ�� املخطـط إطـار �ـ� ا��زائر�ـة الدولـة قامـت �ـذا�السـياق نمـوا،�و�ـ� �قـل واملحليـة الداخليـة املناطق نحو وتوج���ا الصناعية املناطق وتحديث

 املنـاطق وتطــو�ر مبــالغ�معت�ـ�ة�إل�شــاء بتخصــيص�2017-2011ا��ديـدة� الصــناعية للمنــاطق �س�شـرا�� ال��نــامج وتبعــھ ،2014-2010ا��ديـد�

  .الصناعية����العديد�من�الواليات�للوصول�إ�����داف�التنمو�ة�املسطرة
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  ما�ية�املناطق�الصناعية: املحور��ول 

 الطبيعيـة ملوارد�ـا املختلفـة�واسـ�ثمارا صـناعا��ا تطـو�ر �ـ� الـدول  ت�ت���ـا ال�ـ� الصـناعية للسياسـة تجسـيد الصـناعية املنـاطق �عت�ـ�

 تواجـد�ا أمـاكن �عتبـار �ـ� آخـذة املـوارد تلـك اسـتغالل �ـ� التكنولوجيـات�املختلفـة مـن و�سـتفادة الـبالد �ـ� الصـناعية ال�شـاطات توز�ع ع�� باالعتماد

  .منتجا��ا �سو�ق وأماكن

  الصناعية املناطق �عر�ف. 1

 وأن وأ��ام�ـا، أنواع�ـا ب�ـل إل�شـاء�الصـناعات محفـزا عـامال ل�شـ�ل التحسـ�نات عل��ـا أدخلـت مواقـع �ـ� الصـناعية املنطقـة      

حسـب� مشـروع ل�ـل معينـة مسـاحة بتخصـيص الصـناعية للمشـار�ع املخصصـة تحديـد��را�ـ�� تقتصـر�ع�ـ� الصـناعية املنطقـة �ـ� املقدمـة ا��ـدمات

 عـن مسـئول  مشـروع �ل و�صبح أو�توج��ات، أي�خدمات تقديم دون  الطرق  مد عن ا��اجة،�فضال ل�ذا العالقة ذات ا���ات تقدير حاجتھ،�وحسب

  ..�افة و���ام �نواع من صناعات الصناعية وتضم�املنطقة موحدة، إدارة وجود لعدم مشروعھ إدارة

تــتحكم�ب�ســب�متفاوتــة��ــ��قيــام��شــاط��و�عــرف�التــوطن�الصــنا���ع�ــ��أنــھ�محصــلة�عوامــل�اســ��اتيجية�وموقعيــة�واجتماعيــة�واقتصــادية

  .اقتصادي����موقع�دون�آخر��مر�الذي��عطيھ�م��ة��س�ية�مقارنة����البلد�املع���خالل�ف��ة�زمنية�معينة

 ت�سـم و�ـ� واحـدة، منطقـة�جغرافيـة �ـ� )كب�ـ�ة أو صـغ��ة(إنتاج�ـا سعة عن النظر �غض صناعية م�شأة من أك�� أ��ا�تجاور  أيضا �عرف كما   

 أو أو�املقابلة املرحلة نفس �� امل��ابطة لل�شاطات أفقي بت�امل ال��ائية�أو املنتجات إ�� ا��ام املواد مع�ن�من متجا�س إنتاج ملراحل عمودي بت�امل إما

  وا��دمات السلع خالل من خطي أو�بت�امل تكميلية، مخرجات أو بمدخالت م��ا القر�بة

 .الغيار قطع إنتاج مثل الصناعية العمليات من مجموعة تمد ال�� 

 �سـتخدام ع�ـ��تصـار�ح ل��صـول  مخصصـة ��ـا املحيطـة املنـاطق أو املـدن داخـل واسـعة منطقـة بأ��ـا �عـرف ا��غرا�ـ� �قتصـاد زاو�ـة فمـن

املنـاطق� تموقـع أن �ـو املا�ـ�� القـرن  ثماني�يـات منـذ التوجـھ�السـائد أن بيـد املدينـة، داخـل الصـناعية املنـاطق يـدرج الكالسـي�ي التعر�ف �ذا الصنا��،

  .املخلفات�الصناعية أضرار من للتقليص ا��ضري�املأ�ول  املجال خارج �س�يا ي�ون  أن ي�ب�� الصناعية

 إلقامـة مخصصـة�)والتطـو�ر للتخطـيط خاضـعة(جغرافيـة� ��ـا�منطقـة يـراد عامـة �سـمية �ـ� الصـناعية املنطقـة أن إذن القـول  و�مكـن

 وإعفـاءات امتيـازات مـن �سـتفيد أن و�مكـن ا��ضـري  السـكن مجـال خـارج تتموقـع ،)…املصـا�ع�واملسـتودعات(الصنا��� لالستخدام مخصصة وحدات

  .ضر��ية

 الصناعية املناطق إ�شاء مراحل. 2

 و�قتصـاد، الالزمـة�للمع�شـة باملقـاي�س ال��ـوض أجـل مـن و�جتماعيـة الطبيعيـة الب�ئـة �ـ� �غ�ـ�ات إحـداث �ـ� الصـناعية املنـاطق �سـا�م   

 و�جتماعيـة البي�يـة ا��وانـب �عتبـار �ـ� يأخـذ املسـتدام�الـذي وال�شـغيل التخطـيط يتطلـب جيـدة، بي�يـة اشـ��اطات ذات صـناعية منطقـة وإ�شـاء

 . املق��حة بالتنمية املتعلقة املختلفة

 تقيـيم مرحلـة خـالل والتعـرف�عل��ـا التخطـيط مرحلـة �ـ� الصـناعية املنطقـة بإ�شـاء املرتبطـة الرئ�سـية البي�ية القضايا مع التعامل من والبد   

  :ي�� كما بالتفصيل و�� البي��، �ثر

 وتحض�� املتوقعة و�قتصادية البي�ية�و�جتماعية والتأث��ات إقام��ا املمكن الصناعات تحديد �مثل، املوقع اختيار �شمل : التخطيط مرحلة 

 البي��؛ �ثر لتقييم �س��اتيجية الدراسة

 وتقيـيم املركز�ـة التحتيـة للب�يـة فعالـة�والتخطـيط بطر�قة املناطق وتقسيم الداخ�� املخطط تصميم باالعتبار �خذ يتم وف��ا : التصميم مرحلة 

 املتوقعة؛ ال��اكمية التأث��ات

 امل�شـآت وتقيـيم للمنطقـة الب�ئـة عـن�نوعيـة املعلومـات وتحـديث وتحديـد للم�شـآت البي�� �ثر لتقييم دراسات إعداد تتضمن : ال�شغيل مرحلة 

 . البي�� �ل��ام إ�� للوصول 
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  82 صفحة 2016

  الصناعية املناطق

  
 ���العلوم ،�ماجست��ا��زائر و فر�سا ب�ن مقارنة مغار�ية�دراسة

 :ي��

 وا��ـدمات �نتـاج �سـ�يالت مـن�مزايـا و�سـتفادة املختلفـة

 ال�شـاط ز�ـادة ع��ـا ت�ـتج ال�� املالية تركز��س�ثمارات 

 ا���ـد مـن الكث�ـ� ا��ـا�زة الوحـدات�الصـناعية أو �ب�يـة

 والفنية؛ العلميةا����ات� وجذب

 وا��ارجية؛

 تحقق�ـا ال�ـ� والداخليـة الوفـورات�ا��ارجيـة مقـدار حيـث

 وجود�ـا بفعـل تحقق�ـا ال�ـ��)والداخليـة ا��ارجيـة(الوفـورات�

جماعيـة� مل�اسـب وتحقيـق الصـناعية املؤسسـات ل�ـذه 

 الصـناعية املنـاطق داخـل تحقق�ـا�املصـا�ع ال�ـ� الوفـورات

 عـن الناجمـة الكب�ـ�ة الداخليـة الوفـورات و واحـد موقـع

 وكـذلك املنطقـة، داخـل وتطـو�ره املصـنع توسـع إم�انيـة

 .الصناعية �و�املنطقة واحد م�ان �� متنوعة

  .دولة

ســـات�املتقار�ـــة�جغرافيـــا�لعـــدد�مـــن�املؤس) اقليميـــة�أو�عامليـــة

مجـال�ومؤسسا��ا�التا�عة�واملنتمية�ملجال�عمل�مع�ن،�وتر�ط�ا�عالقات�ت�املية�ومصا���مش��كة�واملؤسسات�املرتبطة�واملتصلة�ببعض�ا�البعض����

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  
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املناطق إل�شاء الرئ�سية املراحل) 01(الش�ل

مغار�ية�دراسة �ورو ���املنطقة املستدامة التنمية تحقيق �� الصناعية املناطق

  .42،�ص�1�،2012 سطيف عباس فرحات ال�سي��،�جامعة

 الصناعية�

ي�� فيما اختصار�ا يمكن عام �ش�ل الصناعية املناطق إقامة من �ساسية

املختلفـة ���ـام ذات الصـناعات إقامـة ��ـ�يع خـالل مـن الصـناعة

 ومن التحتية الب�� تطو�ر من املناطق �ذه �ستفيد حيث ��ا املحيطة

�ب�يـة أو الصـنا�� لالسـتعمال املناسـبة �رض قطـع خـالل مـن الصـناعية

 الصناعية�ملشروعا��م؛ املواقع أ�سب ع�� البحث �� الصناعة

وجذب �موال رؤوس وأ��اب املس�ثمر�ن استقطاب خالل من املح��

وا��ارجية؛ املحلية �سواق لطلب املالئمة املستو�ات إ�� ونوعا كما �نتاج

 الذا�ي؛ �كتفاء يحقق بما �نتاجية

 التطور؛ ع�� ومساعد��ا الصناعية املناطق نحو واملتوسطة الصغ��ة

 ؛ �نتاجية القاعدة وسيعوت 

 �نتاجية؛ واملشروعات املصا�ع ب�ن الت�امل مخلق

 بالب�ئة؛ املتعلقة الدولية املعاي��

حيـث مـن تتفـاوت املصـا�ع �انـت وإذا ف��ـا، ت�شـأ ال�ـ� للمصـا�ع ا��ارجيـة

الوفـورات� حيـث�مقـدار مـن ت�شـابھ أ��ـا الطبي�ـ� مـن فإنـھ منفـردة الصـناعية

 تـدعيم مـا م�ـان �ـ� الصـناعات تركـز يرافـق أن ومـن�الطبي�ـ� واحـدة

الوفـورات �ـذه ومـن .الصـناعية املنطقـة خـارج مواقع�ـا �ـ� منفـردة و�ـ�

موقـع �ـ� املؤسسـات�الصـناعية لتجميـع النقل ت�اليف �� الوفورات عن 

إم�انيـة عـن الناجمـة الثابتـة ا��ارجيـة صـناعية�الوفـورات مدينـة إ�ـ� 

متنوعة صناعات نمو بفعل الصنا�� �نتاج ت�اليف تخفيض عن الناجمة

دولة �ل حسب الصناعية املناطق إلقامة خاصة أ�داف وجود تنفي ال

  أنواع�املناطق�الصناعية�

  :يمكن�للمناطق�الصناعية�أن�تأخذ�أحد��ش�ال�أو��نواع�التالية

اقليميـــة�أو�عامليـــة-محليـــة-جغرافيـــة(�ـــ��تجمعـــات�): العناقيـــد�الصـــناعية(العقـــد�الصـــناعية�املت�املـــة�

ومؤسسا��ا�التا�عة�واملنتمية�ملجال�عمل�مع�ن،�وتر�ط�ا�عالقات�ت�املية�ومصا���مش��كة�واملؤسسات�املرتبطة�واملتصلة�ببعض�ا�البعض����

  .مع�ن،�مما�يمثل�منظومة�من���شطة�الالزمة�ل���يع�ودعم�التنافسية

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

املناطق دور ص�يب،� خبابة: املصدر

ال�سي��،�جامعة وعلوم �قتصادية

الصناعية� املناطق إقامة أ�داف. 3

�ساسية ��داف إن

 الصـناعة قطـاع وتنميـة تطـو�ر

 ف��ا؛ املتوفرة العامة

 املحيطة املناطق وتنمية تطو�ر

 �قتصادي؛

 الصـناعية املنـاطق إقامـة تـوفر

الصناعة أ��اب ع�� واملال

 املح�� �قتصاد مستوى  رفع

  نتاج بمستوى  الوصول�

 نتاجية املستلزمات تبادل�

 الصغ��ة املؤسسات جذب

 الصناعية املواقع توف�� 

 مخلق املشروعات تجميع

 املعاي�� و املواصفات تطبيق

 ا��ارجيـة الوفـورات تحقيـق

الصـناعية املنطقـة خـارج

واحـدة صـناعية منطقـة داخـل

و�ـ� تتحقـق أن ل�ـا �ـان مـا

 الناجمة النقل وفورات

 الصـناعات �ـذه ول  تـح

الناجمة الوفورات�ا��ارجية

ال الذكر السابقة ��داف إن

أنواع�املناطق�الصناعية�. 4

يمكن�للمناطق�الصناعية�أن�تأخذ�أحد��ش�ال�أو��نواع�التالية

العقـــد�الصـــناعية�املت�املـــة�. أ

ومؤسسا��ا�التا�عة�واملنتمية�ملجال�عمل�مع�ن،�وتر�ط�ا�عالقات�ت�املية�ومصا���مش��كة�واملؤسسات�املرتبطة�واملتصلة�ببعض�ا�البعض����

مع�ن،�مما�يمثل�منظومة�من���شطة�الالزمة�ل���يع�ودعم�التنافسية
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شــكيالت�صــناعية�تجمــع�عــددا�مــن�امل�شــآت�املختلفــة�تقــع��ــ��منطقــة�حضــر�ة�واحــدة،�وال��شــ��ط�و�ــو�عبــارة�عــن���:التكتــل�الصــنا���ا��ضــري . ب

  .تجا�س�ا�����نتاج�أو�ترابط�ا�بمدخالت�أو�مخرجات�تكنولوجية

و�نــدفاع،���ــ���شــكيالت�صــناعية�تضــم�عــددا�مــن�املصــا�ع�الكب�ــ�ة�ذات�القــدرة�القياديــة�املتم�ــ�ة��ــ���بت�ــار �:مجمعــات��ســتقطاب�الصــناعية. جـــ

و�ـــ���عمـــل��ـــ��ب�ئـــة�حضـــر�ة�متقدمـــة�يمكـــن�ل�ـــا�أن�تصـــبح�مركـــزا���ـــذب�العمـــل�ورؤوس��مـــوال�واملصـــا�ع�و�ســـواق�بفعـــل�قـــوى�ا��ـــذب�املركز�ـــة،�

  .فيتحول�بذلك�املجمع�إ���قطب�يتوسع�مع�توج�ات��سواق�الديناميكية�واستطالعات�التكنولوجية�ا��ديثة

و�ــــ��تنظيمــــات�صــــناعية�صــــغ��ة�أو�متوســــطة�ا���ــــم�توجــــھ�ملنتجــــات�متجا�ســــة�أو��:للصــــناعات�الصــــغ��ة) املــــدارة�ذاتيــــا(املجمعــــات�التعاونيــــة�. د

مت�املـــة�أو��ســـتخدم�نفـــس�املـــوارد�أو�الســـلع�شـــبھ�املصـــنعة،�أو�تخـــدم�عقـــدة�صـــناعية�أو�مجمعـــا�مل�شـــآت�كب�ـــ�ة�ع�ـــ��أن�تضـــم�املجمعـــات�مخت�ـــ�ات�

التــدر�ب�و�ختبــار�والتحليــل�والتقيــ�س�والتطــو�ر،�وأن�ت�ســق��عــض�م�ام�ــا�ال�ســو�قية�واملاليــة�م�اتــب�ومراكــز�ومكتبــات�ومتــاحف،�تخــدم�البحــث�و 

وغ���ا�مـن�العوامـل�ال�ـ���سـاعد�ع�ـ��تحقيـق�وفـرات�السـعة�الكب�ـ�ة�للصـناعات�الصـغ��ة�مـن�....مركز�ة،�إضافة�إ���وحدات�سكنية�ودوائر�خدماتية�

  .ستقلة�ل�ل�وحدة�من�الصناعات�املعنية�من�ج�ة�أخرى ج�ة،�واملحافظة�ع����دارة�الذاتية�امل

أو�(و�ـــــ��تت�ـــــون�مـــــن�تنظيمـــــات�إنتاجيـــــة�و�ســـــو�قية�مت�املـــــة�تؤسســـــ�ا�عـــــادة�التعاونيـــــات�الر�فيـــــة�املتخصصـــــة��:املجمعـــــات�الصـــــناعية�الر�فيـــــة. �ــــــ

  :ا�ال�شاطية�والتنظيمية�م��ا،�و���ت�ب���السعات�الكب��ة�لإلنتاج،�وتتخذ��ذه�املجمعات�أش�اال�عديدة�لت�و�نا��)املتنوعة

حليـة�صناعة�كب��ة�متخصصة�تقوم�بجميع�مراحل��نتاج�وال�سو�ق،�وال���تبدأ�بإعداد�وتجميع�وتصـ�يف�املـواد�ا��ـام،�وت�ت�ـ��بتطـو�ر�املنافـذ�امل�-

  وا��ارجية�للمنتجات�ال��ائية�مثل�صناعة��لبان�ال��وم�و�عالف؛

مجمعات�صناعية،�وتتوطن����مواقع�متالصقة�أو�متقار�ة،�و�ـ��تـرتبط�عـادة�بـإدارة�واحـدة�و�متلـك�أسـ�م�ا��صناعة�كب��ة�متنوعة���داف��ش�ل�-

  أعضاء�التعاونيات�من�س�ان�املنطقة�الر�فية؛

صــناعات�كب�ــ�ة�تــرتبط���ــا�م�شــآت�صــغ��ة،��عمــل�وفــق�أســس�التعاقــد�الثــانوي،�وت�ــون��ــذه�الصــناعات�متخصصــة�ومجــال�تخصصــ�ا�أوســع�مــن��-

  عات����النوع��ول؛الصنا

  . مجموعة�امل�شآت�الصغ��ة�متنوعة���داف،�و�عمل����اختصاصات�محددة�-

   التنمية الصناعية����دعم دور�املناطق: املحور�الثا�ي

 الصـنا�� للتـوط�ن ا��صـائص��ساسـية مـن و�و الصناعة توط�ن �� البلدان مختلف �� املتبع �سلوب �عت�� الصناعية املناطق أسلوب إن

  . والوط�� املستو��ن�املح�� ع�� للتنمية كأقطاب املناطق �ذه تلعبھ الذي للدور  راجع و�ذا ا��ديث،

  التنمية وعملية الصناعية املناطق .1

 متطـور  أسـلوب �عت�ـ� حيـث �قتصادية، العملية �� دور  تلعب�املناطق�الصناعية: و�قليمي الوط�� املستوى  ع�� سواء جديدة عمل فرص إيجاد. أ

 ميـادين �ـ� الفعـال والنمـو �سـبة�البطالـة، مـن والتقليـل الرأسـمالية، املـداخيل وز�ـادة �قتصـادية، القاعـدة توسـيع خالل�ـا مـن يمكـن الكيفيـة�ال�ـ� �ـ�

 بـارك رسـ���ش كمنج " تحديداو  �مر�كية املتحدة الواليات الصناعية،�ففي تلك�املناطق فيھ ت�شأ الذي �قليم ع�� خصوصا والتوسيع للتطو�ر قابلة

 حـول  مباشـرة غ�ـ� ألـف�وظيفـة�20و املنطقـة، داخـل مباشـرة وظيفـة ألـف 44  مـا�يقـارب املنطقـة �ـذه وفـرت بواليـة��بامـا، 1962 عـام �ـ� أ��ـ�� الـذي "

 مـن % 30 بمعـدل أع�ـ� أي دوالر ألـف 50 املنطقـة �ـذه �ـ� السـنوي  الراتـب و�ـان�متوسـط فيـھ، للعـامل�ن كرواتـب دوالر بليـون  1.5 يقـارب ومـا املنطقـة،

 مـن العائـد خـالل دوالر مليـون � �107.526بامـا لواليـة الصـناعية املنطقـة �ـذه وفـرت كمـا نفسـ�ا، املدينـة و�ـ� التقنيـة املنطقـة الـدخل�خـارج متوسـط

 .فقط املنطقة �ذه عن الناتجة الضرائب

 فقـد العـالم، �ـ� �سـبق املنطقـة وال�ـ���عت�ـ� �اليفورنيـا، واليـة �ـ� واملوجـودة "بـارك رسـ���ش سـتانفورد "ف�ـ� �خـرى  الصـناعية املنطقـة أمـا

دوالر� ألـف�107ع�ـ��� تز�ـد ال�ـ� ال��صـية املـداخيل ذوي  مـن غـالبي��م �ـ� موظـف ألـف 23 توظف�حـوا�� شركة 150 يوازي  ما وإ�شاء جذب �� ساعدت

 
ً
�مقارنة تزد�ر �اليفورنيا بوالية "بالوالتو"مثل صغ��ة مدينة جعل مما للفرد، سنو�ا

ً
  .أنجلوس ولوس فرا�س�س�و سان مثل املدن با�� مع اقتصاديا

 �ـ� م�مـا دوًرا الصـناعية واملنـاطق املـدن �ـ� �سـ�ثمار ع�ـ� املـؤثرة العوامـل تلعـب: الصـنا�� القطـاع تنميـة �ـ� للمسـا�مة ا��ـاص �سـ�ثمار جـذب. ب

 مصـا�ع إقامـة مـع معبـدة، صـ���وطـرق  ك�ر�ـاء،�صـرف ميـاه، مـن ا��ـودة عاليـة بمواصـفات التحتيـة الب�يـة تـوف�� خـالل مـن �سـ�ثمار�ا��ـاص جـذب

 مـن املختلفـة و�متيـازات ا��مركيـة ال�سـ�يالت الضـر��ية، �عفـاءات مـنح ذلـك�بجانـب �سـ�ثمار�ة، ��شـطة أنـواع �افـة لـتالئم مختلفـة بمسـاحات

الـروت�ن� ع�ـ� والقضـاء املسـ�ثمر، وقـت تـوف�� ع�ـ� �سـاعد ممـا �دار�ـة ال�سـ�يالت تقـديم إ�ـ� باإلضـافةبذلك،� ا��اصة القوان�ن�وال�شر�عات سن خالل

 �سـ�يل ع�ـ� �عمـل الصـناعية املناطق �� النظم�التكنولوجية أحدث استخدام إن ا��ارجية، �سواق إ�� للتصدير �س�ثمار باب وفتح والب��وقراطية،

 .والك��ونية إعالمية من املتعددة ف��ا�ع���الوسائل �س�ثمار�ة و�متيازات للفرص ال��و�ج

ع�ـ�� وذلـك وا���وميـة، املحليـة املؤسسـات قبـل مـن كب�� با�تمام واملتوسطة الصغ��ة املشار�ع تحظى: واملتوسطة الصغ��ة الوطنية املشار�ع تنمية. جـ

 واملنـاطق املـدن �يئـة مثـل �يئـات تقـوم والتطـور،�لـذلك والنمـو وا��مايـة �سـتقرار ل�ـا تحقـق ال�ـ� السياسـات وصـياغة والقـوان�ن ال�شـر�عات إصـدار

 املسـاندة، التمو�ليـة الـنظم الضـرائب، مـن �عفـاء �ـ� متمثلـة �جـراءات مـن سلسـلة واملتوسـطة�ع�ـ� الصـغ��ة الوطنيـة املشـار�ع بـدعم الصـناعية



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  84 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 وانفتـاح العامليـة التطـورات �ـ��ظـل ل�ـا املباشـر ا���ـومي الـدعم بـدون  والتطـور  النمـو �سـتطيعال� املشـار�ع �ـذه إن و�قتصـادية، �س�شـارات�الفنيـة

  . ا��رة السوق  واليات املنافسة مبادئ وسيادة الدولية �سواق

 ظـل �ـ� خاصـة ��ميـة غايـة �ـ� �عد�اجتما�� و�و البطالة، من وا��د العمل فرص توف�� ع�� �عمل واملتوسطة الصغ��ة الصناعات �ذه إن

 العملـة وتـوف�� الـواردات، وإحـالل املنتجـات ع�ـ� املح�ـ� الطلـب �غطيـة �ـ� دور  ل�ـا كمـا�إن العمالـة، قليلـة للتكنولوجيـا ا��ديثـة الصـناعات اسـتخدام

واملنـاطق� للمـدن �ـةال�ور  ال�يئـة بإ�شـاء قامـت وال�ـ� ا��نو�يـة، �ور�ـا تجر�ـة نأخـذ الصـدد �ـذا املـدفوعات،�و�ـ� م�ـ�ان �ـ� ال��ـز الصـعبة،�وتخفـيض

 خـالل مـن املعنيـة ا���وميـة ا���ـات قبـل املبذولـة�مـن ا���ـود ت�سـيق ع�ـ� دعم�ـا خـالل مـن واملتوسـطة الصـغ��ة باملشـار�ع ��ـتم ال�ـ� ا��ـرة الصـناعية

 الـدول  تجـارب مـن �سـتفادة ع�ـ� والعمـل واملتوسـطة، الصـغ��ة املشـار�ع قطـاع وتطـو�ر مت�املـة�لتنميـة تنمو�ـة سياسـة ضـمن وتوج���ـا واحـد، ج�ـاز

   .�قتصادية والتقلبات املتغ��ات ���وجھ الصمود �� الكب��ة املشار�ع من قدرة أك�� أ��ا أثب�ت قد املشار�ع �ذه إن حيث املجال، �ذا النا��ة���

  التفك�ـ� فـان مصـنع أو مشـروع إل�شـاء: و�ـدون�تـأخ�� رخيصـة بأسـعار واملبـا�ي �رض ع�ـ� ل��صـول  املصـا�ع أ�ـ�اب أمـام الفرصـة ��يئة. د
ً
 مبـدئيا

 واملسـ�ثمر�ن �عمـال رجـال وكـذلك املختلفـة امل�ـن أ�ـ�اب طموحـات تل�ـ� بحيـث تلـك�املشـار�ع، مثـل إلقامـة املنطقـة أو �قلـيم عـن البحـث �ـ� ينصـب

  املشـار�ع، �ـذه مثـل �ـ� اسـتقطا��م والعمل�ع�ـ�
ً
 وال�ـ� املشـار�ع تلـك مثـل نجـاح عوامـل ا��صـول�ع�ـ� بكيفيـة مسـ�ثمر أليـة تفك�ـ� �نـاك ي�ـون  مـا وغالبـا

   .املشروعات إ�شاء�تلك يتم أجل�ا من ال�� النجاح بمقومات تمتاز تجعل�ا

 سـواء املسـ�ثمر�ن ��ـذب املطلو�ـة �افـة�ال�سـ�يالت بتقـديم الصـناعية واملنـاطق املـدن ��يئـة املتمثلـة الصـناعية املنـاطق إدارة تحـرص لـذلك

 ا��اصـة�بضـر�بة الضـر��ية و�عفـاءات واملصـا�ع، باملبـا�ي ا��اصة �يجارات تخفيض م��ا من��جراءات سلسلة ع�� وذلك �جانب، أو م��م املحلي�ن

 ع�ـ� ا��صـول  املعـامالت،��عـد �ـ� والدقـة وا��ـوافز�ي�سـم�بالسـرعة ال�سـ�يالت تلـك تقـديم إن حيـث �جـل، طو�لـة لف�ـ�ات الـدخل وضـر�بة �مـالك

 وقر�بـة ومسـتو�ة من�سـطة ت�ـون  بحيـث �رض نـوع تحديـد يجـب ��ـا، املعمـول  وال�شـر�عات السـلطة إرشـادات ع�ـ� بنـاء باالسـتعمال ا��اصـة املتطلبـات

 �ـل ر�ـط إم�انيـة �سـتخدام،�مـع وطبيعـة ت�ناسـب مختلفـة مسـاحات إ�ـ� �رض مـن الواسـعة املسـاحة تلـك يـتم�تقسـيم ثـم ومـن املواصـالت، طـرق  مـن

 املسـاحات �ـذه أن وحيـث و�تصـاالت الصـ�� الصـرف امليـاه،�الك�ر�ـاء، مثـل وا��ـدمات العامـة املرافـق مـن و�ساسـية �وليـة باالحتياجـات قسـيمة

  .امل�ان تص�يف حسب وذلك عل��ا املقام أو املوجود العقار مع أو�تأج���ا بيع�ا املمكن من والقسائم

 وذلـك للمشـروع الوفـورات وتحقيـق �نتـاج ز�ادة ع�� املقدرة الصناعية واملناطق املدن توفر: ا���م �� الوفورات وتحقيق �نتاجية القدرة ز�ادة. �ـ

 إ�ـ� باإلضـافة لألفـراد، مسـتوى�املع�شـة وارتفـاع املع�شـة مسـتوى  ز�ـادة ع�ـ� يـنعكس ممـا السـليمة، �نتـاج واحتياجـات ومتطلبـات إتباعـھ�لقواعـد عنـد

 . �موال أل��اب استقطاب خالل من �س�ثمار ���يع

 تجـاوز  حـال �ـ� التور�ـد عمليـات العائـد�مـن املـادي املـردود ع�ـ� يحـافظ ممـا باإليجابيـة، يمتـاز اقتصـاد إ�ـ� يخلـص والتطـور  النمـو تحقيـق إن

السـ�ان،� عـدد حيـث مـن املنطقـة مسـتوى  ع�ـ� التوسـع وكـذلك �نتـاج، �ـ� الز�ـادة الطلـب��ع�ـ� ع�ـ� الز�ـادة أن �ع�ـ� و�ـذا التصـدير، معوقـات �سـواق

 . �خرى  املرافق وكذلك ا��دمات �� ز�ادة عليھ ي��تب ال�� ���املنطقة والتوسع

 ممـا �خـرى، السـليمة �نتاجيـة مع�العمليات �داري  ا��انب تفاعل ن�يجة �قتصادي ا��انب ��م ز�ادة إ�� يؤدي الك�� �نتاج ز�ادة إن

 داخـل املوجـودة الصـغ��ة الصـناعات �ـ� اسـتغالل�ا أو أخـرى، جوانـب �ـ� مـا�أمكـن ع�ـ��اسـتخدام�م القـدرة وكـذلك واملخلفات، الفاقد من التقليل �ع��

 .املنطقة�الصناعية

 املصـنع، داخـل صـغ��ة إنتاجيـة �ـ��عمليـات الكب�ـ�ة �الت �عـض باسـتخدام الوفـورات تحقيـق إ�ـ� تـؤدي الصـناعية واملنـاطق املـدن إقامـة إن

  و�ناك
ً
 عامل�الوقت إ�� باإلضافة ، �نتاجية العمليات �� املستخدمة الطاقة توف�� �� املصنع ز�ادة���م عن الناتجة وامل�اسب الوفورات �عض أيضا

  . املال رأس برفع وال����سا�م �نتاج ومخلفات عوادم من املستطاع قدر كذلك و�ستفادة �نتاج أثناء �نتاج مراحل ن�يجة�ت�امل

 متطلبات�نجاح�املناطق�الصناعية. 2

  : أ�م�ا ع���عوامل �عتمد نجاح�ا يكفل بما اجل�ا، من وضعت ال�� أ�داف�ا الصناعية واملناطق املدن تحقق ل�ي

 الصناعية؛ واملناطق املدن تأس�س من وواقعي��ا وضوح�ا ومدى ا���ومية ��داف�-

 ذلك؛ �� �س�ثمار�ة�بما الب�ئة وخصوصا الصنا�� لل�شاط ومالئم��ا تحف���ا ومدى العامة الظروف�-

 بلد�مع�ن؛ �� التجاري  ال�شاط يحكم الذي وال�شر��� القانو�ي و�طار السيا��� �ستقرار درجة�-

 والقومي؛ املح�� �قتصادي ال�شاط الصناعية�ومستوى  للمناطق و�قتصادية والفنية ال�سو�قية ا��دوى  دراسات وشمولية دقة مدى�-

 الصناعية؛ املناطق تقدم�ا ال�� ل��وافز املس�ثمر تقييم كيفية�-

 للمس�ثمر�ن؛ يقدم�ا ال�� وا��دمات الصناعية املناطق موقع�-

 وت�لفتھ؛ التمو�ل ومصادر املساندة املؤسسات دور �-

 مـن املعـاي�� �ـذه تختلـف حيـث سـلفا،محـددة� معـاي�� يتطلـب الصـناعية املنطقـة برنـامج نجـاح مـدى ع�ـ� ا��كـم فـإن املعاي�� إ�� بال�سبة أما

 مثـل حيـث��سـتخدم الصـناعية، واملنـاطق املدن �� الصناعية للمواقع واستغالل ا���ز �سبة: املعاي�� �ذه أخرى،�و�شمل إ�� منطقة ومن أخر إ�� بلد
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 وعـدد الصـنا�� �نتـاج ز�ـادة �ـ� املنـاطق �ـذه مسـا�مة إن�مـدى كمـا املنطقـة، خـارج أو داخـل �سـ�ثمار حر�ـة للمسـ�ثمر�ن �عطـى عنـدما املؤشـر �ـذا

 املـال ع�ـ��رأس العائـد معـدل إ�ـ� باإلضـافة الصـناعية، واملنـاطق املـدن نجـاح مـدى ع�ـ� ل��كـم كمؤشـرات أن��سـتخدم يمكـن توفر�ـا ال�ـ� العمـل فـرص

  . تطو�ر�ا �� �ستخدم وال�� للمس�ثمر

   الصناعية املناطق فشل أسباب. 3

 : م��ا أسباب عدة إ�� الصناعية واملناطق املدن من كث�� فشل �عزى 

 مـن الصـناعية، واملنـاطق للمـدن ال�ي�ناسـب اختيـار�موقـع يـتم إن املمكـن وا��ضـر�ة،�فمـن �قتصـادية التنميـة بـرامج مـع مسـبق ت�سـيق وجـود عـدم�-

 إ�شاؤ�ا؛ املتوقع املشار�ع احتياجات مع املوقع �� املتوفرة �نتاجية العناصر عدم�مالئمة أو التحتية، الب�ية خدمات توفر حيث

 ومالية؛ إدار�ة،�فنية من املتنوعة بأقسام�ا الصناعية واملناطق املدن إدارة بكيفية تتعلق إدار�ة مشا�ل�-

 وتقـديم الصـناعية، واملنـاطق املـدن تقسـيم اختيـار�املوقـع، حيـث مـن خاطئـة قـرارات إ�ـ� يـؤدي قـد ممـا التحضـ��ية، الدراسـات وكفايـة جا�ز�ـة عـدم�-

 ا��؛.... واتصاالت تحتية�وك�ر�اء ب�ية من ل�ا املختلفة ا��دمات

 و�نتاجية؛ �دار�ة و�س�شارات واملعاي�� ال�سو�ق،�املواصفات التمو�ل، مؤسسات وخاصة املساندة املؤسسات من املقدم الدعم كفاية عدم -

 ممكن غ�� ي�ون  قد تحقيق�ا أن إال وا��ة ت�ون  قد املناطق�الصناعية أ�داف من الرغم ع�� الصناعية، املنطقة ل��نامج واقعية غ�� أ�داف �عي�ن�-

 يجـب الصـناعية واملنـاطق أن�املـدن كمـا الصـنا��، القطـاع تطـو�ر أمـام عائقـا يخلـق قـد التصـدير إم�انيات وضعف السوق�املحلية، ��م صغر فمثال

 �شـ�ل �سـ�ثمار ز�ـادة إ�ـ� يـؤدي لـن الصـناعية املنـاطق وجـود مجـرد فـان و� �س�ثمار،�ع�� ���يع�م اجل من املشار�ع أ��اب ما�يحتاجھ توفر أن

  .مباشر
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 : التا�� �� إيجاز�ا عمل�ا�و�مكن بداية �� وخاصة و��ع�اسات السلبيات �عض العالم �� صناعية منطقة أي إ�شاء عن ينجم

 من جدا قليلة �سبة �ناك أن وكما الصناعية، واملناطق داخل�املدن إ�� انتقلت الصناعية املشار�ع من قليلة �سبة �ناك أن نجد الدول  من كث�� ���-

 سي�ون�محدودا؛ ل�ا �جما�� �ثر أن �ع�� مما الصناعية، واملناطق باملدن تم�استخدام�ا العاملة �يدي

 ا��ضر�ة؛ وشبھ الر�فية للمناطق صناعية مشار�ع استقطاب �� كب��ا نجاحا تحقق لم الصناعية، واملناطق املدن إن�-

 املوزعة؛ املال رأس وعوائد والرسوم الضرائب من�جميع املشار�ع إعفاءات و�شمل ا��باية، مداخيل من العمومية ل��ز�نة الضا�ع الر�ح�-

 املس�ثمرة؛ �جن�ية املؤسسات عدم�استقرار��� إ�� تؤدي قو�ة، منافسة ظل و�� أفضل بلدان �� املتوفرة وا��وافز املزايا �س�ب�-

 املـدن داخـل املن�شـر �سـتغالل أن وكمـا ، عـدم�اسـتقرار�العمـال إ�ـ� يـؤدي وامل�ـارات الكفـاءات نفـس مـن العمـال بـ�ن و�متيـازات �جـور  اخـتالف�-

 العمالة؛ ع�� سلبية ا�ع�اسات إ�� يؤدي والنقابات العمل قوان�ن �س�ب�غياب الصناعية واملناطق

 وغ���ا؛.... والزجاجية وا��لدية ال�سيجية املصا�ع،�والسيما نفايات من الصناعية واملناطق املدن تلك �� املحيطة الب�ئة ع�� التأث���-

  .املناطق تلك من القر�ب�ن الس�ان حياة السل���ع�� �ثر لھ مما الصناعية، واملناطق املدن تلك من املنبعثة والغازات الضوضاء�-

  املناطق�الصناعية����ا��زائر�: املحور�الثالث

التصــ�يع�أحــد�ا��وانــب��ساســية�ال�ــ��تــدفع�عمليــة�التنميــة��قتصــادية�إ�ــ��مراحــل�متقدمــة،�إذ�ال�يمكــن�تصــور�تحقيــق�تنميــة�اقتصــادية� �عت�ــ�     

�ن،�و��ــــذا�فــــإن�الصــــناعة�تلعــــب�دورا�حيو�ــــا��ــــ��دفــــع�وتطــــو�ر�دون�تطــــو�ر�القطــــاع�الصــــنا��،�أي�أن�عمليــــة�التصــــ�يع�والتنميــــة��قتصــــادية�متالزمتــــ

  .�قتصاد�الوط��

  خصائص�القطاع�الصنا���با��زائر. 1

للسوق�الداخليـة� حصر�ا موجھ �نتاج �ان حيث متنوعة، عمومية صناعية لقاعدة �ولو�ة ا��زائر أعطت الستقالل�ا �و�� السنوات منذ

 التطـور  �سـتعماري�ن�ـ� الـن�� مخالفـة و�ـو سيا�ـ��، �ول  : ثـالث عوامـل إ�ـ� �سـ��اتيجية ل�ـذه اختيـار�ا��زائـر و�عـود الوط��، �قتصاد تحر�ر ��دف

  و�ذالل؛ �ستعباد إال إطاره �� ا��زائر تر لم الرأسما���الذي

  والغاز�الطبي��؛ النفط وخصوصا املشار�ع �ذه مثل إلقامة الطبيعية املقومات توفر الثا�ي

  .راس�املال كثيفة صناعات ع�� باالعتماد ذلك عن التعو�ض تم و�التا�� الصناعة، تحتاج�ا ال�� املؤ�لة �طارات ا�عدام الثالث

 جعلـھ ممـا ا��زائـري  والواقـع لـم�تتمـاش أ��ـا الثمان�نـات،�إال قبـل ا��زائـر ت�ن��ـا ال�ـ� املصـنعة الصـناعات اسـ��اتيجية منطلقـات �ـذه �انـت   

 ظـل يتحقـق،�بـالعكس لـم القطـا�� متوقعـا،�والت�امـل �ـان كمـا مرحليـا ف��ـا الـتحكم يـتم لـم املسـتخدمة التكنولوجيـا الن وذلـك لالنتقـادات، عرضـة

 �ـذه تطبيـق عـن طو�لـة ف�ـ�ة مـرور رغـم محـدودا ظـل التبـادل�القطـا�� أن أي أك�ـ�، با��ـارج �رتبـاط مـن زاد ممـا مسـتمرا الصـناعية املعـدات اسـت��اد

  .السياسة عن �عيدة بحتة اقتصادية أسس املب���ع�� التصدير، درجة إ�� يوما ترق  لم ا��زائر�ة الصناعة أن كما �س��اتيجية،

 اسـتغالال اسـتغلت أ��ـا لـو قـوي  لبنـاء�اقتصـاد منطلقـا ت�ـون  أن يمكـن كب�ـ�ة، مصا�ع عدة بناء مك��ا للتص�يع النموذج ل�ذا ا��زائر إتباع إن

 العـادات �غي�ـ� دون  املـادي التحضـر مـن ا��زائـر الصناعات�مكنت �ذه مثل أن كما �جتما��، املردود عوض �قتصادي املردود ع�� واعتمدت امثال،



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  86 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 تمـو�ال الرتباطـھ لل�ـزات، خاضـع �ـش اقتصـاد عـن كشـف الواقـع إال�أن سـلبيات، �ل�ـا �انـت املرحلـة ع�ـ� نحكـم ال ح�ـ� السـائدة، �جتماعيـة والتقاليـد

 .الب��ول و�و �ستقرار لعدم عرضة �خر �و بمصدر

 مـن بدايـة ا��زائـر مـرت���ـا ال�ـ� �صـالحات��قتصـادية بفضـل ل�ـا،�لكـن ت��يـأ لـم تنافسـية وضـعيات أمـام العموميـة املؤسسـة وضـع مـا �ذا   

 أ�ـم اسـتخالص و�مكـن و�جتماعيـة، �قتصـادية يـة���التنم بدوره للمشاركة ا��اص للقطاع املجال أف�� جديد قانو�ي إطار وضع ال�سعينات عقد

 : ي�� ما �� ا��زائر�ة الصناعية مم��ات

 �عمال؛ وإدارة ال�سي�� تقنيات ونجاعة كفاءة وعدم الضعيفة �نتاج عوامل �س�ب ك��، �ش�ل مستغلة غ�� �ائلة إنتاج قدرات� -

 ���السوق؛ التنافسية وقواعد الصناعية املؤسسات تما��� لعدم راجعة ضعيفة، إنتاجية ع��ا ترتب متدنية نمو ومعدالت منخفضة مردودية� -

 املستوردة؛ التكنولوجيا ع�� �عتماد �س�ب الصنا�� �نتاج ت�لفة ارتفاع� -

 الصادرات؛ تنوع �� نقص إ�� أدت املحروقات، لقطاع كب��ة تبعية� -

   .الصناعية املنتجات نوعية تراجع إ�� أدى ا��ديثة، الصناعات �� املتطورة التكنولوجيات استعمال ضعف� -

 تـام�للصـناعات شـبھ غيـاب لـيالحظ ا��فيفـة الصـناعات ع�ـ� �و�ـ� بالدرجـة اعتمـاده �ـو ا��زائـري  الصـنا�� القطـاع يم�ـ� مـا أ�ـم ولعـل   

   .قوي  اقتصادي �ي�ل بناء أساس �عت�� ال�� الثقيلة

  :  وقد�حقق�قطاع�الصناعة�معدالت�نمو�ضعيفة�ومتذبذبة�كما�يظ�ره�ا��دول�التا��

  2009-2001تطور�معدل�نمو�قطاع�الصناعة�خالل�الف��ة��)1(جدول�رقم�

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  معدل�النمو/السنوات

  9,3  5,3-  5,0  4,9  1,9  3,1  19,7  1,3- 13,2  الزراعة

  6,0  2,3  0,9-  2,5-  5,8  3,3  8,8  3,7  1,6-  املحروقات

  5,3  4,3  0,8  2,8  2,5  2,6  1,5  2,9  2,0  الصناعة

�شغال�العمومية�

  والبناء
2,8  8,2  5,5  8,0  7,1  11,6  9,8  9,2  11,1  

  6,8  7,8  6,8  6,5  6,0  7,7  4,2  5,3  6,0  ا��دمات

   .Banque d’Alérie, rapport 2010 171تقر�ر�حول�حالة�تنفيذ�برنامج�العمل�الوط������مجال�ا���امة،�ص� :املصدر

ع�ـــ���%2,9و�%0,8نالحـــظ�مـــن�خـــالل�ا��ـــدول�تذبـــذب�القيمـــة�املضـــافة�لقطـــاع�الصـــناعة�حيـــث�بقيـــت�حـــدود�ا�محصـــورة�ضـــمن�املجـــال�

�2014-2000اسة�اتفاقية�توسـعية�مـن�خـالل�اطـالق�بـرامج��سـ�ثمارات�العموميـة�وذلك�ع���الرغم�من�اتخاذ�ا��زائر�سي�2007-2000مدى�الف��ة�

وال�ـــ��خصصـــت�مـــن�خالل�ـــا�أغلفـــة��امـــة�لـــدعم�مســـا���تنو�ـــع��ي�ـــل��قتصـــاد�ا��زائـــري�خـــارج�قطـــاع�املحروقـــات�ورفـــع�تنافســـ�تھ،�و�فســـر�تراجـــع�

ن��ســباب�مــن�بي��ــا�ثقــل�نتــائج�برنــامج�التعــديل�ال�يك�ــ�،�عمليــات�القيمــة�املضــافة�لقطــاع�الصــناعة�ع�ــ��مســتوى��قتصــاد�ا��زائــري�إ�ــ��جملــة�مــ

،�ممــا��ســ�ب��ــ��تراجــع�أداء�القطــاع�العــام��ــ��ظــل�ســيادة�قطــاع�خــاص�مح�ــ��غ�ــ��مؤ�ــل�ومنــاخ�أعمــال�غ�ــ��مالئــم���ــذب�رأس�املــال�...ا��وصصــة��

   .الدو���ا��اص

وخاصة��ـ��بدايـة�السـبعي�يات�واملتم�ـ�ة�بالصـناعات�التصـ�يعية،�أما�من�حيث�نوعية�الصناعات�فعكس�ما��انت�عليھ�الصناعات�سابقا�

تتم�ــــ��الصــــناعة�ا��زائر�ــــة�اليــــوم���يمنــــة�الصــــناعات�ا��فيفــــة�وع�ــــ��وجــــھ�ا��صــــوص�الصــــناعات�الفالحيــــة�والغذائيــــة�وصــــناعة�ا��ديــــد�والصــــلب�

  .والصناعات�املي�انيكية�و�لك��ونية

  :�زائر�مقارنة�بالدول�املجاورة�من�خالل�ا��دول�املوا��و�مكن�ت��يص�مؤشرات�أداء�القطاع�الصنا������ا�

  2005و�2000مؤشرات�أداء�القطاع�الصنا���ل��زائر،�تو�س�واملرب�خالل�سن���) 2(جدول�رقم�

ــناعة�    ــ ــافة�للصـ ــ ــة�املضـ ــ القيمـ

ـــرد� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل�فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة�ل�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحو�ليـ

  )*دوالر(

ــناعة� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادرات�للصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصـ

  )*دوالر(التحو�لية�ل�ل�فرد�

ـــة� ــ ــ ــناعة�التحو�ليـــ ــ ــ ــ ــا�مة�الصــ ــ ــ ــ ــ��مسـ ــ ــ ــ �ــ

ــ�� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاتج�املح�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافة�للنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة�املضــ ــ ــ ــ ــ ــ القيمـــ

  )%(الداخ���ا��ام�

ــناعة� ــا�مة�الصــــادرات�للصــ مســ

ــا��� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ��إجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة��ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحو�ليـــ

  )%(الصادرات�

2000  2005  2000  2005  2000  2005  2000  2005  

  17,1  27,1  6,3  7,0  239  196  132,5 127,7  ا��زائر

  79,1  76,0  16,9  17,6  294  198  219,0  201,2  املغرب

  85  85,4  17,2  18,2  889  522  414,7  372,8  تو�س

  2000سعار�الثابتة�لسنة�باأل* 

ــــول��:املصـــــدر ـــ��حـ ـــية،�ملتقـــــى�وط�ــ ـــتدامة�وذات�قـــــدرة�تنافســ ـــادية�مســ ــة�اقتصــ ــال�نحـــــو�حقبـــ ــة�لالنتقـــ ـــناعية�بديلـــ ــد�الصــ ـــباح،�العناقيـــ ــ��صــ ـــان،�برا�ـــ ـــف�بر�ــ دور�يوســ

  .14قاملة،�ص�1945ماي��8،�جامعة� محليا�ودوليا�–و���دعم�تنافسي��ا�التجمعات�والعناقيد�الصناعية����تنمية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�
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يت�ــ��مــن�خــالل�ا��ــول�أنــھ�ع�ــ��الــرغم�مــن�التحســن�ا���ــول�ألداء�قطــاع�الصــناعة��ــ��ا��زائــر�وتحديــدا�الصــناعة�التحو�ليــة��ــ��ســنة�  

ات�شـــمال�افر�قيـــا�مثـــل�تـــو�س�واملغـــرب؛�و�ـــ��ســـياق�،�إال�أن��ـــذا�القطـــاع�ي�ســـم�ب��اجـــع�أدائـــھ�مقارنـــة�بـــبعض�اقتصـــادي2000مقارنـــة��ســـنة��2005

ذا�التقر�ـر�تنافسية�الدول�والعوامل�املـؤثرة��ـ��التنميـة��قتصـادية�املسـتدامة�يصـدر�املنتـدى��قتصـادي�العـال���تقر�ـر�التنافسـية�العـال���و�شـ����ـ

ة،�و�ـو�مـا�يـدل�عـن�قـوة��رتبـاط�بـ�ن�الوضـعية�ال�شـة�ل�ي�ـل�دولـ�139من�أصل��86دولة�إ���املرتبة��133من�أصل��83إ���تراجع�ا��زائر�من�املرتبة�

  . الصادرات�فيما�يتعلق�بالصادرات�التحو�لية�ذات�التكنولوجيا�املتقدمة�وتراجع�تنافسية��قتصاد�ا��زائري 

 منطقـة�صـناعية، 13 �شـاط، منطقـة 21 صـناعية، وحـدة 786 حوا�� ت�شط حيث ا��زائر�ة، السواحل الصناعية�تتمركز�ع�� واملؤسسات

 .خطرة صناعة 91 و م��رة 27 رملية، م��رة 14

  أ�م�املناطق�الصناعية����ا��زائر���. 2

املتعلـــــق�بإ�شـــــاء���نـــــة��28/02/1973املـــــؤرخ��ــــ���45/73ظ�ـــــرت�مـــــا��ســــ���باملنـــــاطق�الصـــــناعية،�وذلـــــك�بصــــدور�القـــــانون�رقـــــم���1973ــــ��عـــــام�

منطقـــة�صـــناعية�ع�ـــ��مســـتوى�إقلـــيم�الواليـــات�والبلـــديات،�وع�ـــ���امـــل�ال�ـــ�اب��77يجـــاد�اس�شـــار�ة�ل��يئـــة�املنـــاطق�الصـــناعية،�حيـــث�حـــدد�شـــروط�إ

املنطقة�الصناعية�أدرار�وواد�س���بالشلف،�وع�ن�مليلة�بأم�البوا���وأر�س�وجرمة�بباتنـة،�وأقبـو�ببجايـة�وسـيدي�خالـد�بـالبو�رة،�وواد�: الوط���أ�م�ا

ا�ــ�،�وقـــد�تــم�تحديــد�شـــروط�إدار��ــا�عــن�طر�ـــق�املرســوم�رقـــم�...عية��ســطيف،�ب�ــ�ج�بـــوعر�ر�ج�الســمارة�ا��ــراش�بـــا��زائر�العاصــمة�واملنطقــة�الصـــنا

    .3/03/1984املؤرخ�����55/84

ال��نــامج�ا��ما�ــ���لــدعم�النمــو��قتصــادي،�والــذي�شــرع��ــ�� و�عت�ــ��إعــادة�تأ�يــل�املنــاطق�الصــناعية�مشــروع�وط�ــ��يــدخل��ــ��إطــار�تنفيــذ

مليـــار�دج�للمنـــاطق�الصـــناعية�ومنـــاطق�ال�شـــاط��قتصـــادي�ع�ـــ��عـــدة�7.2صـــت�الدولـــة�لـــھ�غالفـــا�ماليـــا�قـــدر�بــــ�،�وخص2005تنفيـــذه�ابتـــداء�مـــن�أوت�

  .واليات،�وذلك���دف�تحديث�ال�يا�ل�القاعدية�وتطو�ر�نمط�ال�سي���للمؤسسات�الصناعية

   :طق�وضعية�مزر�ة��س�ب�كتار�للواحدة�و�ش�د�معظم��ذه�املنا�250و��100وت��اوح�مساحة�املناطق�الصناعية�ما�ب�ن�   

عـــــدم�تـــــوفر�املنـــــاطق�الصـــــناعية�ع�ـــــ��امل�شـــــآت�القاعديـــــة�الضـــــرور�ة�لالســـــ�ثمار��الك�ر�ـــــاء،�والغـــــاز�واملـــــاء،�والطـــــرق�وال�ـــــاتف�حيـــــث�أن�الكث�ـــــ��مـــــن��-

  املس�ثمر�ن��غ��ون�أو�ينفرون�من��س�ثمار���ا�بمجرد�ز�ار��ا؛

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��84/55املرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو�ي�ل�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي���املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق�الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعية�ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون��-

لـم��عـد�يـتالءم�والظـروف��قتصـادية�ا��ديـدة�كمـا�أن�املؤسسـات�امل�لفـة�ب�سـي����ـذه�املنـاطق�لـ�س�ل�ـا�قـانون�أسا�ـ���ز�ـادة�ع�ـ���1984مـارس� 03

   ية؛معانا��ا�من���ز�ما���مزمن�لتخ���السلطة�عن�تقديم�الدعم�املا���ل�ا�أو�تخصيص�مبالغ�ل��ميم�املناطق�الصناع

�انــت�توجــد�ع�ــ��مســتوى��1999عــدم�امــتالك�املنــاطق�الصــناعية�لســندات�ملكيــة�وحســب�تقر�ــر�املجلــس��قتصــادي�و�جتمــا���فانــھ�مــع���ايــة��-

   .قطعة�فقط�1716شمل�التط����القانو�ي�لألوعية�العقار�ة��2002قطعة�وا���غاية�منتصف��4079املناطق�الصناعية�

) الواليــة�أو�البلديــة( �كتــار�تقر�بــا،�تــم�إ�شــاء�معظم�ــا�بقــرار�مح�ــ���7881تمتــد�ع�ــ��مســاحة�قــدر�ا��منطقــة��شــاط�449كمــا�يوجــد�أيضــا�

ق�مــن�دون�تزو�ــد�ا�بج�ــاز��ســي���وتبقــى��ســبة�كب�ــ�ة�مــن�املتعــامل�ن�املتواجــدين��ــ���ــذه�املنــاطق�ال�يمتل�ــون�ســندات�ملكيــة،�كمــا��عــا�ي��ــذه�املنــاط

   . ضعف�ال��يئة

لكب�ــ��للمنــاطق�الصـــناعية�و�منــاطق�ال�شـــاط�مــن�حيــث�ال��يئـــة�واخــتالالت�التـــوازن��ــ��ال�ســي���قامـــت�الســلطات��ـــ��و�ــالنظر�إ�ــ��التـــد�ور�ا

�عليـــق�إ�شـــاء�منـــاطق�صـــناعية�جديـــدة�إ�ـــ��حـــ�ن��ســـو�ة�املنـــاطق�املوجـــودة�كمـــا�قامـــت�بدراســـة�ملـــف�حـــول�برنـــامج�إعـــادة��عتبـــار��1998افر�ـــل�22

   :إ���ما�ي���للمناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�وتوصلت

   تكييف��طار�القانو�ي،�خاصة����ميدان��سي���املناطق�و�خص�التعديل�املق��ح�أساسا�إشراك�املستعمل�ن�بصفة�مباشرة����ال�سي��؛� -

منــاطق� 7مليــون�دينــار�مــن�اجــل�إصــالح��250إ�شــاء�بــرامج�إصــالح�املنــاطق�الصــناعية�وتطو�ر�ــا�و�ــ���ــذا�الصــدد�تــم�تخصــيص�غــالف�مــا���قيمتــھ� -

  .منطقة�صناعية�12مليون�دينار�إلصالح��400صناعية،�وغالف�ما���آخر�قيمتھ�

  إدارة�املناطق�الصناعية. 3

  :��يئ��ا�كمرحلة�أو��،�ثم�القيام�بإدار��ا�كمرحلة�ثانية،�وقانونيا�فإن�إدار��ا��ع�����يئ��ا�و�سي���ا�معا�55/84يقصد���ا�حسب�املرسوم�   

  : تتم���يئة�املناطق�الصناعية�عن�طر�ق��يئات�ومؤسسات�مختلفة�نذكر�ا�حسب�ال��ت�ب�التا��: ة��يئة�املنطقة�الصناعي. أ

 و�ــذا�عنــدما�ت�ــون�املنطقــة�الصــناعية�تحتــوي�ع�ــ��9/03/1983املــؤرخ��ــ����02/82يئــات�عموميــة�اقتصــادية�م�شــأة�بموجــب�املرســوم�رقــم��،

  نوعة�تا�عة�لوزارات�مختلفة؛�شاطات�ذات�منفعة�محلية،�أو��شاطات�ذات�منفعة�وطنية�ومت

 مؤسسات�اقتصادية�حسب�الكيفيات�ال���ستحدد�بمرسوم�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع�ـ���شـاطات�ذات�منفعـة�وطنيـة�خاصـة�

  وتا�عة�لسلطة�رئاسة�واحدة؛

 عية�تحتــوي�ع�ــ���شــاطات�ذات�عــن�طر�ــق�وحــدة�متخصصــة�ت�شــأ�بموجــب�القــانون�و�ــ��التنظيمــات�املعمــول���ــا،�عنــدما�ت�ــون�املنطقــة�الصــنا

  .منفعة�وطنية�تا�عة�ملؤسسة�واحدة
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ا��صــول�: وتجــدر��شــارة��نــا�أنــھ�تقــع�ع�ــ��عــاتق��ج�ــزة�امل�يــأة�إلدارة�املنــاطق�الصــناعية�ضــرورة�املحافظــة�ع�ــ��مبــدأين�أساســي�ن��مــا

اعية�مـن�ج�ـة،�والتعـديل��ـ��حالـة�حـدوث�إشـ�االت��ـ��برنـامج�ع���العقارات�والتنازل�عل��ا�إذا��ان�ذلك�ضرور�ا�إلنجاز�مشار�ع�داخل�املنطقة�الصـن

عديــة�املنطقـة�بمــا�ي�ناســب�مــع���ــم�الصــناعة�املقامــة��ـ��املنطقــة،�و�ــذا��ــ��إطــار���يئــات�إضــافية،�كمـا�يقــع�ع�ــ��عاتق�ــا���يئــة�شــب�ات�امل�شــآت�القا

  .داخل�املنطقة�وضمان��ستغالل�ا��سن�للعقار

فقـــد�أســــندت�م�مــــة��ســــي���املنـــاطق�الصــــناعية�إ�ــــ��مؤسســـات�اقتصــــادية،�ت�شــــأ�وفــــق��84/56حســـب�املرســــوم�رقــــم��:�ســـي���املنطقــــة�الصــــناعية. ب  

ت،�كيفيات�محددة�باملرسوم،�و����ذا��طار�ظ�رت�مؤسسات�ال�سي���بصفة�مؤقتة�إ���حـ�ن�تحديـد�املعيـار�القـانو�ي�املطبـق�لتحديـد��ـذه�املؤسسـا

  :ج�زة�املتخصصة�نذكر�م��اوقد�ع�دت�م�مة��سي���ا�إ���العديد�من�� 

 املركز�الوط���للدراسات�و�بحاث�العمرانية�C.N.E.R.U  

 مؤسسة��سي���املناطق�الصناعية�E.G.Z.I.  

وتتمثـــــل�امل�مـــــة��ساســـــية�ل�ـــــذه��ج�ـــــزة�واملؤسســـــات��ـــــ��تلقـــــي�العقـــــارات�واك�ســـــاب�امللكيـــــة�بصـــــفة�قانونيـــــة�لألرا�ـــــ���امل�ونـــــة�للمنـــــاطق�

ضـــمن�أمـــالك�الدولـــة�أو�تا�عـــة�ل��ـــواص،�حيـــث�تقـــوم��ـــذه��ج�ـــزة�بإعـــادة�التنـــازل�ع�ـــ���ـــذه��را�ـــ���بواســـطة�عقـــود��الصـــناعية،�وال�ـــ��قـــد�ت�ـــون 

أة�بأعمـــال�توثيقيــة�ومشـــ�رة�لصــا���املســـ�ثمر�ن��ــ��إطـــار�املعــامالت�التجار�ـــة�املحضـــة،�أو��ــ��إطـــار�التج��ــ�ات��ســـ�ثمار�ة��عــد�أن�تقـــوم��ج�ــزة�امل�يـــ

ي�ئــات،�كمــا�تقــوم�املؤسســات�املســ��ة�بأعمــال�ال�ــ�ميم�لل�يا�ــل�ا��ارجيــة�وشــب�ات�الــر�ط�امل�شــآت�امل��قــة���ــا�عنــدما�ت�ــون�التجزئــة�للعقــارات�وال��

فيقـع�ع�ــ��) تمر�ـر�السـكك�ا��ديديـة��مـثال(املنطقـة�بحاجـة�إ�ـ��ذلـك،�أمـا��عمـال�ال�ـ��تجعـل�املنطقـة�الصـناعية�كعقـار�مخـدوم��االتفاقـات��دار�ـة�

رفقــــة�للقيــــام���ــــذه��شــــغال،�و�ال�ســــبة�ألشــــغال�التمــــو�ن�والك�ر�ــــاء�والغــــاز�فإنــــھ�يقــــع�ع�ــــ��عــــاتق�املؤسســــة�املتخصصــــة�واملعنيــــة�عــــاتق�املؤسســــة�امل

  .بالت�سيق�مع�املؤسسة�املس��ة�للمنطقة�الصناعية

 مسا�مة�املناطق�الصناعية����استحداث�مناصب�شغل�وإحياء�املشار�ع��س�ثمار�ة�. 4

جديـــدا�لتأ�يـــل�جميـــع�املنـــاطق�الصـــناعية�وطنيـــا،�مـــوازاة�مـــع�اتخـــاذ�مجموعـــة�مـــن��جـــراءات�العمليـــة�الراميـــة�أطلقـــت�ا���ومـــة�مشـــروعا�

واليــة،�وذلــك��ــ��خطــوة�لضــمان�إعــادة�ان�شــار�املشــار�ع��ســ�ثمار�ة�وضــمان�نجاع��ــا�بمــا��34منطقــة�صــناعية�جديــدة�ع�ــ���42لتفعيــل�مشــروع�إنجــاز�

 .مناصب�شغل�بالواليات�خاصة�املناطق�املعزولة�يمك��ا�ألن�ت�ون�بدائل�جديدة�الستحداث

منطقـــــة�صـــــناعية�أو�ـــــل�ا�ـــــ��الو�الـــــة�الوطنيـــــة�للوســـــاطة�والضـــــبط�العقـــــارى�بالشـــــراكة�مـــــع�مصـــــا���وزارة�الصـــــناعة��42ومشـــــروع�إ�شـــــاء�

عية�العقار�ة�أف�ـ����ـ���خ�ـ��واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وترقية��س�ثمار،��ذا�التعاون�الذي�فرض��حت�ام�ا���خطة�خاصة�للتحكم�����و 

مخططـا�مل�ـ���را�ـ��،�وذلـك��ـ��أعقـاب�توقيـع�وز�ـر�الصـناعة�لقـرارات�تـنص�ع�ـ��ا�شـاء�تلـك��42محضرا�الختيار��را����واستكمال��42ا���إعداد�

 .املناطق�الصناعية�وت�و�ن�ال��ان�الوالئية�املعنية�بدراسة�امللفات�املتعلقة�بتحو�ل��را����الفالحية

ســ�تم���يئ��ــا�بنــاء�ع�ــ��خصوصــيات�الواليــات�ال�ــ��ستحتضــ��ا�و�مق��حــات�الــوالة��2014املقــرر�إ��اؤ�ــا��ــ��أفــاق��42اطق�الصــناعية�الـــواملنــ

،�إذ�يرتقــــب�أن�تضــــم�واليتــــا�البليــــدة�و�جايــــة�منــــاطق�صــــناعية�متخصصــــة�للصــــناعات�الغذائيــــة،�2030ومراعـــاة�املخطــــط�الــــوط���لل��يئــــة��قليميــــة�

�كتـــارا�إلقامـــة�الصـــناعات��لك��ونيـــة،�و�قســـنطينة�ينظـــر�إل��ـــا�ع�ـــ��أ��ـــا�مالئمـــة��63اس�ستحتضـــن�منطقـــة�صـــناعية�بمســـاحة�وواليـــة�ســـيدي�بلعبـــ

بالصــناعات�املي�انيكيــة،�كمــا�ال��ســ�بعد�املشــروع�أن�تجمــع�منطقــة�صــناعية�واحــدة��شــاطات�صــناعية�مختلفــة،�ع�ــ��اعتبــار�أن�نظــام�نجاعــة��ســي���

�700م�الطلــب�القــادم�مــن�املتعــامل�ن��قتصــادي�ن،�فاملنطقــة�الصــناعية�املنتظــرة�بواليــة�ســطيف،�مســاح��ا�ســ�تجاوز�تلــك�املنــاطق�ال�ــ��ترا�ــ����ــ

   .باملئة�م��ا�للصناعات��لك��ونية��60كتار،�يخصص�

الـوالة�بموافاتـھ�مليار�سن�يم،�وألزم�بخصوصـھ�وز�ـر�الداخليـة�وا��ماعـات�املحليـة،��8800وقد�خصصت�لھ�ا���ومة�غالفا�ماليا�مقداره�

لطـا�ع�بتقار�ر�دور�ة�عن�س��ه�وعن�عمليات�التنازل�باالمتياز�لألرا����ال����عطـي�ا��ـق�للدولـة��ـ��اسـ��جاع�العقـار��ـ��حـال�عـدم�اح�ـ�ام�خصوصـية�ا

   .موضوع�املشروع�املتفق�عليھ

طات،�جــاء�بنــاء�ع�ــ��خيــار�ا���ومــة�بإحيــاء�و�حسـب�تقــار�ر�رســمية،�فــإن�قــرار�توســع�ا��ظ�ــ�ة�الوطنيــة�للمنــاطق�الصـناعية�ومنــاطق�ال�شــا   

ذا�ا��يــار�القاعـدة�الصـناعية�والعمـل�ع�ـ���سـ�ثمار��ـ��املجـال�الصـنا���مـوازاة�مـع��ســ�ثمار��ـ��القطـاع�الفال�ـ��ملواج�ـة�مرحلـة�مـا��عـد�الب�ـ�ول،��ـ

�سـتجيب�للكـم�امل�ـم�مـن�املشـار�ع�ال�ـ��أطلقـت��الذي�جعل�ا���ومة�تقف�عنـد�حقيقـة�مفاد�ـا�أن�املنـاطق�الصـناعية�ومنـاطق�ال�شـاط�املوجـودة�ال 

ومـــن�بـــ�ن�املشـــار�ع�ال�ـــ��تمـــت�دراســـ��ا�مـــن�قبـــل���ـــان�املســـاعدة�ع�ـــ��تحديـــد�وترقيـــة��ســـ�ثمارات�وضـــبط�العقـــار�خـــالل�السدا�ـــ����ول�مـــن�الســـنة�

  .منصب�عمل�50.000مليار�دينار�ومن�املنتظر�أن��ستحدث��112ا��ار�ة�قدرت�بـ

�ا�مـــديرة�الو�الـــة�الوطنيـــة�للوســـاطة�والضـــبط�العقـــاري،�بخصـــوص�عـــدد�طلبـــات�العقـــار�الصـــنا���ال�ـــ��تمـــت�وحســـب�آخـــر�حصـــيلة�قـــدم�

وحســب�معطيــات�الو�الــة�. دورة�نظم��ــا�ال��ــان�64واليــة،�وذلــك�خــالل��43ملــف�ع�ــ��مســتوى��4.176دراســ��ا�خــالل�السدا�ــ����ول،�فقــد�قــدرت�بـــ�

باملائـة��7ئـة�مـن��سـ�ثمارات�الصـناعية�تتمركـز��ـ��واليـات�شـمال�الـبالد�وال�ضـاب�العليـا،��ـ��حـ�ن�باملا�44الوطنية�للوساطة�والضـبط�العقـاري،�فـإن�

 .م��ا�فقط�تتمركز����واليات�ا��نوب



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  89 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

مـــوازاة�مـــع�دراســـة��كتتابـــات�املتعلقـــة�بمناقصـــة�دراســـة�أشـــغال�ال��يئـــة،�س�شـــرع�قر�بـــا��ـــ��الدراســـات�ا��اصـــة��عشـــرة�مواقـــع�صـــناعية�

با��ظـــائر�الصـــناعية�لواليـــات�املســـيلة�وســـيدي�بلعبــــاس�وجيجـــل�وأدرار�و�شـــار�و�ســـكرة�وســـطيف�وســـعيدة�والنعامـــة�وال�ـــ��مــــن��و�تعلـــق��مـــر . أخـــرى 

�كتـار،�أمـا�مجمـوع�املنـاطق�الصـناعية�املتبقيـة�فسـ�تم�إطالق�ـا�تـدر�جيا�حسـب�عامـل�تـوفر��وعيـة�العقار�ـة،��526. 2املنتظر�أن�ت���ع�ع�ـ��مسـاحة�

اح�ال��نـامج�الــوط���للمنـاطق�الصـناعية�ا��ديــدة�ال�ـ��ير�ـ��م��ــا�فـك�عزلـة�العديــد�مـن�املنـاطق�جــار�التحضـ���ملخطـط�جديــد�و�ـ��خطـوة�مواز�ــة�إلنجـ

املقررة،��ذه�ا��ظـائر�تؤكـد�وزارة�الصـناعة،�أن�ا��زائـر��42إل�شاء�مناطق�صناعية�ع����امل�واليات�الوطن،�كخطوة�تكميلية�ل��ظائر�الصناعية�الـ

 .سنة�40الفضاءات��قتصادية�من�لم�تنجز�مثل��ذه�

ال���سي�ون�ل�ا�الدور�الرئ����������يئة�» بمشاركة�فعالة�للسلطات�املحلية«وأكدت�مديرة�الو�الة�أن�نجاح��ذا�ال��نامج�ا��ديد�مر�ون�   

الطرقــات�والك�ر�ــاء�والغــاز�( �ــذه�الفضــاءات�املوجــھ�لالســ�ثمار�مــن�خــالل�تــوف���جميــع�العوامــل�املســاعدة�لتحقيــق�ذلــك�ع�ــ��غــرار�مختلــف�الشــب�ات

مـــرتبط�أساســـا�بتـــوفر�«إ�ـــ��جانـــب�تـــوف���مـــوارد��شـــر�ة�مؤ�لـــة�ل�ســـي����ـــذه�املنـــاطق،�كمـــا�أشـــارت�أن�تطـــو�ر��ســـ�ثمار�ب�ـــل�منطقـــة�) واملـــاء�والتط��ـــ�

حــة�ب�ــل�واليــة،�ودعــت��ــ���ــذا�مــن�خــالل�ترك�ــ��الســلطات�املحليــة�مــن�بلــديات�وإدارات�عموميــة�ع�ــ��ال�ــ�و�ج�لإلم�انيــات�وا��صــائص�املتا» �تصــال

خـاص�بتوجيـھ�املسـ�ثمر�ن�يتضـمن�املعلومـات�الضـرور�ة�حـول�الطبيعـة��قتصـادية�ب�ـل�منطقـة�مـن�الـوطن�ع�ـ��» تـوف���بنـك�معطيـات«الصدد�إ���

      .غرار��نتاج�الفال���وتر�ية�املوا����والب�ية�التحتية�املتوفرة�ووسائل�النقل

وم��ـا��متيـازات�ا��بائيـة�وتحف�ـ��» س��افقھ��س�يالت�وتحف��ات�وضع��ا�الدولة����متناول�املسـ�ثمر�ن«أن�إ�شاء�مناطق�صناعية�جديدة�

��ـــ��ا��صــــول�ع�ــــ��العقـــار�الصــــنا���مــــن�خـــالل�بيــــع�امل�ــــ��املر�ـــع�بالــــدينار�الرمــــزي�فضـــال�عــــن�إجــــراءات�إدار�ـــة�مخففــــة�كتقلــــيص�الوثـــائق�املطلو�ــــة��ــــ�

  .استحداث�اس�ثمار�صنا���مع�ن

   �اتمةا�

 وفعاليتـھ، وأ�ميتـھ �قتصـاد ��ـم �غي�ـ� فاعلـة��ـ� وأداة �قتصـادي النمـو لطر�ـق خر�طـة �و��ـا الصـناعية املنـاطق اسـ��اتيجية نجـاح إن

 التنافسـية أبرز�ـا�امل�ـ�ة مـن للنجـاح، كفيلـة عوامـل وجـود �سـتوجب آلي��ـا نجـاح وضـمان بناء�ـا للنمو��قتصـادي�فـأن �وسيلة باعتبار�ا املناطق وتلك

 خـالف أو تقنيـة أو متم�ـً�ا موقعـا خـام، مـواد �شـر�ة، مـوارد ت�ـون  قـد التنافسـية عل��ـا،�فـامل��ة املناطق تلك تقوم أن ي�ب�� ال�� �قتصادية �س��اتيجية

  .إنجاحھ �� �س�م ال�� مقومات��عمال من ذلك

�ا��زائر� ��� �الصنا�� �واملتم��ة�والقطاع �السبعي�يات �بداية ��� �وخاصة �سابقا �عليھ ��انت �ما �فعكس �الصناعات �نوعية �حيث من

�بالصناعات�التص�يعية،�تتم���الصناعة�ا��زائر�ة�اليوم���يمنة�الصناعات�ا��فيفة�وع���وجھ�ا��صوص�الصناعات�الفالحية�والغذائية�وصناعة

�و�لك��ونية �املي�انيكية �والصناعات �والصلب ��ا��ديد ��عا�ي �وال�� �معظم�ا �عدة �مواج�ة�من �الرا�نة �حال��ا ��� �قدر��ا �عدم ��� �تكمن مشا�ل

افة�إ���التحديات�ا��ديدة�واملنافسة��جن�ية�املحتدمة�من�جانب�الشر�ات�الك��ى�ذات�القدرات�التنظيمية،�وال�سو�قية�واملالية�العالية،�باإلض

  .  ديدة�محليا�وخارجيا����ظل�التغ��ات�ال����عرف�ا��قتصاد�ا��زائري ��ز�ا�عن�نقل�التكنولوجيا�املتطورة�وفتح�أسواق�ج

ونظـرا�للـدور�الكب�ــ��الـذي�يلعبــھ�قطـاع�الصــناعة��ـ��تفعيــل�التنميـة،�وت�شــيط�سـوق�العمــل�فقـد�حظــي�با�تمـام�كب�ــ��مـن�خــالل�جملـة�مــن�

أقيمت�العديد�من�املناطق�الصناعية�ع���ال�ـ�اب�الـوط���مـن�أجـل�التداب���والسياسات�الرامية�إ���إ�عاشھ�وتطو�ره�باستمرار،�و����ذا�الصدد�فقد�

��ســتفادة�مــن��متيــازات�ال�ــ��تمنح�ــا�مــن�خــالل���ــ�يع��ســ�ثمار�وتنميــة�املشــار�ع�خاصــة�الصــغ��ة�ممــا�يخلــق�فــرص�عمــل�جديــدة�ســواء�محليــا�أو 

صفة�ا��طوات��س��اتيجية�نحـو���تمـام�بالقطـاع�الصـنا���مـن�أجـل�لذا�ع���ال�يئات�املعنية�اتخاذ�تداب���وإجراءات�من�شأ��ا�أن�تأخذ�اقليميا،�

التنو�ـــع�ل�ي�ل�ــــا��قتصــــادي�ودعـــم�تنافســــ�تھ�مــــن�خــــالل�خلـــق�منــــاخ�تناف�ــــ���بـــ�ن�مختلــــف�املؤسســــات��قتصــــادية�الوطنيـــة�ضــــمن�القطــــاع�العــــام�

ت�فتيــة،�ومحاولــة�خلـق�منــاطق�صـناعية�و�عتمــاد�ع�ــ��وا��ـاص�بمــا��سـتوعب�املخــاطر�املطروحـة�لالنفتــاح�ع�ــ��السـوق�العامليــة�مـن�خــالل�مؤسسـا

طــوة�لــدحر�املزايــا�التنافســية�باالنتقــال�نحــو��نتــاج�الصــنا���عــا���التكنولوجيــا�كبوابــھ�تقود�ــا�نحــو�رفــع�قــدر��ا�التنافســية�وتنو�ــع��ــ��الصــادرات�كخ

التحو�ليـة�والـدخول�ضـمن�سلســلة�القيمـة�العامليـة،�نظــرا��صـفة�لعنـة�التبعيـة�للقطــاع��سـتخرا���عـن��قتصـاد�ا��زائــري�وتطـو�ر�قطـاع�الصــناعة
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�عت���ا��زائر�من�ب�ن�الدول�العر�ية�و�فر�قية�ال���حرصت�ع���بذل�مج�ودات�كب��ة�ع���الصعيدين�الوط���والدو���من�أجل�التقليل�

��دف�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية�ا����سليط�الضوء�ع���سبل�تكثيف�و�دل�ا���ود�للعمل�من�اجل�ا��فاظ�من�حدة�التد�ور�البي��،�لذا�

  .سا�مة����التنمية�املستدامة�ل��يل�ا��ا���و�املستقب��ع���الب�ئة�وامل

  حا����مسعود– املدن- ا��زائر�-ا��ديدة��- التنمية: ال�لمات�املفتاحية

Résumé: 
L'Algérie est parmi les pays arabes et africains, ce qui est désireux de faire de grands efforts 

aux niveaux national et international afin de réduire la gravité de la dégradation de l'environnement, 
de sorte que nous visons à travers ce papier pour souligner les moyens d'intensifier et de la place 
efforts pour travailler à la préservation de l'environnement et contribuer au développement durable 
la génération actuelle et de l'avenir. 

Mots-clés: développement - nouveaux - Algérie-villes - hassi messaoud 
  : قدمةامل

بقضايا�الب�ئة�لم�يكن�تنامي���تمام�بطبيعة�عالقة�التنمية�بالب�ئة�وضبط�اتجا�ا��ا�إال�بفضل�اقتناع�املجتمع�العال���بصعو�ة�التكفل�

بي���والتنموي�ومشا�ل�ا�املت�اثرة�باستمرار،�ودون�ف�م�التحديات�البي�ية�وال�شر�ة�وإدراك�أسبا��ا�إدرا�ا�وافيا،���ظل�تزايد�الفجوة�ب�ن�البعدين�ال

��عد �ال��ام �دون �منافعھ ��عظيم �إ�� ��قتصادى �ال�شاط �اتجاه �وال�شر�ةبفعل �الطبيعية �البي�ت�ن �ع�� �التعدي �حاضرا�أو�� م ��ضرار���ما عدم

� ��� �إفر�قيا �جنوب �و �بال��از�ل ��رض �قم�� ��عد �وخاصة �للب�ئة، �صديق �اقتصاد �نحو �امل��ايد ��تجاه �النظر�عن �بقطع ) 1992(ومستقبال،

وط�ن�روح�املسئولية�ع���ال��ت�ب،�وذلك�ب��يئة�متطلبات�التوافق�ب�ن�أ�داف�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�بما��سا�م����ت)2002(و

ش��كة�عن��جتماعية�و�خالقية،�جزئيا�و�ليا،�وذلك�بفضل�ا���ود�املت�املة�ب�ن�أ��اب�املصا��،�وطنيا�وإقليميا�ودوليا،����ضوء�املسئولية�امل

ل���حرصت�ع���بذل�مج�ودات�كب��ة�من�و�عت���ا��زائر�من�ب�ن�الدول�العر�ية�و�فر�قية�ا.�ثار�البي�ية�بأ�عاد�ا�امل�انية�و�جتماعية�والزمانية

�البي��، �التد�ور �حدة �من �التقليل �بصون �أجل �تنوع و البيولو�� التنوع �اال�تمام �و  م�افحة و الغابات صون  املناخ، قضايا ���يع�الت��ر،

 ا��اجة �ازدياد ، ا��ضري  الت��م ارأث و مشا�ل ملعا��ة مث�� ال����عد�وسيلة� ا��ديدة املدن و��ذا�بإ�شاء�.استغالل�مصادر�الطاقات�املتجددة

 ا�� ... وا��دمات العمل و للسكن

ما����الر�انات�ال���تطمح�ا��زائر�إ���كس��ا�من�اجل�تنمية�مستدامة����ضوء�اس�ثمار�ا�"  �ذه�الدراسة�تقودنا�ا���طرح�ال�ساؤل�التا��������

 ���املناطق�الصناعية؟

 التنمية�املستدامة؛كما�يتمثل و��عاد ا��وانب ع�� الضوء ل�سلط جاء الذي ال�ساؤل  ع�� محاولة��جابة تكمن�ا�ميھ�الدراسة���

 مشار�ع إ�شاء ع�� مستقبال �س�م نمو معدالت ببلوغ و�ذا للنفاذ الطاقة�القابلة موارد ع�� سبل�املحافظة استخالص �� للدراسة ال�دف

و��سا�م����التنمية�املستدامة؛�واعتمدنا�����ذه�الدراسة�ع���املن���الوصفي��ا��زائر�ة السوق  �� املتوفرة العاملة اليد تمتص تنمو�ة

  :للتفصيل�اك���قسمت��ذا�البحث�ع���ثالث�محاور  التحلي��

  :املستدامة والتنمية الب�ئة :املحور��ول 

 الب�ئة: اوال�

 : الب�ئة مف�وم  .1

 والب�ئة « Ecology » الب�ئة علم ب�ن ا��لط يحدث ما وكث�ً�ا م��ل  أو ب�ت �ع�� والذي�« OIKOS »اليونا�ي املصط�� من مأخودة �لمة الب�ئة

 ب�نما �ع�ش أينما ال�ائنات �ل دراسة �شمل«Ecology»ذلك��ان�علم�الب�ئة��� « Enviroment »��سا�ي الب�ئة �علم أحياًنا �س�� ما أو املحيطة

  : وم��ا للب�ئة �عار�ف عدة و�ناك�� .دون�سوا�ا الطبيعية ��سان عالقة دراسة ع���« Enviroment »��سانية الب�ئة علم يقتصر

 رض �� لنع�ش، الذي�ن�نفسھ �ك���ن �� الب�ئة �وزون، وطبقة ال��بة وم�ونات �رضية الكرة ب�وكب املحيط الغالف �� الب�ئة� 

�مصدر نحتاج�ا ال�� املعادن �� ا��ياة أساس املياه مصدر الغذا�ي،�� لألمن نزرع�ا ال�� ���  والغازات وا��رار�ات البناء مواد للصنع،

  ."والنبات وا��يوان ��سان ب�ن املوازن  �� والكيماو�ات،الب�ئة
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 من م��م يحتو�ھ��ل وما وال�واء واملاء ال��بة �� املحيط �ذا ��سان،�و�تمثل فيھ �ع�ش الذي واملعنوي  وا��يوي  املادي املحيط �� الب�ئة 

 فيھ و�مارس ودواء،ومأوى  وكساء من�غذاء، حياتھ مقومات ع�� فيھ و�حصل ��سان فيھ �ع�ش الذي �طار �� أو حية، أو�ائنات مادية م�ونات

  ."ال�شر من أقرانھ مع حياتھ

 تمام��قتناع ،مقتنعا"واحدة أرض"شعار 1972 سنة �ولمل�ست� ا�عقد الذي الب�ئة حول  �ول  الدو�� املؤتمر إقرار �عد العالم أصبح�������

  .ي�� فيما تناول�ا يتم البي�ية،وال�� املشا�ل معا��ة بأ�مية

 :الطبيعية املصادر واست��اف البي�� التلوث أ�م�ا عديدة مشا�ل إ�� الب�ئة تتعرض   :الب�ئة مشا�ل  .2

 يؤدي قد مما الب�ئة ���خواص �غي�� أي �ع�� الب�ئة ثلوث�الب�ئة لقانون  العامة �ح�ام �� ،وجاء)ال�واء،املاء تلوث( و�شمل :البي�� التلوث 

 .��ياتھ�الطبيعية ��سان ممارسة ع�� و�يؤثر ا��ية بال�ائنات ا����ضرار

 الب�ئة ع�� �ائلة ضغوط حدوث إ�� الزائد�للتكنولوجيا �ستخدام أدى حيث الب�ئة ع�� املؤثرة العوامل أحد :الطبيعية املوارد است��اف 

 خطرا التكنولو�� التطور  سل��،ومثل تأث��ا �ي�ولو�� النظام لإل�سان،�وأثر�ع�� )والبيولو�� املادي( الطبي�� املال رأس من كب�� جزء تدم�� إ�� وأدى

��ست��اف �عض�ا،وتمثل ودمار الطبيعية املوارد إلس�نفاذ الب�ئة ع��  والبحر�ة ال��ية ا��يوانات �عض الت��ر،انقراض�:ي�� فيما عموما �ذا

 .�الب��ول الطاقة موارد نفاذ��عض إ�� باإلضافة

 �خ��ة الف��ة �� العال��،وخاصة املستوى  ع�� بالغة أ�مية مفا�يمھ بمختلف التنمية موضوع يك���� :والب�ئة التنمية ب�ن العالقة .3

 من مجموعة نحو يتجھ العالم �ان أن �عد وذلك مستدام مستقبل إ�� للوصول  املستدامة التنمية إ�� ا��اجة نحو دوليا�م��ايدا ا�تماما لوحظ حيث

 املشا�ل من ذلك وما�إ�� الت��ر نطاق وا�ساع البيولو�� التنوع البي���،وفقدان ا��راري،والتد�ور  املحتملة،�فاإلحتباس ال�شر�ة�والبي�ية ال�وارث

 �� تنحصر للتنمية ا��الية من��ش�ال كث��ا أن عامة،حيث بصورة �قتصادية التنمية عملية عن وال ال�شري  الرفاء مشا�ل عن تنفصل ال البي�ية

 املبدأ أشار ،حيث"املستدامة التنمية"�س�� للتنمية مف�وم ظ�ور  إ�� أدى والتنمية الب�ئة ب�ن الوثيق العالم�فاالرتباط عل��ا �عتمد ال�� البي�ية املوارد

�مؤتمر الذي الرا�ع  عملية من يتجزأ ال جزءا البي�ية ا��ماية تمثل أن ي�ب�� املستدامة التنمية تتحقق ل�ي":ھأن إ�� 1992 عام ديجان��و ر�و أقره

   ."ع��ا بمعزل  ف��ا التفك�� التنمية�وال�يمكن

  التنمية�املستدامة  :ثانيا

 التنمية بتحقيق طالبت عندما والتنمية،وذلك للب�ئة العاملية ال��نة يد ع�� مرة ألول  املستدامة التنمية عرفت: مف�وم�التنمية�املستدامة.1

 "املستقبل باحتياجات �خالل دون  ا��اضر ا��يل .باحتياجات تفي"ال��

ف�ف���التنمية�ال���تل���احتياجات�ا��اضر�دون��خالل�بقدرات��جيال�القادمة�عن�تلبية�احتياجا��ا،�أو�����عب���عن�التنمية�ال���تتص

��ستمرار�و  �عوامل �نظام��باالستقرار�و�تمتلك �حيوي، �نظام �أنظمة �ثالث �ب�ن �التفاعل �عملية �لالستمرار�و��� �قابلة �التنمية �أو��� التواصل؛

�اجتما�� �نظام ��شمل�. اقتصادي، �و�ال�� �العالقات �مجموعة �ب�ن �ال��ابط �قياس �تركز�ع�� ��ستدامة �بقياس �املرتبطة �ا��ديثة و�س��اتيجيات

  .و�جتماعية�����ي�ل�استدامي��قتصاد�واستخدام�الطاقة�والعوامل�البي�ية

  . فاالستدامة�إذن�تتم���بالشمول�واملدى��طول�والديناميكية

 .مصط���متعارف�عليھ�عامليا�بأنھ�تلبية�احتياجات��جيال�ا��الية�من�املوارد�الطبيعية�مع�مراعاة�احتياجات��جيال�القادمة

  
التنمية�ال���تل���احتياجات�ا��يل�ا��اضر�دون�الت��ية�أو��ضرار�"   1987فالتنمية�املستدامة�حسب��عر�ف�ا�الوارد����تقر�ر�بورتالند�

مع�أنھ�و . اقتصادية،�و�ي�ية،�واجتماعية�: وتت�ون�التنمية�املستدامة�من�ثالثة�مجاالت�ع����قل"  بقدرة��جيال�القادمة�ع���تلبية�احتياجا��ا�

تلك��يمكن��عر�ف�التنمية�املستدامة�وفقا�ل�ل�مجال�من�تلك�املجاالت�منفردا،�إال�أن�أ�مية�املف�وم�تكمن�تحديدا����العالقات�املتداخلة�ب�ن

�العدالة.  املجاالت �تحقيق �خالل�ا �من �تضمن �بطر�قة �واملجتمعات �الناس �تطور �التأث���ع�� �إ�� ���دف �املستدامة ��جتماعية وتحس�ن��فالتنمية
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. أما����التنمية�البي�ية�املستدامة�في�ون�ال�دف��ساس��و�حماية���ساق�الطبيعية�واملحافظة�ع���املوارد�الطبيعية. ظروف�املع�شة�وال��ة

  .و�جتماعية�أما�محور�ا�تمام�التنمية��قتصادية�املستدامة�فيتمثل����تطو�ر�الب����قتصادية�فضال�عن��دارة�الكفؤة�للموارد�الطبيعية

�للنمو��قتصادي،� �الثابتة �النظرة �يركز�ع�� �الذي �التنمية �مف�وم �من �أشمل �مف�وم�ا �أن �نجد �املستدامة، �التنمية ��عر�ف �خالل من

�الصلة� �ذات �ا��وانب �من �وغ���ا �والسياسية �و�جتماعية �ال��ية �ا��وانب �ل�شمل ��قتصادية �ا��دود �تتجاوز �أ�عاد �ل�ا �املستدامة فالتنمية

 .إضافة�إ���ذلك،�نجد�أن�محاور�التنمية�املستدامة�ذات�عالقة�متداخلة�ومتفاعلة�فيما�بي��ا. حياة��فرادب

�واجتماعية� �وسياسية �اقتصادية ��غي��ات �إحداث �اجل �من �مستقلة �إرادة �وفق �موج�ة �ودائمة �واعية �عملية ��� �املستدامة �التنمية إن

  .ت�املجتمع�وتحس�ن�مستمر�ومتواصل�لنوعية�ا��ياة�فيھوثقافية�و�ي�ية��سمح�بتحقيق�تصاعد�مطرد�لقدرا

  : عناصر�التنمية�املستدامة��� :عناصر�التنمية�املستدامة.2

و��س�ند��ذا�البعد�الذي�يق����بز�ادة�رفا�ية�املجتمع�إ���أق����حد�و�القضاء�ع���الفقر�من�خالل�استغالل�املوارد�: البعد��قتصادي

  :يندرج�تحت��ذا�البعد�الطبيعية�ع���النحو��مثل،�و 

 إيقاف�تبديد�املوارد�الطبيعية. 

 تقليص�تبعية�البلدان�النامية 

 مسؤولية�البلدان�املتقدمة�عن�التلوث�و�معا��تھ 

 املساواة����توز�ع�املوارد 

 ا��د�من�التفاوت����مستوى�الدخل 

 ال�شر�و�تحقيق�الرفا�ية�و�تحس�ن�سبل�الرفا�ية�من�خالل�و�ي�ناول��ذا�العنصر�العالقة�ب�ن�الطبيعة�و�: البعد���سا�ي�و��جتما��

  :وعناصره��التا��.ا��صول�ع���ا��دمات�ال��ية�و�التعليمية�ووضع�املعاي����منية�واح��ام�حقوق���سان

 تث�يث�النمو�الس�ا�ي 

 أ�مية�توز�ع�الس�ان 

 ستخدام��مثل�للموارد�ال�شر�ة� 

 ال��ة�و�التعليم 

 الديمقراطيةحر�ة��ختيار�و� 

 البي��� �التنوع�: البعد �املائية، �واملوارد �الزراعية �لألرا��� ��مثل ��ستخدام �مثل �و�البيولوجية �املادية �املوارد �ع�� �با��فاظ و�تعلق

  :البيولو��،�املناخ����العالم�وذلك�من�خالل��سس�ال���تقوم�عل��ا�التنمية�املستدامة�من�حيث��عتبارات�البي�ية�و���

  .و���مراعاة�ت�و�ن�مخلفات�ال�تتعدى�قدرة�اس�يعاب��رض�ل�ذه�املخلفات�أو�تضر�بقدر��ا�ع����س�يعاب�مستقبال: املخرجاتقاعدة�

  .مصادر�متجددة�مثل�ال��بة�و�املياه�و�ال�واء،�مصادر�غ���متجددة�مثل�املحروقات: قاعدة�املدخالت

  إ���تكنولوجيات�أنظف�و�أكفأ�تنقل�املجتمع�إ���عصر��ستخدم�أقل�قدرا�من��و�البعد�الذي���تم�بالتحول�: البعد�التق���و��داري

��د�من�الطاقة�و�املوارد�و�أن�ي�ون�ال�دف�من��ذه�النظم�التكنولوجية�إنتاج�حد�أد�ى�من�الغازات�وامللوثات�واستخدام�معاي���معينة�تؤدي�إ���ا

  .م�الطبيعية�أو��ساند�اتدفق�النفايات�و��عيد�تدو�ر�النفايات�داخليا�و��عمل�مع�النظ

  :حيث�يتم�مراعاة�عدة�أمور�أ�م�ا

 استخدام�تكنولوجيا�أفضل 

 ا��د�من�انبعاث�الغازات 

 استخدام�قوان�ن�الب�ئة�ل��د�من�التد�ور�البي�� 

 إيجاد�وسائل�بديلة�أو�طاقة�بديلة�للمحروقات�مثل�الطاقة�الشمسية�و�غ���ا. 

السياسات�ال���تو������س�يل�حماية�الب�ئة�وا��فاظ�عل��ا�وتزداد�أ�ميتھ����منظمات��عمال�ان�نظام��دارة�البي�ية��و�مجموعة�من�

اي���املحلية�ال���ترتبط��شاطا��ا��ش�ل�كب���ب�ل�ما�يتعلق�بالب�ئة،�حيث�تصبح�املؤسسة�ملزمة�باملشاركة����ا��د�من�التلوث�البي���و�ل��ام�باملع

 .والدولية�لتحقيق�ذلك

 تضمن�حماية�الب�ئة����اطار�التنمية�املستدامةالقانون�امل .3

�النفايات �ع�� �و�القضاء ��سي���و�مراقبة �املتضمن �وإ��� : القانون �للنافايات �لل�سي���العشوا�ي �حد �وضع �إ�� �النو�� �القانون ��دا يرمي

 . مراقبة�ظروف�التخلص�م��ا
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�القانون�الساحل�و :  القانون�املتضمن�حماية�وتثم�ن�الساحل  يضع�املبادئ��ساسية�إلستعمالھ،��سي��ه�وحمايتھ،�تندرج��يحدد��ذا

�أي� �يتم �أن �ع�� �الساحل �طبيعة �ع�� �ا��فاظ �القانون ��ذا �و�يتو�� �و�الب�ئة ��قليم ���يئة ��عد �ضمن �فصاعدا ��ن �من �التنمية �أعمال معظم

��طار  ��ذا �و�� �املعنية، �الساحلية �املناطق �لطبيعة �التام �إطار��ح��ام ��� �بحماية��استصالح �املتعلقة �و�ا��اصة �العامة �القواعد �القانون يحدد

  . الساحل�و�تثمينھ

��دف��دا�القانون�إ���ترقية�ا��وانب��جتماعية�و�قتصادية� : القانون�املتعلق�بحماية�املناطق�ا��بلية����اطار�التنمية�املستدامة

،�و���دف�إ���إعادة�)النقل،التمو�ن،�ال��ة(عمال�ترتبط�بتحس�ن�ا��دمات�لس�ان�ا��بال�باشراف�الدولة�و�ا��ماعات�املحلية�ع���القيام�بأ

 . ت�شيط�املناطق�ا��بلية�من�خالل�تحس�ن�اطار�ا��ياة�و��ي�لة�مالئمة�للقضاء�ا��ب��

�لإلقليم �املستدامة �و�التنمية �بال��يئة �املتعلق � : القانون �و�خاصي��ا �تنوع�ا �ع�� �لألقاليم �املستدامة �التنمية �����س��دف و��شارك

 . السياسات�العمومية�للتنمية��قتصادية�،��جتماعية�،�و�حماية�و�تثم�ن�القدرات�و�املوارد�الطبيعية

يدعم��ذا�القانون�إدارة�تتقاسم�ا�بالدنا�مع�املجموعة�الدولية�:  القانون�املتضمن�ترقية�الطاقات�املتجددة����اطار�التنمية�املستدامة

ملس�ب�لإلحتباس�ا��راري�و����ضمان�إدخال�الطاقات�املتجددة�،�و���دف��ذا�القانون�إ���ترقية�مصادر�جديدة�للطاقة����تحديد�إنتاج�الغاز�ا

 . النظيفة�،�متجددة�و�غ���خط��ة�ع���الب�ئة

 �ستقرار وتحقيق �نتاج دفع���لة �� أساسًيا عامال إمدادا��ا �ش�ل إذ املستدامة، التنمية لتحقيق ال�امة العناصر من الطاقة لذا��عد

 القضايا تواجھ ال�� العاملية التحديات إدراك بصدد فاننا لذا الفقر؛ من وا��د مستو�ات�املع�شة تحس�ن ع�� و�عمل العمل فرص يوفر مما والنمو،

 :وم��ا والب�ئة، الطاقة بمجال الرئ�سية�املتعلقة

 و�جتما��؛ �قتصادي النمو لتعز�ز الطاقة توف�� 

 ؛ التلوث الطبيعية�وحدوث املوارد إ�دار �� ت�س�ب وال�� املستدامة غ�� و�س��الك �نتاج أنماط �غي�� 

 ا��وي؛ الغالف ع�� الطاقة الستخدامات السلبية التأث��ات من ا��د 

 عل��ا؛ �عتماد يمكن للطاقة مصادر�بديلة توف�� 

�لتحقيق الدعائم أحد �و و�ي�ًيا اجتماعًيا مقبول  �ش�ل إن�شار�ا �غرض الطاقة برامج �عز�ز ان  وال�� الثالثة، �لفية أ�داف �ساسية

�ا��فاظ مع الطاقة مصادر لتنو�ع وترت�بات إجراءات إتخاذ ا���ومات ع�� يجب بمقتضا�ا ،وال�� املتحدة �مم أقر��ا  وز�ادة الب�ئة ع�� مراعاة

 .املختلفة للمناطق إمدادا��ا

 و�خاصة الطاقة، واستخدام املرتبطة�بإنتاج العمليات كفاءة لرفع أ�مية ف�ناك الطاقة ونظم ملعدات والتق�� العل�� التقدم إ�� واس�نادا

 برامج�التعاون  إطار �� الطاقة استخدام �� كفاءة �ع�� التقنيات نقل و���يع وترشيد�اس��الك�ا كفاء��ا تحس�ن قضايا ودمج الك�ر�ائية، الطاقة

  . اس��الك�ا ترشيد إم�انيات حول  الو�� ل�شر باإلضافة الدو��،

  املدن�ا��ديدة�: املحور�الثا�ي

 لقد و ا��ضري، العمران أنماط �� التجديد التغي���و معالم أ�م من ، ا��ديدة الس�انية التجمعات أو ا��ديدة املدن إ�شاء ظا�رة �عد

 العمل و للسكن ا��اجة �ازدياد ، ا��ضري  الت��م أثار و مشا�ل ملعا��ة مث�� �وسيلة ، ا�تمام�الدول  و عناية ا��ديدة املدن إ�شاء ظا�رة لقيت

 أجل من و ، البي�ية تال���امللوثات �غرض أو ، خدماتية أو زراعية أو صناعية ، عمالقة اقتصادية مشروعات إقامة �غرض ا��؛�أو ... وا��دمات

 . بجوار�ا أو ع��ا �عيدا إما و ، القديمة التقليدية املدن و العواصم بداخل إما إل�شاء�املدن، املناسبة املواضع اختيار يجب ��داف �اتھ إ�� الوصول 

 طر�ق �� السائرة أو املتطورة العالم بلدان مختلف العمرا�ي��� التوسع �� بھ يقتدى معماري  نموذج ا��اضر وقتنا �� ا��ديدة املدن أصبحت

 التج���ات مجال الراقية��� ا��ضر�ة املستوطنات �ذه مثل إ�شاء يتطل��ا ال�� التكنولوجية ا����ة و ، املالية�ال��مة �م�انيات تملك ال�� ، النمو

 من كغ���ا ا��زائر و. متناسقة و م��نة حضر�ة شبكة إطار �� ا��ديدة �ذه�املدن تؤد��ا ال�� ا��دمات و الوظائف أو ، املت�املة و املتنوعة ا��ضر�ة

 صاحبھ س�انيا ضغطا �عا�ي أصبحت ال�� و ، الك��ى  السيما املدن ��م �� املفرطة الز�ادة �س�ب ذلك و ، التجر�ة �ذه ش�دت الثالث العالم دول 

 . أخرى  أحيان �� الالشر�� الفوضوي  و أحيانا املخطط املنظم التعم�� ش�ل ب�ن زاوج ، سر�ع عمرا�ي نمو

 مف�وم�املدن�ا��ديدة: اوال

املدن�ا��ديدة�سياسة�مم��ة�إلعادة���يئة��قليم�،�و�تطو�ره�،�و�تنظيم�املجال����العديد�من�البلدان�،�السيما�مع�حدة�املشا�ل��ش�ل�

 .العمرانية�،�خاصة�مع�ت��م�املدن�الناجم�عن�النمو�الديمغرا���و�تيارات�ال��رة�امل��ايدة

 �عب�� �ستعملو��Newtown, New City ,Ville ، Nouvelles:ا��ديدة�مثل�لقد�استخدمت��عر�فات�متعددة�لوصف�املجتمعات�العمرانية

 �عرف�املدن و . ا���م و ، الوظيفة و ، ��داف ناحية من �عض�ا عن تختلف ال�� ، املجتمعات ����عر�ف�العديد�من Newtown"  ا��ديدة املدن

 . �ستقالل و �ستمرار مقومات ل�ا قو�ة�و اقتصادية قاعدة ت�ون�ذات و متم�� صغ�� مجتمع ع�� تحتوي  ، جديدة عمرانية مناطق: بأ��ا ا��ديدة

 .املوجودة خاليا�السكنات أو خلية من انطالقا أو خال موقع �� ب�املھ م��مج حضري  تجمع : ا��ديدة املدينة
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  . موجودة سكنية نوى  عدة أو نواة إ�� �س�ند أو ، خال موقع �� ي�شأ ، حضري  �ل�تجمع��شري�ذي�طا�ع�مدنا�جديدة�عد�

 .والتج��� و�س�ان ال�شغيل إم�انيات من يوفره بما و�شري، واقتصادي اجتما�� توازن  مركز ا��ديدة املدن �ش�ل

  :و����ضوء��ذا�يت���أنھ�يجب�أن�تتوفر�عدة�عناصر�و�تتفاعل�فيما�بي��ا�ح���ن�ون�أمام�مدينة�جديدة�بمع���ال�لمة�و�ذه�العناصر����

و��و�الكثافة�الس�انية�ال���س�تمركز�����ذا�الفضاء�ا��ديد�،�لتحقيق�احتياجا��ا�الرا�نة�،�و�تحفظ�حقوق��جيال�:  ال�شري التجمع�

املوقع�القادمة؛�و�تختلف��ذه�الكثافة�من�دولة�ا���اخرى�تحديد�عدد�الس�ان��عت���املش�لة�الثانية�من�املشا�ل�ال���تواجھ�املدن�ا��ديدة��عد�

 .�سمة�)  700.000و��400.000( �ديدة�الفر�سية�،�فتمتاز�بنطاق�ا�الس�ا�ي�الكب���مقارنة�باملدن�ال��يطانية�،�حيث�ي��اوحب�ن�فاملدن�ا�

و�بال�سبة�للمدن�ا��ديدة�امل��مجة����ا��زائر�فتم�تحديد�عدد�الس�ان�حسب�وظيفة��ل�مدينة،فاملدن�ا��ديدة�املنوط���ا�كبح�التوسع�

 .�سمة��املدينة�ا��ديدة�سيدي�عبد�هللا�و�بو�نان�)  200.000و�150.000( س�ا��ا�ب�ن�ا��ضري�ي��اوح�عدد�

أما�املدن�ا��ديدة�املختصة�بإعادة�التوازن��قلي���و�ال���تخص��ل�من�املدينة�ا��ديدة�بوغزول�و�إمدغاسن�فقدرت�الكثافة�الس�انية�

بة�ملدن�ا��نوب�و�املتكفلة�بالتنمية�املستدامة�فقدرت���ا�الكثافة�الس�انية�كمرحلة��سمة�،�و�أخ��ا�و�بال�س)  400.000و��50.000( ��ا�ما�ب�ن�

  .�سمة�ع���أن�تتوسع�مستقبال���80.000سمة�و�30.000أولية�ب�

خلق�مركز�حضري�قوي�تتوازن�فيھ��م�انيات��جتماعية�،��قتصادية�وال�شر�ة�يرمي�إ���تحقيق�التعددية�الوظيفية�: الطا�ع�ا��ضري 

  .و�مصمم�بحيث�يفي�باحتياجات�املقيم�ن... �التجارة�،�ا��دمات�،��دارة�،�امل�اتب�،�ال��فيھ�

�أو�معمورا�: املوقع �تماما �خال �موقع �فوق �مدينة �بناء �لس�ولة �و�ذا ،� �ا��ديدة �املدن �إلقامة �أساسية �كقاعدة �ا��ال �اختيار�املوقع إن

و��ذا�لدعم��وساط�و��قاليم�،�و�املناطق�،�و�ا���ات�ال����عا�ي�صعو�ات�و�تفعيل�ا�من�ب��كيبة�س�انية��سيطة�ول�س�فوق�مجال�معقد�الب�ية�

 .أجل�استقرار�س�ا��ا

أن�املدينة�ا��ديدة����مركز�تتفاعل�فيھ�مجموعة�من�العوامل�و�ل�ست�مجرد�حشد�عدد�من�الس�ان�فباإلضافة�إ���: الوظيفي التوازن 

 ...ما���ب�ل�مشتمالتھ�املتمثلة����السكن�و�العمل�و�ال��فيھ��ذا�العنصر�يتوجب�توافر�ا��انب��جت

 أسبابھ و ا��زائر �� ا��ديدة املدن توز�ع: ثانيا

 و املدن ل�ذه ا��ضر�ة الب�ية عقد مما ، م��ايدا�سنو�ا و مفرطا حضر�ا تركزا �عا�ي من فم��ا ، جمة مشا�ل من�عدة� ا��زائر�ة �عا�ي�املدن

 شاسعة مساحات و ثروات ذات مدن وم��ا العاملية نحو سائرة كمدن قيم��ا من حطت ال�� باألحياء�القصدير�ة �غزو�ا خاصة ، ل�ا العام املنظر شوه

 التوز�ع و �قلي��، التوازن  إعادة مسألة يخدم ، ا��ديدة املدن مواقع اختيار ي�ون  أن ل�ذا�يجب ، عمرانيا متخلفة و س�انيا فارغة شبھ أ��ا إال ،

 �ل جديد �ان ما م��ا ضوابط�و بدون  و املشار�ع�جزافا �ذه إلطالق العمومية السلطات أل�واء عرضة أيضا ت�ون  ال ح�� و الس�ان، و لل��واتالعادل�

 : صور���� ثالث ا��زائر �� ا��ديدة املدن و�أصبحت ، ف��ا النظر إعادة تم أنھ إال .بكر موقع ع�� ا��دة

 .بو�نان ، عبد�هللا سيدي : )التل �� �ول  ا��زام مدن(ا��ضري  التوسع �� تتحكم و : لالمتياز ا��ديدة املدن�-

 . بوغزول):العليا ال�ضاب �� الثا�ي ا��زام مدن( �قليمي التوازن  إلعادة ا��ديدة املدن -

   مسعود حا��� املنيعة، ):ا��نوب �� الثالث ا��زام مدن( املستدامة التنمية لدعم ا��ديدة املدن  -
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 مدن�التنمية�املستدامة:املحور�الثالث

���املدن�ا��ديدة�تخص�ا��نوب��شساعتھ�ومشا�لھ،�فقد�قررت�إس��اتيجية��امة�و�طموحة�لتنمية�ا��نوب�ا��زائري،�و�تقوم��ذه��

،�و�ع���تنظيم��قليم�باإلبقاء�ع���الس�ان����أماك��م،�و�جلب�شرائح�أخرى�لدعم�عملية�) السيما�املنجمية�( ا��طوة�ع���تثم�ن�موارده�ال�امة�

  .���وي،�وجعل�ا��نوب�فضاء�جذابا�و�دعم�أش�ال�التعاون�مع�ال�ضاب�العليا�و�الشمالالتوازن�ا

�مختلف�� �ملواج�ة �الطاقوي �امليدان ��� �ا��راري �لالحتباس �إصدار�الغاز�،املس�ب �تخفيف �إجراءات �تب�� �ع�� �السياسة ��ذه �قامت كما

 .التغ��ات�املناخية�

 .،�كمحطات�ك�ر�ائية�حقيقية�خضراء�للغدو�ي�ون��ذا�عن�طر�ق�إطالق�و��عميم�أبراج�شمسية

�نموذ��� �كمشروع �لبوغزول �ا��ديدة �املدينة ��� �ا��ضراء �املخططات ��ذه �ملثل �املث�� �الشروط �وا��نوب �العليا �خيار�ال�ضاب و��يح

 .ألغراض�تجر��ية

����ا��ركية��قليمية�للبالد،�غ���أن�النضوب��  �سيؤدي�إ����سر�ع�كما�أن�املحروقات�قد�لعبت�دورا�كب��ا�و�أساسيا جل�لالحتياطات

 .القطيعة�����غطية��حتياجات�الوطنية����آفاق�ثالث�ن�سنة�القادمة�

�املالية� �املوارد �ومضاعفة ��رض �باطن �واستغالل �الطلب، �لعقلنة �سياسة �ألية ��عت���امتدادا �للطاقة �جديدة �مناجم ��عر�ف �فإن و�ل�ذا

 .الناجمة�عن�املحروقات�

 . قدراتھ �ل يظ�ر لم كفاية، املك�شف غ�� و الواسع ا��زائري  املنج�� املجال إن

 إذن علينا يجب ا��زائر، خصوصا و للمواد�الطاقو�ة املنتجة الدول  �ل �� وحتمية طبيعية ظا�رة �عد الذي املنجميات، الس�نفاد توقعا و

 . املتجددة و الطاقات�ا��ديدة تنمية و اقتصاد لتنو�ع ا���ود تكثيف

 . ا��ديدة مسعود حا��� تلعبھ �ذا�الدور  و الشمسية بالطاقة الغ�� الكب�� ا��نوب و كبوغزول العليا ال�ضاب مدن أ�داف ب�ن من �ذا و

 قدر�ا بطاقة العالم �� املوارد أ�م �عد�من شم��� بمورد تتمتع أ��ا السيما 2025 سنة املتجددة الطاقة من 10%لتحقيق ��دف فا��زائر

 مسعود، حا��� الصناعية املخاطر أو البي�ية املشا�ل ع�� للرد و التنمية�املستدامة، ،لدعم جديدة مدن ثالث إ�شاء تقرر  فقد 2 م/ واط كيلو 2.200

 . غرداية من بالقرب ا��ديدة متلي�� مسعود،املنيعة، حا��� : غرداية ،�و ورقلة ا��نوب مدن تطو�ر و جاذبية و�عز�ز

  مسعود املدينة�ا��ديدة�حا���

   
بجانب��و��ا�أك���مدينة�نفطية��ناك،�فإ��ا�تمثل�حقيقة�للب�ئة�ال��راو�ة�ا��افة،�) أق����جنوب�البالد(ا��زائر�ة�" حا����مسعود��عت�� 

�أك� �مساح��ا �تفوق �إذ �أراض��ا، ��شساعة �مسعود �حا��� �مدينة �تنفرد �املتنامي �النفطي �بال�شاط �مباشرة �صلة �محاذير�ل�ا �ضّد �غ���مؤمّنة ��لك��ا

�تو�سية�برم��ا،�و�جانب��و��ا�مركز�الب�ئة�ال��راو�ة�ا��افة����جنوب�ا��زائر،�فإّ��ا��عا�ي�من��شاشة�نظام�ا�البي��،��عد�تحول�ا�إ���را����ال

  .1956قطب�صنا���منذ�اك�شاف�الب��ول���ا�سنة�

�مسعود �حا��� �ا��ديدة �املدينة �ا��الية�)7(�لم�90 تبعد �مسعود �حا��� �تقع ورقلة، بوالية عن  املدينة �غطي مر�� بواد تحديدا حيث

خصصت� و ، �كتارا 1161 بـ املستقب�� التوسع محيط و�قدر �كتارات، 3205 بمساحة محيط�التعم�� ب�ن توزع ، �كتارا 4483 مساحة ا��ديدة

  . �كتارا 965 بما�مساحتھ �مداد �شاط منطقة و املدينة، حماية �غرض التعم�� بمساحة محيطة �كتارا 313 مساحة

 �شاطات و والر�اضية، لثقافية، و وا��امعية، الطاقو�ة، ال�شاطات �� ، مسعود حا��� ا��ديدة للمدينة �ساسية الوظائف تتمثل و

 للتحض�� نوع�ا من الفر�دة الشمسية بالطاقة غ�� الوطن فجنوب  لل�يدروكر�ونات؛ مستقبل صنع من�أجل محر�ا دورا املدينة �ذه ال�سلية،�وتلعب

  . املتجددة الطاقة ���يع خالل من الطاقوي، لالنتقال

�أصناف خالل من ، املناخ �غي�� أثار بتقييم �سمح حيث ، ال��راو�ة بزراع��ا أيضا غنية �� و  أو وراثيا املعدلة املحاصيل است�باط

 وتج���ات ، �كتارا 858 مقدرة للطاقة تجمعات ،و ساكن 80.000 مقدرة السكن حصة �انت فقد ، ا��ديدة املدينة �ذه ب��امج يتعلق الطبيعية�فيما
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 ا��دمات و السلع إلنتاج مخصصة مناطق ، للعبادة أماكن ، والتنمية والبحث للت�و�ن مراكز و معا�د�جامعية ، الر�اضة و للشباب م�شآت و إدار�ة

  ... الر�اح من املدينة ��ماية أخضر حزام و الطاقو�ة بال�شاطات املرتبطة

 : م��ا اعتبارات لعدة ذلك و ، ا��ديدة املدن من بطوق  ا��نوب منطقة حظيت لقد

�مساحة % 87 يقارب ما ع�� تمتد ف�� �مساحة مليو�ي بحوا�� تقدر ال�� ا��زائر�ة ال��راء من  رئ�سية أقاليم ثالثة وتضم البالد، �لم

 . ا��نوب أق��� الغر�ي�و ا��نوب و الشر�� ا��نوب �� م�مة، و شاسعة

�و رصيد إ�� تضاف ��مة طبيعية و اقتصادية، بإم�انيات ا��زائر�ة ال��راء تزخر و  املياه خزانات م��ا ، النادرة املعادن املحروقات

 . ال��راء �� املستقبلية التنمية ملشار�ع املحرك��سا��� �عت�� ال�� �لبية املياه م��ا خاصة ا��وفية،

 العمل فرص توف�� و الس�ان، من �عداد�امل��ايدة احتياجات لسد تطو�ر�ا يمكن ، ال�ضاب و بالواحات زراعية إم�انيات ع�� تتوفر كما

 الصعيدين ع�� صعبة ظروفا �عا�ي ا��نوب أن إال، الكب�� با��نوب السياحة ترقية و مت�املة�لتطو�ر ثقافية و طبيعية مقومات با��نوب و ل�م،

 و وسائل�العناية �� النقص ن�يجة النخيل حقول  تد�ور   �قليم ��ذا �قتصادية التنمية تواجھ كما .ال�شاط�ال�شري  �عيق مما الطبي��، و املادي

 نظرا ا��نوب مدن لك��ى  و ، للواحات البي�� التوازن  كذلك�اختالل الشباب، ب�ن البطالة �سبة ارتفاع ، ال��بة تم�� ، النباتية �مراض من الوقاية

 . إفرازاتھ و العشوا�ي للتعم��

 �� مفيدة عملية " ا��ديدة املدن خيار "من� تجعل�ا ، (% 9.5 ) الواسعة املساحات �ذه �� ا��ضر�ة الشبكة لكثافة الكب�� الضعف �ذا إن

 . املناطق �ذه �سي�� خدمة

  . سواء حد ع�� ا��دودية ا���و�ة�و التنمية حول�ا تتمركز أقطاب ب�شكيل ، ال��راو�ة املناطق عن ج�ة من العزلة فك -

  ا��اتمة�

وإعادة�نقل�جزء�من�ال�شاط��قتصادي�إ��� ا��زائر مشروع�اس��اتي����ام�من�شأنھ��غي���التوز�ع�ا��غرا���للس�ان���املدن�ا��ديدة�

� �وشمال �العليا �الساح��،�ال�ضاب �الشر�ط ��� ��قتصادية �ا��ركية �وتمركز �الس�ا�ي �التكدس �بتخفيف �س�سمح �مما ال��راء،

    . ت�املطروحة�ع���عدة�أوجھ�ر�ان�حقيقي�بال�سبة�ل��زائر�البد�من�كسبھ�ملعا��ة��ختالال  ا��ديدة فاملدن

و�تضم�املنطقة�الصناعية�مختلف�الب�يات�. �عد�املدينة�ا��ديدة���ا����مسعود�قطبا�صناعيا�و�سكنيا���ما�يتفرع�ع���أر�عة�أحياء

 .التحتية�ال���من�شا��ا�تلبية��ل�ا��اجيات�و���شغاالت�ال����ع���ع��ا�فئة�الصناعي�ن

  :�وامشال

عرض�تجر�ة�أملانيا��-  أ�مية�الطاقة�املتجددة����حماية�الب�ئة�ألجل�التنمية�املستدامة).جامعة�البليدة(ساحل��محمد& محمد�طال��� .1

  ./ 2008 06عدد��-مجلة�الباحث� –

  21-20،�ص؛�2007خالد�مصطفى�قاسم،�إدارة�الب�ئة�و�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة�املعاصر،�الدار�ا��امعية،�مصر،� .2

 .10،9،ص،)دراسة�حالة�شركة�سونطراك(مقدم�و�يبة؛�املسؤو����جتماعية�م��ة�اس��اتجية�خالقة�للقيمة�.القادر،�أعبد� بابا.ا .3

  2001 ،�سنة�77ر،�العدد�.املتعلق�ب��يئة��قليم�وتنميتھ�املستدامة،ج�20/ 12/12،�املؤرخ����01،2001قانون�رقم� .4

 املطبوعات ديوان .، �قليم ��يئة و التج��� وزارة ، الوط�� ال��اب اس��جاع - ��الوط ال��اب وضعية : غدا ا��زائر ، رحما�ي شر�ف.  .5

 267ص� ، 1995 سنة ، ا��زائر ، عكنون  بن ا��امعية
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  "مقومات�ومعوقات��س�ثمار�ا��قيقي����ا��زائر"

  مرزوق�آمال/ أ

  �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��

  قاملة�1945 ماي�08جامعة�

  :م��ص

��قتصادي�املح���املؤثر�ع���تدفقات��س�ثمار�ا��اص�املح���و�جن��،�باإلضافة�إ���تحديد�أ�م�معو  قات���تم��ذه�الدراسة�بتحليل�املحيط

� �وتخفيض ��عمال �ب�ئة �وتحس�ن ��س�ثمار، �لتطو�ر�وترقية �الدولة �ج�ود �إ�� �التطرق �مع �مالئم، �اس�ثماري �مناخ �بمناخ�وجود املخاطر�املتعلقة

  .�س�ثمار�باإلضافة�إ���إعداد�وتطو�ر��طار�املؤس����الالزم�لت�شيط��س�ثمار

  .�س�ثمار�ا��اص،�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�مناخ��س�ثمار : ال�لمات�املفتاحية

Résumé : 
Cette étude a analysé l’environnement économique local qui influx sur l’investissement privé local 
et étranger en Algérie. Elle est prévenue à déterminer ce qui bloque l’existence d’un climat 
favorable pour l’investissement, compte tenue les efforts de l’Etat pour promouvoir et développer 
l’investissement privé, améliorer l’environnement de la réalisation des affaires, réduire les risques 
liés au climat d’investissement  et de la préparation et le développement du cadre institutionnel 
nécessaire à la stimulation  de l’investissement. 
Mots clés : L’investissement privé, les petites et moyennes entreprises, le climat des affaires. 

  

  :قدمةامل

��سواق� ��� �أسعار�الب��ول �الكب����� �ال��اجع ��عد �خاصة �حتمية �ضرورة �أصبحت �املحروقات �لقطاع �ا��زائري ��قتصاد �تبعية �من �التقليل ان

� �م��� �وقت �أي �أك���من �م��ة �أصبح�ضرورة �و�جن�� �املح�� �بنوعيھ ��س�ثمار�ا��اص ����يع �ضرورة �فان �ومنھ �الدولة�. العاملية، لقد�حاولت

��ل �دخول��تقديم �و���يع ��قتصادية ��نطالقة �لدعم �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �خاصة �املح�� ��س�ثمار�ا��اص �ل���يع ال�س�يالت

ولكن�ال�س�يالت�. �س�ثمار��جن���خارج�قطاع�املحروقات�باعتباره�قطاع�مغلق��عتمد�ع���كثافة�رأس�املال��وال��سا�م����توف���مناصب�عمل

  اولت�الدولة�تقديم�ا����إطار�برامج���عاش��قتصادي��عد�غ����افية�لتجاوز�املعوقات�ال���تحبط�ج�ود�قيام�اس�ثمار�خاص؟�واملقومات�ال���ح

�ومنھ�سعينا�من�خالل��ذا�البحث�ت�يان�أ�م�املقومات�واملعوقات�ال���تواجھ��س�ثمار�ا��اص�خاصة�اس�ثمار�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�

  :ومنھ�س�تم�تقسيم�البحث�إ���النقاط�التالية. �س�ثمار����ا��زائر����ظل�ج�ود�الدولة�لتحس�نھ�قصد�تقييم�مناخ

  واقع��س�ثمار�ا��قيقي����ا��زائر�-

  مقومات��س�ثمار�ا��قيقي����ا��زائر�-

  معوقات��س�ثمار�ا��قيقي����ا��زائر�-

Ι .واقع��س�ثمار�ا��قيقي����ا��زائر:  

،�و���الف��ة�املصاحبة�2013 -2002قدمة�من�قبل�الو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ثمار�حول��س�ثمارات�املصرح���ا�خالل�الف��ة�حسب�البيانات�امل

  .�قتصادي ل��امج���عاش

   :�س�ثمارات�املصرح���ا.1

مليون�دينار�جزائري،�كما�تم��8072482مشروع�اس�ثماري�بمبلغ�إجما���قدر�بـ��53207بـ��2013 - 2002قدر�عدد�املشار�ع�املصرح���ا�خالل�الف��ة�

� ��853409استحداث �من �الفت ��ش�ل ���ا �املصرح �املشار�ع �عدد �ارتفاع �حيث �من �تحسن ��ناك �أن �نالحظ �املجال ��ذا ��� �شغل، �483منصب

،�و�عكس��ذه��رقام�2013مليون�دينار�سنة��1716136مشروع�بمبلغ�إجما����8895إ����2002مليون�دينار�سنة��98276جما���مشروع�بمبلغ�إ

�ال �خالل ���ا �املصرح �املشار�ع �عدد �تطور ��ش���إ�� �التا�� �والش�ل �الف��ة، �خالل ���ا �املصرح ��س�ثمارات �عدد �طبع �الذي �التصاعدي ف��ة�املنح��

2002- 2013 .  
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  2013 -2002تطور�املشار�ع��س�ثمار�ة�املصرح���ا�خالل�الف��ة�

  
  الو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ثمار،�تطور�التصر�ح�باالس�ثمار،� :املصدر

2013-2002-investissement-d-declarations-des-investissement/bilan-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration  

  

دي�حيث�ساعدت�السياسات�املالية�املتخذة�من�طرف�الدولة�ممثلة�����عز�ز��نفاق�ا���ومي�لتحف����س�ثمار�وخلق�فرص�أك���لل�شاط��قتصا

�من �مجاالت �عدة ���� �الف��ة �ش�دت �فقد �العمومية، �و�شغال �والبناء �الصناعة �الصغ��ة��2013 -2002أ�م�ا �املؤسسات �عدد �كب����� تطور

،�حيث�ش�دت�الف��ة�2013مؤسسة�مع���اية�سنة��777818إ���ما�يقارب��2003مؤسسة�سنة��288587واملتوسطة����ا��زائر�ال���ارتفعت�من�

  . ؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة،�والش�ل�التا����ش���الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائرم�208188لوحد�ا�استحداث��2013 -2010

�سا�مت����ذلك��ليات�املوضوعة�من� �كما ،� �ضمن�إطار�برامج���عاش��قتصادي وقد�ساعدت�السياسات�املالية�املتخذة�من�طرف�الدولة

طرف�الدولة�لتحف���الشباب�ع���إ�شاء�مؤسسات�صغ��ة�ومتوسطة�من�خالل�الو�الة�الوطنية�ل�شغيل�الشباب�والو�الة�الوطنية�لدعم�القرض�

  . املصغر

   :طبيعة��س�ثمارات�املصرح���ا.2

��س�ثمار� ���م �إ�� �أيضا �نتطرق �كما �أو�خاص، �اس�ثمار�عام ��و��ا �حيث �من �املستحدثة ��س�ثمارات �طبيعة �إ�� �املجال ��ذا ��� ��شارة س�تم

 :�جن���واملح���من�إجما����س�ثمارات�املستحدثة

 س�ثمار�املح���من�حيث�الطا�ع�القانو�ي�:  

�خالل ��س�ثمارات��من �من �أك���عدد �ع�� �استحوذ �ا��اص �القطاع �بأن �ي�ب�ن ��س�ثمار، �ل��قية �الوطنية �الو�الة �قبل �من �املقدمة البيانات

� �الف��ة �خالل ���ا �2013 -2002املصرح �ب�سبة �ا��اص �القطاع �سا�م �حيث ،98.45 %���� �سا�م �كما ���ا، �املصرح ��س�ثمارات �إجما�� من

مليون�دينار����4663864مناصب�الشغل�املستحدثة�خالل�الف��ة�وذلك�من�خالل�مسا�متھ�بمبلغ�إجما���قدر�بـ�من�إجما�% 85.31استقطاب�

 :من�إجما���املبالغ�املوج�ة�لالس�ثمار�خالل�تلك�الف��ة،�وا��دول�التا���يو���ذلك% 57.77جزائري،�و�و�ما�يمثل�

 حسب��طار�القانو�ي�2013 -2002جدول�توز�ع��س�ثمارات�املصرح���ا�خالل�الف��ة�

  عدد�مناصب�الشغل�املستحدثة  )مليون�دج(املبلغ��جما���  عدد�املشار�ع  

  728035  4663864  52381  اس�ثمار�خاص

  100085  2465603  757  اس�ثمار�عمومي

  25289  943015  69  اس�ثمار�مختلط

  853409  8072482  53207  املجموع

 investissement?id=395-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration : تم�إعداده�اعتمادا�ع���بيانات�الو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ثمار: املصدر

 س�ثمار��جن���:  

���ا�خالل�نفس�الف��ة،�تم����يل�فيما�يتعلق�بنوع����� مليون��6050318مشروع�اس�ثمار�مح���بمبلغ�إجما���بلغ���52739س�ثمارات�املصرح

% 89مليون�دينار،�حيث�سا�مت��س�ثمارات�املحلية����استقطاب��2022164مشروع�اس�ثمار�أجن���بمبلغ�إجما���قدر�بـ��468دينار،�مقابل�
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يد�العاملة�املستحدثة�خالل��ذه�الف��ة،�ومن�خالل��ذه��حصائيات�نالحظ�محدودية��س�ثمارات��جن�ية�من�اليد�العاملة�من�إجما���ال

 . املستقطبة����ا��زائر�مقارنة�بما�تتوفر�عليھ�ا��زائر�من�فرص��س�ثمار

 من�حيث�مصدر��س�ثمارات��جن�ية�املصرح���ا : 

تأ�ي�الدول�العر�ية�والدول��ورو�ية����مقدمة�الدول�املس�ثمرة����ا��زائر�رغم�أن�قيمة��س�ثمار�ال�تزال�محدودة��2013 -2002خالل�الف��ة�����

قد�مشروع�اس�ثماري�،�أما�الدول��ورو�ية�ف�154مليون�دينار�جزائري�ع���إقامة��1237112جدا�،�حيث�اس�ثمرت�الدول�العر�ية�ما�قيمتھ�

  . مشروع�خالل�نفس�الف��ة�السابقة�257مليون�دينار�ع����521531اس�ثمرت�ما�قيمتھ�

غ���أن�ذلك�يبقى��2014- 2001ومن�خالل�ما�تم�عرضھ�يمكن�القول�بأنھ�بالرغم�من�تحسن��تجاه�العام���ركة��س�ثمار����ا��زائر�خالل�الف��ة�

�ال �ال��مة �املالية �املوارد �ب��م �مقارنة �جدا �تأ�يل�محدود �إ�� �أساسا ��دفت �وال�� ��قتصادي ���عاش �برامج �ع���مختلف �اعتماد�ا �تم ��

ل��قتصاد�الوط���ورفع�كفاءتھ،�حيث�ال�يزال���م��س�ثمار�املح���و�جن����عيد�عن�املستوى�املطلوب�الذي�يمكن�ا��زائر�من�تحقيق�معد

  . نمو�طموح�خارج�قطاع�املحروقات

ΙΙ .ا��قيقي����ا��زائرمقومات��س�ثمار�:  

و����ذا�املجال�. إن�ال�شاط��س�ثماري�كما��و�معروف�نظر�ا�مرتبط��ش�ل�كب���ب��م�العائد�املتوقع�واملحيط�العام�املع���عنھ��عنصر�املخاطرة

اخ���وا��ار��،�ومن�أ�م��ذه��ش�ل��نجازات�ا��قيقية�املحققة����ا��زائر�خالل�العقد��ول�من��لفية�بمثابة�دعامة�حقيقية�لالس�ثمار�الد

  :املقومات�ما�ي��

   :املقومات�القانونية�والتنظيمية.1

انت��ت�ا��زائر�منذ�ال�سعينات�جملة�من��صالحات��قتصادية�لالنتقال�من��قتصاد�املوجھ�نحو�اقتصاد�السوق،�وتبعت�ذلك�بجملة�من�

�للتوج�ات �لتوفر�إطار�مناسب �وال�شر�عية �السياسية ��سمح���صالحات �توف���مناخ �ا��زائر�ع�� �حرصت �املجال ��ذا �و�� �املنت��ة، �قتصادية

بجذب��س�ثمار�املح���و�جن���من�خالل�توف���إطار��شر����وتنظي����سمح�بجذب�وتجسيد�مختلف��س�ثمارات،�وضمن��ذا�السياق�فقد�تم�

  :قامت���ا�ا��زائر�فيما�يتعلق�بتوف����طار�القانو�ي�املحفز�لالس�ثمار�إصدار�عدة�قوان�ن�و�شر�عات،�وفيما�ي���إشارة�أل�م�املبادرات�ال��

   :10-90قانون�النقد�والقرض�.1.1

��دف�إ���تفعيل�السياسة�النقدية،�مما��ع���أنھ�ل�س�بقانون�لالس�ثمار،�إال�أنھ�أكد�ع���مجموعة��10-90بالرغم�من�أن�قانون�النقد�والقرض�

 :ب�بمزاولة�أ�شط��م��س�ثمار�ة����ا��زائر،�ومن�بي��امن�املبادئ�ال����سمح�لألجان

 حر�ة��س�ثمار�من�خالل�السماح�للمقيم�ن�وغ���املقيم�ن�بتجسيد�مشار�ع��س�ثمار��جن������مختلف�الفروع�املخ��صة�ضمن�شروط�

 .محددة�تتضمن�ضرورة�جلب�التكنولوجيا،�تطو�ر�القوة�العاملة،�تحقيق�توازن�سوق�الصرف

  ل��شروط�ومبادئ�التحكيم�الدو������فض�املنازعات�وا��الفات�املتعلقة�باالس�ثمارات��جن�يةالقبو. 

 عز�ز�دور�ا���از�املصر������تمو�ل��قتصاد� . 

   :ا��اص�ب��قية��س�ثمار�1993أكتو�ر��15الصادر�����93-12املرسوم�ال�شر����.2.1

 :س�ثمار����ا��زائر�وفق�ما�ي��حيث�تضمن��ذا�القانون�ع����ل��ليات�املنظمة�لال 

 س�يل��ليات�املتعلقة�باالس�ثمار�املح���و�جن���من�خالل�تخفيف��جراءات�املرافقة�وتقديم�حوافز�جمركية�وضر��ية�. 

 زائر�ع����قرار�بمبدأ�التحكيم�الدو���لفض�املنازعات�وضمان�تحو�ل��ر�اح�ورأس�املال�بال�سبة�للمس�ثمر�ن��جانب،�حيث�صادقت�ا��

 .1995اتفاقية�املنظمة�الدولية�لضمان��س�ثمارات�سنة�

 إ�شاء�الو�الة�الوطنية�ملتا�عة�وترقية��س�ثمارات�ال����عمل�ع���دعم�وتوجيھ�املس�ثمر�ن�املحلي�ن�و�جانب. 

   :2001أوت��20املؤرخ�����03 -�01مر�.3.1

الذي�لم�يحقق��93 -12مادة�ليعيد�النظر�����ليات�ال���ارتكز�عل��ا�املرسوم�ال�شر�����36محاور�أساسية�تم�تناول�ا�����6جاء��ذا��مر�وفق�

 :��داف�املرجوة�����عز�ز��س�ثمار�املح���وجذب��س�ثمار��جن��،�وقد�جاء�����ذا��مر�التأكيد�ع��

 توسيع�مشار�ع�قائمة،�كما�أن�املسا�مة����املؤسسات�ت�ون�توسيع�نطاق��س�ثمار�ل�شمل�اقتناء�أصول����إطار�استحداث�مشار�ع�جديدة�أو�

 .بحصة�نقدية�أو�عي�ية،�وتطرق�أيضا�إ���املف�وم�ا��ديد�ل����صة�ال�لية�وا��زئية����منح��متيازات

 املساواة�ب�ن�املس�ثمر�املح���و�جن��. 

 إلغاء�التمي���ب�ن��س�ثمار�ا��اص�والعام. 

 ل�شر�ع�من�خالل�استمرار�ة�العمل�وفق�أرضية�معروفة�غ���خاضعة�للتغ���الفجا�يأكد��مر�ع���ضمان�استقرار�ا. 
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 دائرة�� ��� �مباشرة �تدخل �ال�� �املستوردة �للتج���ات �ا��مر�ي ��عفاء �من ��االستفادة �إطار�عام �ضمن �و�س�يالت �مزايا �منح ��مر�ع�� تضمن

 .�نتاج

  ائر�واملتمثلة�أساسا���تحديد�ال�يئات�امل�لفة�ب�سي���ملف��س�ثمار����ا��ز: 

o ي��أس��ذا�املجلس�رئ�س�ا���ومة،�وتتمثل�امل�ام�الرئ�سية�للمجلس����صياغة��س��اتيجيات�و�ليات�املناسبة��:املجلس�الوط���لالس�ثمار

�ينظر�امل �كما �القانون، ��� �املحددة �الشروط �ضمن �ذلك �لتحقيق �الضرور�ة ��س�ثمار�وتوف���الوسائل �ب��قية �يتعلق �الش�اوى�فيما ��� جلس

 .والطعون�املقدمة�من�طرف�املس�ثمر�ن

o أ�ش�ت�الو�الة�الوطنية�باعتبار�ا�مؤسسة�عمومية�تتمتع�بالطا�ع�املعنوي�و�ستقالل�املا���لتخلف�و�الة�: الو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ثمار

�س�ثمار،�مرافقة�املس�ثمر�ن�و�س�يل��جراءات��دار�ة��والو�الة�مخولة�قانونا�بضمان�متا�عة�وترقية. 2000 -1993ترقية�ودعم��س�ثمار�

 .لتجسيد�املشار�ع��س�ثمار�ة�املتاحة����ا��زائر،�ضمان�اح��ام�املس�ثمر�ن�للقوان�ن�و�جراءات�املعمول���ا����ا��زائر

o املوحد� �املظا�ر�الب��وقراطية��:الشباك �من ��س�ثمار�ل��د �ل��قية �الوطنية �للو�الة �الالمركزي �ال�ي�ل �ضمن �املوحد �الشباك �استحداث تم

�و�س�يل��جراءات��دار�ة�لصا���املس�ثمر�ن،�و�و�جزء�من�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�ع���املستوى�املح���حيث�أ�����ع���مستوى 

�ي���الوالية�و�ضم�إ���جانب املركز�الوط���: إطارات�الو�الة�ممثل�ن�عن��دارات�ال���تدخل����مختلف�املسائل�املتعلقة�باالس�ثمار�و���كما

لل��ل�التجاري،�مصا���الضرائـب،�مصا���أمالك�الدولة،�مصا���ا��مارك،�مصا���التعم��،�ال��يئة�العمرانية�والب�ئة،�ال�شغيل�والعمل،�

ت��جتماعية�وصندوق�الضمان��جتما���لغ����جراء،�مأمور�املجلس�الشع���البلدي،�ممثل���نة�الضبط�ع���الصندوق�الوط���للتأمينا

يوم��60حيث�توفر�الو�الة�للمس�ثمر�ن�من�خالل�تفو�ض�املصا���املعنية����أجل�أقصاه�. تحديد�املوقع�وترقية��س�ثمارات�والضبط�العقاري 

وعليھ�فان�الشباك�الوحيد��عت���آلية�جيدة�لتعز�ز��س�ثمار�خاصة�وأنھ��عا���مختلف��،�النجاز��س�ثمار �من�تار�خ�إيداع�الوثائق�الضرور�ة

 :العقبات��دار�ة�ال���تقف�أمام�تجسيد�املشار�ع��س�ثمار�ة،�حيث�يضطلع�الشباك�املوحد�بـ

 .إقامة�وإصدار�ش�ادات��يداع�وقرار�منح�املزايا -

�املرتبط - �بامللفات �املختصة�التكفل �املصا�� �إ�� �وإيصال�ا �الوحيد �الشباك �داخل �املمثلة �وال�يئات �ا���ومية �باإلدارات ة

 .وصياغ��ا�ال��ائية�ا��يدة

 .تأس�س�و���يل�الشر�ات -

 .منح�املوافقات�وال��اخيص�بما����ذلك�إصدار�تراخيص�البناء -

 .استقبال�املس�ثمر�ن�وتوج���م -

    :03 -01املتضمن�استحداث��شر�ع�منظم�لالس�ثمار��عدل�و�تمم��مر��2006 جو�لية�15املؤرخ�����08 -�06مر�. 4.1

ثالث�وقد�جاء��ذا�التعديل�ليعطي�مجاال�واسعا�لتعز�ز��س�ثمار،�ومن�الناحية�التنظيمية�فقد�أصبحت��ل�املسائل�املتعلقة�باالس�ثمار�تخضع�ل

�الو  �املجلس �يبقى ��س��اتي�� �املستوى �فع�� �أساسية، �ع���مستو�ات �أما �باالس�ثمار، �املرتبطة ��س��اتيجية �القضايا �ب�ل �لالس�ثمار�مخول ط��

�تنفيذ�ا �باالس�ثمار�ومتا�عة �املتعلقة �الوطنية �وا��طط �السياسات �بإعداد ��س�ثمار�م�لفة �وترقية �الصناعة �وزارة �أصبحت �السيا��� ،�املستوى

مار��عمل�من�أجل��عز�ز�فرص��س�ثمار�املح���و�جن��،�و�ش���إ���أنھ�تم�التأكيد�مرة�وع���املستوى�التنفيذي�تبقى�الو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ث

  :ع���مبادئ�أساسية�أ�م�ا�08 -06أخرى�من�خالل��مر�

 مبدأ�حر�ة��س�ثمار. 

 إزالة��افة�القيود��دار�ة. 

 أميمضمان�حر�ة�تحو�ل�رأس�املال�والعوائد�امل��تبة�عنھ�والتأكيد�ع���عدم�ال��وء�للت. 

 مبدأ�منح�املزايا�وا��وافز�املستحقة�ع����س�ثمار. 

  : املقومات��قتصادية.2

���يتأثر��س�ثمار��ش�ل�مباشر�بمختلف�العوامل��قتصادية،�وضمن��ذا��طار�حرصت�الدولة�ا��زائر�ة�من�خالل�برامج���عاش��قتصادي�ع

�لتجسيد�مختلف�امل شار�ع��س�ثمار�ة�عن�طر�ق�تأ�يل��قتصاد�الوط���وجعلھ�أك���تنافسية،�حيث��ش���توف���الظروف��قتصادية�املناسبة

 :،�وذلك�وفق�ما�ي��2014 - �2001حصائيات�إ���تحسن��طار��قتصادي�املحفز�لالس�ثمار�خالل�الف��ة�

   :�ستقرار��قتصادي.1.2

ذي��ع�شھ�البالد��عد�العشر�ة�السوداء�ال���عانت�ف��ا�ا��زائر�من�و�الت��ر�اب�تتمتع�ا��زائر�باستقرار�اقتصادي�ن�يجة��ستقرار�السيا����ال

 :خالل�العقد��خ���من�القرن�املا���،�وتت���مالمح��ذا��ستقرار�من�خالل�تحسن�املؤشرات��قتصادية�ال�لية�م��ا
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 ل��تفع�من��2014 -2001ف�بحوا���أر�ع�مرات�خالل�الف��ة�تطور�قيمة�الناتج�الداخ������ا��زائر�،�حيث�تضاع: تطور�الناتج�الداخ���ا��ام

 .2013مليار�دينار�جزائري�سنة��15569إ����2000مليار�دينار�جزائري�سنة��4123

 كما���لت�ا��زائر�معدل�نمو�م��ع�خارج�قطاع�2012سنة�% 3.2إ����2001سنة�% 2حيث�انتقل�من�: تحسن�معدل�النمو��قتصادي�،

 2012 - 2005كمتوسط�خالل�الف��ة�% 6.8مقابل��2012سنة�% 7.1املحروقات�قدر�بـ�

 مليار�دوالر�أمر��ي�عام��30مليار�دوالر�أمر��ي�مقابل��3.9تراجعت�الديون�ا��ارجية�ل��زائر�إ���مستوى�: انخفاض����إجما���الديون�ا��ارجية

2001 

 مليار�دوالر�أمر��ي�سنة��18مقابل��2012مليار�دوالر�أمر��ي�سنة��193ارتفع�إجما���احتياطي�الصرف����ا��زائر�إ���: ارتفاع�احتياطي�الصرف

2001. 

 سنة�%  10انخفاض�محسوس����معدل�البطالة�حيث�قدرت�بـ��2014 -��2001لت�ا��زائر�خالل�الف��ة�: تحسن����معدل�البطالة�والت��م

 .2013سنة�% 4.5ـ�،����ح�ن�بقي�معدل�الت��م�عند�مستوى�مقبول�قدر�ب2000 سنة�% 28.8مقابل��2011

 عت���ت�لفة�موارد�الطاقة�من�ك�ر�اء�وغاز�بمثابة�فرصة�حقيقية�ملن��س�ثمر����ا��زائر�بالنظر�النخفاض�ا�مقارنة�بالعديد�: ت�لفة�موارد�الطاقة�

كيلوواط�/ أورو��1.14ء�بـ�حراري،����ح�ن�تقدر�ت�لفة�الك�ر�ا/ أورو�0.37إ����0.18من�دول�املنطقة،�حيث�ت��اوح�ت�لفة�الغاز�الطبي���ما�ب�ن�

 .ساعة�للمتوسط

   :��م�السوق�املح���ونمو�ا.2.2

���دخل��فراد�حيث�ارتفع�نص�ب�الفرد�من�الناتج��2014-2001مليون��سمة،�ومع�التحسن�امل��ل�خالل�الف��ة��40يقارب�عدد�س�ان�ا��زائر�

،�و�و�ما��ش�ل�حافز�قوي���ذب��س�ثمارات�ال���تتأثر�بز�ادة�2011دج�سنة��394395.2إ����2007دج�سنة��274711.69الداخ���ا��ام�من�

 .الطلب

سواق،��مر�ومن�ناحية�أخرى�فان�املوقع�ا��يواس��اتي���ل��زائر�املجاور�لألسواق��ورو�ية،��فر�قية�والعر�ية�ي�يح�فرصا�أك���للنفاذ�ملختلف�� 

�� �ا��زائر�إ�� ��� �للمس�ثمر�ن �مجاال�أوسع ��عطي �املنظمات�الذي �إ�� �ا��زائر�لالنضمام �س�� �ظل ��� �خاصة ��سواق �مختلف ��� �منتجا��م سو�ق

   .�قليمية�والدولية�املعنية�بقضايا�التجارة

   :توف���الب�ية�التحتية�املناسبة.3.2

�اس �و�ضمن �ر�ائز�التنمية �من �أساسية �رك��ة ��ش�ل �الذي ��قتصادي �للنمو �املحفز��سا��� �التحتية �ال�شاط��عت���الب�ية �وكفاءة تمرار�ة

سية��قتصادي،�حيث�أن�توفر�ب�ية�تحتية�متوافقة�مع�املعاي���الدولية��سمح�بتخفيض�الت�اليف،��مر�الذي�يجعل�املؤسسات�تتمتع�بقدرة�تناف

�ية�التحتية����ا��زائر�ال���وضمن��ذا��طار�فقد�حرصت�الدولة�ا��زائر�ة�من�خالل�برامج���عاش��قتصادي�ع����عز�ز�وتطو�ر�شبكة�الب. أك��

  :،�حيث�تحقق�ما�ي���21تطورت�كث��ا�خالل�العقد��ول�من�القرن�

 .غرب�الذي�ير�ط�شرق�البالد��غر��ا-�لم،�أ�م�ا�الطر�ق�السيار�شرق �112039يبلغ�طول�شبكة�الطرق����ا��زائر��

 ب�ن�مختلف�مناطق�البالد�مطار�دو���تتوزع�13مطار�من�بي��ا��35يقدر�عدد�املطارات����ا��زائر�بـ�. 

 � �لم�بما����ذلك�جزء�مك�رب،�علما�أن�أشغال��نجاز�جار�ة��4200يتم�حاليا�العمل�ع���تطو�ر�شبكة�السكك�ا��ديدية�ال���يقدر�طول�ا�بـ

 .�2017لم�بحلول��12000لتبلغ�طول�الشبكة�

 ميناء�تجاري�ومينائ�ن�للب��ول�11ميناء�بحري�من�بي��ا��51فيما�يتعلق�بالب�ية�التحتية�البحر�ة�فيقدر�عدد�املوا�ئ����ا��زائر�بـ�. 

   :ا��وافز�ا��بائية.4.2

من�����إطار�سع��ا�لتحف���واستقطاب�مختلف�أنواع��س�ثمار�قدمت�ا��زائر�العديد�من�ال�س�يالت�وا��وافز�ا��بائية�امل��عة�ع����س�ثمار،

  :أ�م�ا

لفائدة��ل�من�املؤسسات�والصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�املتواجدة����الواليات�القابلة�% 20و% 15تخفيض�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ب�سبة�

دة�لالستفادة�من�مساعدة�صندوق�ال�ضاب�العليا�واملؤسسات�والصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�املتواجدة����الواليات�القابلة�لالستفادة�من�مساع

ع����س�ثمارات�املتواجدة�% 50ر�بة�ع���الدخل��جما���والضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ب�سبة�كما�يتم�تقليص�الض. صندوق�ا��نوب�ع���التوا��

  .����ل�من�واليات�أدرار،�ال��ي،�تندوف�وتم��است�ملدة�خمس�سنوات

  ج�ة�للتصدير�عفاء�الدائم�من�الرسم�ع���ال�شاط�امل���والضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�بال�سبة�لعمليات�بيع�السلع�وا��دمات�املو.  

 تقليص�الضر�بة�ع���الدخل��جما���أو�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات،�حسب�ا��الة،�لفائدة�املؤسسات�ال����ستحدث�مناصب�شغل�جديدة�

  .2007جانفي��1وتحافظ�عل��ا،�وطبق��ذا��جراء�ملدة�أر�ع�سنوات�ابتداء�من�
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 منصب�شغل�عند��100سنوات�لفائدة�املؤسسات�ال����ستحدث�أك���من��05إ����03تمديد�ف��ة��عفاء�من�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات،�من�

باب�انطالق�ال�شاط،�وتمديد�ف��ة��عفاء�من�الضر�بة�ع���الدخل��جما���أو�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ملدة�س�ت�ن�لفائدة�املقاول�ن�الش

  .بتوظيف�ثالث�مستخدم�ن�ع����قل�ملدة�غ���محدودة�املؤ�ل�ن�لالستفادة�من�صندوق�دعم��شغيل�الشباب�الذين�يل��مون 

 بخصوص�عمليات�البيع�ال���يقوم���ا�املنتجون�والبا�عون�با��ملة�واملتعلقة�باألدو�ة�املصنعة�% 30تخفيض�الرسم�ع���ال�شاط�امل���ب�سبة�

  .محليا

  : ا��وافز�املالية.5.2

�ثمارات�من�خالل�اتخاذ�إجراءات�فعالة�فيما�يتعلق�بتوف���مصادر�التمو�ل�من�خالل�وفرت�الدولة�ا��زائر�ة�آليات�متعددة���ذب�وتحف����س

��س�ثمار� �صندوق ��سا�م �كما ��س�ثمار، �إطار�دعم ��� �تصب �وتحف��ات ��س�يالت �تقدم �ال�� �املتخصصة �املالية �واملؤسسات �البنوك �من شبكة

وفيما�ي���إشارة�أل�م�ا��وافز�% 34بة�مشاركتھ����املشار�ع��س�ثمار�ة�إ���الوط����ش�ل�فعال�����عز�ز�فرص��س�ثمار�حيث�يمكن�أن�تصل��س

 :املالية�املمنوحة����مجال��س�ثمار����ا��زائر

 حسب�موقع�% 1.5و�% 0.25تخفيض��سبة�الفائدة�للقروض�املمنوحة�من�قبل�البنوك�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ب�سبة�ت��اوح�ما�ب�ن�

 .املشروع

 مليون�دينار�250إ����50ق����للضمان�املا���املمنوح�من�قبل�صندوق�الضمان�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�من�رفع�ا��د��. 

 عز�ز�نظام�التمو�ل�البن�ي�التقليدي،�من�خالل�تطو�ر�صيغة��يجار�املوجھ�للمؤسسات�والصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�وال���توفر�إطارا��

 .مو�ل��س�ثمارات�ا��اصة��سلع�التج���مالئما�مع�مزايا�جبائية��امة�لت

 مليار�دينار�40إ����20رفع�املخصص�املا���لصندوق�الضمان�للو�الة�الوطنية�لدعم��شغيل�الشباب�من�. 

 إ�شاء�صناديق�لالس�ثمارات�ع���مستوى�الواليات��سا�م����رأسمال�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال���ي�ش��ا�املقاولون�الشباب. 

 انجاز�برامج�إقرار�تخف� ��� ��شار�ون �الذين �العقار��ن �للمرق�ن �املالية �واملؤسسات �البنوك �تمنح�ا �ال�� �القروض �ع�� �ا��ز�نة �قبل �من يضات

 .سكنية

 دعم�ا��ز�نة�لفوترة�الك�ر�اء�بخصوص�ال�شاطات��قتصادية�خارج�قطاع�الفالحة����واليات�ا��نوب. 

 مليون��5بال�سبة�للمشار�ع�ال���ال�تتجاوز�ت�لف��ا�% 25و% 20انجاز�املشروع�ت��اوح�ماب�ن�منح�قروض�بدون�فوائد�ت�باين�وفق��لفة�اس�ثمار�

� ��سبة �إ�� �تصل �فوائد �بدون �قروض �تمنح �كما �وال�ضاب�% 22دينار، �ا��نوب �واليات ��� �خاصة �مناطق �تنجز��� �ال�� �لالس�ثمارات بال�سبة

 .العليا

 لالس�ثمارمن�املبلغ��جما���% 70منح�قرض�بن�ي�ال�يتجاوز�. 

 � �بقيمة �املدى �طو�ل �قرض �خط �بوضع �العمومية �ا��ز�نة �من��100قيام �لتمكي��ا �العمومية �البنوك �تصرف �تحت �للتجديد مليار�دينار�قابلة

 .تمو�ل�املشار�ع�ال���يحتاج�ن���ا�إ���ف��ة�طو�لة

 � �مارس �من �ابتداء ��يجاري �للبيع �عمومية �شر�ات �الت�2011إطالق �بيع �ت�اليف �تخفيف �الصغ��ة��غية �املؤسسات �باإليجار�لفائدة ج���ات

  . واملتوسطة�الراغبة����ال��وء�إ����ذا�ا���از

ΙΙΙ .معوقات��س�ثمار�ا��قيقي����ا��زائر:  

�زالتبالرغم�من�أ�مية��س�ثمار�ا��اص�����قتصاد�الوط��،�و��تمام�الذي�توليھ�لھ�السلطات�العمومية�ولتطو�ره،�إال�أن��ذه�املؤسسات�ال 

�تواجھ�العديد�من�املعوقات�ال����ع��ض�س�يل�عمل�ا�وتطور�ا،�ورغم�ما�حققتھ�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�التا�عة�للقطاع�ا��اص����مجال

�لم�تحظ��عد�بالعناية�ال�افية����معا��ة�العوائق�ال� ��ض�ا،����عالنمو�واملسا�مة����التنمية�الوطنية�و���ت�و�ن�الناتج�الداخ���ا��ام،�إال�أ��ا

  :وال���تختلف�حسب�درجة�شد��ا�وارتباط�ا�بمراحل�نمو�املؤسسة�املختلفة،�فنجد

   ):�دار�ة�والقانونية(العراقيل��جرائية�.1

��� �خاصة �تتمثل �إدار�ة �ا��زائر��عراقيل ��� �ا��اص ��س�ثماري �لل�شاط �التنظي�� �املحيط �قلة�: ي�سم �التنظيمية، �و�جراءات �القوان�ن �عقد

�ر��حاطة�بالقوان�ن�السار�ة�وعدم�الشفافية�واح��ام�النصوص،��مر�الذي�يجعل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�غ���قادرة�ع���التصدي�للمظا

 :السلبية�التالية

 امل� �يجعل �مما ���ا، �يجب��تصال �ال�� �وا���ات �الوثائق �من �العديد �تتطلب �ال�� �املعقدة �و�جراءات ��دار�ة �غ���الب��وقراطية ��داري حيط

�ستد���ا��صول�ع�����ل�تجاري�: "مساعد�من�جراء�بطء�العمليات�ونقص��عالم،�وكذا�ازدواجية�الوثائق�املطلو�ة،�فع���س�يل�املثال

� �أك���من �وتقديم �طو�ال �امل�18وقتا �واملدة �أش�ر، �ثالثة �عن �تز�د �مشروع �إلقامة ��دار�ة ��جراءات �لتطبيق �الالزمة �واملدة توسطة�وثيقة،
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إذن�فمش�ل�الب��وقراطية��ش�ل�أك���حاجز�تتحطم�عليھ�إرادة��س�ثمار����". النطالق�املشروع����مرحلة�ال�شغيل�تصل�إ���خمس�سنوات

 . قطاع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وخاصة�الصناعية

 ملتوسطة����ا��زائر،�ونقص����تطبيق�النصوص�عدم�وجود�استقرار����القوان�ن�وال�شر�عات�ال���تحكم�وتنظم�س���املؤسسات�الصغ��ة�وا

 .ا��...البنوك،��دارات�العمومية،�الصناديق�الوطنية: من�طرف�ال�يا�ل�املعنية�مثل

 نظام�قضا�ي�ثقيل�ومعرقل،�ونقص�خ��ة�القضاة�خاصة�من�الناحية�التجار�ة. 

 ا��دي� ��نظمة �مع �تتما��� �ال �ف�� ��دار�ة �لإلطارات �الت�و��� �املستوى �الصغ��ة�ضعف �واملؤسسات �السوق �واقتصاد ��عمال �إلدارة ثة

 .واملتوسطة،�ن�يجة�غياب�سياسة�ت�و��ية�وا��ة�وممن��ة�لفئة��طارات

 ر�ة�نقص�خ��ة�مس��ي�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����املجال��داري�واملا���وح����م�انيات،�وتمتاز�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائ

 .أقل�من�ا��د��د�ى�الذي�يتطلبھ�اقتصاد��سوده�املنافسة�مع�غياب�تأ�يل�فعال�وسر�ع�ل�ا�بأنماط��سي�� 

   :العراقيل�املرتبطة�بالعقار�الصنا��.2

 :�عد�ا��صول�ع���العقار�املناسب�أحد�املشا�ل��ساسية�لتوط�ن�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر��س�ب

 أو�� �للملكية �عقد �ع�� �ا��صول ��خرى�صعو�ة �و�متيازات �البن�ي ��القرض ��خرى �ال��اخيص �ع�� �ل��صول �أ�ميتھ �من �إيجار�بالرغم عقد

�و�سي��� ��را��� �تخصص �القرار�حول �اتخاذ �سلطة �ولغياب ��ن، ��س�ثمار���د �يحفز�ع�� �العقار��ش�ل �سوق �تحرر �عدم ��س�ب مثال،

 .املساحات�الصناعية

 جال�تمليك�أو�كراء�العقارات�حيث�تبقى��ولو�ة�دائما�للقطاع�العام،�و�و�ما�ي�ناقض�مع�النصوص�التمي���ب�ن�القطاع�العام�وا��اص����م

 . ال�شر�عية

 أغلبية�العقارات��س�ثمار�ة�غ���مستعملة�ف���تبقى�حكر�ملؤسسات�عمومية�مفلسة�أو�أمالك�خواص�يحتفظون���ا�من�أجل�املضار�ة. 

 أو�سعر�مدعم�خاص�باملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ل���يع�ا�ل��صول�ع���عقارعدم�وجود�سعر�محدد�للم���املر�ع�الواحد�. 

 التوز�ع�غ���العادل�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ب�ن�املناطق�ا��ضر�ة�والنائية�يصعب�من�عملية�ا��صول�ع���عقار�إلقامة�املشروع��ملا�

 . �را����الصناعيةتتم���بھ�املناطق�ا��ضر�ة�من�كثافة�س�انية�كب��ة�تقلل�من�مساحة�

   :عراقيل�جبائية�وجمركية.3

��من�املالحظ�أن�ا��باية�و�عباء��جتماعية�معيقة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�رغم�إجراءات�التخفيف�املنت��ة،�وتظ�ر��ذه�العوائق�ع�

 :مستوى 

 فرض�ضر�بة�إضافية�خاصة�ع����نتاج�الوط��. 

 ن��جتما���لألجراء�وغ����جراء�مرتفعة�تثقل��ا�ل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةاش��ا�ات�أر�اب�العمل�فيما�يخص�الضما. 

 ا��با�ي�� �الضغط �ارتفاع �إ�� �تؤدي ��ستغالل �مرحلة �خالل �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �أ�شطة �ع�� �املقتطعة �والرسوم �الضرائب �سب

 .الذي��ان�من�نتائجھ�توقف�العديد�م��ا�عن�ال�شاط

 ن�يجة��جراءات�املتخذة�من�طرف��دارة�ا��مركية�ال���لم�تتكيف�مع�القوان�ن�و�ليات�ا��مركية�الدوليةصعو�ات�جمركية�. 

 تقييم�� �إعادة �عن �الناتجة �املصنعة �املنتوجات �سعر�ت�لفة �ارتفاع �إ�� �يؤدي �ا��اص، ��ضا�� �الرسم �تطبيق ��س�ب �ا��با�ي �الضغط ارتفاع

قدرة��موال�الثابتة�واملواد��ولية�املستوردة�الناتجة�عن�انخفاض�قيمة�العملة،�وكذلك�كساد��نتاج�املصنع�محليا�الراجع�إ���انخفاض�ال

 . ية�واملنافسة�الغ���مشروعة����كث���من��حيان�لإلنتاج�املستوردالشرائ

�تنا �إ�� �تؤدي �بل ��نتا��، �العمل �ع�� ��حوال �من �حال �بأي �ال��ساعد�ا �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تتحمل�ا �ال�� �الضر��ية ��عباء مي�إن

�ز�اد �الضر���، �ال��رب �خانة ��� �تصب �ال�� �املواز�ة ���شطة �من �نمو�العديد ��عيق �ال�� �العقبات �أحد ��ش�ل �ا��مر�ي �النظام �فان �ذلك �ع�� ة

و�ما�أن�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��سا�م����التنمية�وإ�شاء�مناصب�. املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�نظرا�ملا�يتم���بھ�من�ب��وقراطية�كب��ة

�اقتطاع �إ�� �ا��اجة �دون �تطو�ر��قتصاد ��� ��سا�م �ف�� �فعال، ��ش�ل �سياسة��عمل �ت�ون �ور�ما �أ�شط��ا، �ع�� �ا��مركية �والرسوم الضرائب

  .�عفاء�الشامل�من�الضرائب�والرسوم�ا��مركية�أك���فعالية�لضمان�نمو�ا�وتطور�ا

 :عراقيل�مالية.4

غياب�العالقة�بي��ا�و��ن��إن�البنوك�ا��زائر�ة�ال�تلعب�دور�ا��قتصادي����تمو�ل�املشار�ع��س�ثمار�ة�حيث�تحولت�إ���مجرد�شبابيك�فقط،�مع 

  :املتعامل�ن��قتصادي�ن،�خاصة�املس�ثمر�ن�ف���ال�تتعامل�إال�مع�املستوردين،�ولعل�تفس���ذلك�يكمن���

 ففي�وسط�اقتصادي�. غياب�بنك�اس�ثمار�متخصص�ومج�ز�للتعامل�مع�ا��طر�وتقديره،�مما�يؤدي�إ���ت�و�ن�دائرة�مفرغة�من�ا��انب�الك��

مجموعة�مؤسسات�محدودة�املردودية�وم�ددة�باإلفالس،�وال����ع�ف��ا�ال�شاط�املنتج��س�ب�عقبات�إدار�ة�متعددة،�تتخذ��ا��زائر�تطبعھ�
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�أضمن� �قطاعات �وتفضيل �الصنا��، �للتمو�ل �املوفرة �املالية �الكتلة �تقليص �مع �ا��سائر�قدر��م�ان �لتفادي �ان��از�ا �موقفا �طبيعيا البنوك

 .ليات�التجارة�ا��ارجية،�واستمرار��ذه�الوضعية�سيكرس�سياسة�تض�يق�القروض�لدى�البنوك�القرض�العقاري،�وتمو�ل�عم

 تر���تقاليد�لدى�البنوك���تم�بالضمانات�ال���يمنح�ا�املق��ضون�بدل��لتفات�إ���مردودية�املشروع�ذاتھ،�أي�أن��سباب�ال���و��نا�ا�

��اس�وحذر�م��ايدين��ل�طلبات�القروض،�ليتأكد�من�أن�أ��ا��ا�يمل�ون�ما�يؤ�ل�م�تجعل�البنك�يتفقد�باح) عدم�فعالية�املؤسسات( سابقا�

�تتولد�دائرة�مفرغة�ثانية�من�ا��انب�النو�������خرى�مر�قة�للقرض،�فالز�ون��علم�أن�البنك�لن��عت���. للسداد����حالة��فالس �كذا

� �فينكب �ا��قيقية، �بتوفر�الضمانات �بقدر�ا�تمامھ �مشروعھ �ومقنعبنوعية �مقبول �مشروع �تصميم �بدل �إبراز�ا �ع�� �من�. املستدين والبنك

ج�تھ�سيظ�ر�جدارتھ����تقو�م�الضمانات�ا��قيقية�ع���حساب��عتبار�ال��يح�للعناصر�الفعلية�للمشروع،�فتتضاءل�ش�ئا�فش�ئا�كفاءتھ�

القروض�الدقة����تحض���امللفات�التقنية�واملالية�لعلم�م����تقدير�ا��طر�الصنا���ع���املدى�املتوسط،�و�نكسر�رد�فعلھ�عندما���مل�طالبوا�

�القرض �لنيل �جو�ر�ا �عنصرا �ال��ش�ل �نظرا��.أ��ا �أموال�ا �البنوك ��س��جع �ولم �املنطق، ��ذا �حسب �املمولة �املشار�ع �تن�� �لم �تار�خيا ولكن

  .الختالل�النظام�القضا�ي

 إ����5من�(ال��سمح�بتغطية�القروض�الطو�لة�املدى�املمنوحة�للمس�ثمر�ن�) أقل�من�سنة(املوارد�املالية�املش�لة�غالبا�من�التوف���القص���املدى�

  ).سنوات�7

 نضيف�لذلك�التأخر����دراسة�وتحليل�املشار�ع�ال���تتطلب�مدة�تتجاوز�عادة�السنة،�وذلك��س�ب�ا�عدام�ا����ة�املصرفية�املعنية،�و�عدد�

 .�طراف�الداخلية�امل�لفة�بمعا��ة�امللفات

من�إجما���أصول�النظام�املصر��،��عا�ي�من��عض�الصعو�ات�لدعم�% 95دو�أن�القطاع�املصر���الذي��سيطر�عليھ�البنوك�العمومية�ب�سبة�يب

�بتكنولوجي �مرتبطة �مبتكرة �ومجاالت �وا��دمات، ��نتاج �مجاالت ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �باس�ثمار�املؤسسات �املر�ونة ��قتصادية ا��نطالقة

� �مثل�. و�تصال�عالم �السوق �القتصاد �املتحولة �و�قتصاديات �املتطورة، �الدول �غالب ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��عت���قطاع حيث

التأقلم،��ا��زائر�محرك�القيمة�والشغل،�نظرا�للمزايا�ال���تتم�����ا��ذه�املؤسسات�من�روح�املبادرة،�قدرة�اتخاذ�القرار�السر�ع،���م�صغ����س�ل

  .التكيف�مع�تطورات��سواق�والتكنولوجيا،�تنظيم�داخ���ل�ن،�إطارات�وعمال����تحف���دائم،�وتنافسية�بفضل�عمليات�إعادة�التأ�يل�مرونة

قد�ي�ون�اللوم�. ���ا��زائر����التمو�ل،�خاصة�منھ�املتوسط�املدى�املوجھ�نحو��س�ثمارات��نتاجية�PMI/ PMEولكن�أول�عقبة�تتوقف�أمام�ا�

ن�مق�سما�ب�ن�البنوك�والز�ائن�فاملسؤولية�مش��كة،�وا��لول�ت�ون�صعبة����حالة�القرض�ألن�النقص�عند�أطراف�يقابلھ�مباشرة�رد�فعل�سل���م

  .ل�ا�عواقب�س�ئة�ع����افة�اقتصاد�البالدقبل�أطراف�أخرى،�وت�شأ�حلقات�مفرغة�

  :تحفظات�البنوك�العمومية.1.4

  :لألسباب�التالية��PMI/ PMEذه��خ��ة�متخوفة�دائما�من�تمو�ل�

 ج�ل��س���لعالم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�واملؤسسة�ا��اصة�وأ�مي��ا��قتصادية�و�جتماعية،�فالبنوك�العمومية�متحفظة���وض�

����ء�تقديره�مع�الز�ائن،�ر�ما�لنقص�املعلومات�ال�افية�با��زائر�عن�واقع�املؤسسة�نفس�ا،�ر�ما����م�ا�املحدود�أو�النتما��ا�للقطاع�أي�خطر�

 .ا��اص،�أي�دون�ضمانات�ح�ومية�رغم��شادة�بفعالي��ا����ا��طاب�الرس��

 التعود�ع���التعامل�مع�مؤسسات�عامة�دون�مخاطر. 

 تقدير�سل���ملخاطر�PMI/ PMEغياب�طرق�حديثة�للتحليل��قتصادي�املعمق����. 

 تقليص�متواصل�خالل�ل�سب�الفائدة�املأخوذة�عن�قروض�املؤسسات،�مما�يجعل�ا�غ���مغر�ة�����عامل�ا�مع�البنوك. 

�ب �املتبادل �التفا�م �وسوء �فقط، ��موال �ت�تلع �كمغامرة �للبنوك �بال�سبة �واملتوسطة �الصغ��ة �تظ�ر�املؤسسات �يمكن�وعليھ �واملؤسسة �البنك �ن

  .استدراكھ�إذا�حاول��ل�طرف�معرفة��خر

  :نقائص�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة.2.4

  :�عرف�املؤسسات�ا��زائر�ة�ا��اصة����كذلك�نقائص�ت��ر�جمود�البنوك�نحو�ا،�ونذكر�م��ا

 محاسبة�وا�ية�وضبابية����تقييد�حسابات�املؤسسات. 

 ا�باألمالك�وال���يصعب�توظيف�انقص�الضمانات�إال�ما�يتعلق�م��. 

 حسابات�ضر��ية��عيدة�عن�الواقع��قتصادي�للمؤسسة. 

 ج�ل�بالت�اليف. 

 غياب�خر�طة��عمال. 

 غياب�مخطط�التمو�ل. 

 ضعف�طاقات�ال�سي���الراشد�خاصة����املجال�املا��. 
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�و�سو� �ا��لل، �استدراك �من �املؤسسات ��ذه �تتمكن �النقائص�ح�� ��ذه �معا��ة �من ��عتماد�فالبد �مقبولة �ملفات �بتقديم �البنك �مع �العالقة ة

  .البن�ي

�مختلفة.5 �وأخرى��:عراقيل �الداخ�� �محيط�ا �يفرز�ا �ما �م��ا �مختلفة �عراقيل �ا��زائر�لعدة ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �ا��اصة �املؤسسات تتعرض

 :ناتجة�عن�محيط�ا�ا��ار��،�ن��ص�أ�م��ذه�العراقيل���

 اس��اد�ا� �تضمن ��انت �وال�� �لإلنتاج �الالزمة �املستوردة ��ولية �باملواد �خاصة ��قتصادي، ��نفتاح �جراء �من �ا���از��نتا�� �تمو�ن �نقص

 . املؤسسات�العمومية�باحت�ار�ا�للتجارة�ا��ارجية

 التنا� ��قتصاد �ومتطلبات ��سي���ال�تتما��� �أنماط �ع�� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��سا����اعتماد �الشرط �ا��ودة ��ش�ل �حيث ف���،

�وحساب� �للمس���املالك �ال����� �البن�ي �ا��ساب �ب�ن �ال�تفرق �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �غالبية �مثال�أن �فنجد ��قتصادي، لل�شاط

قليدية�ال�تقوم�بإجراء�الشركة�مما�ينجر�عنھ�ا��لط����النفقات�امل��لية�ونفقات�املؤسسة،�وز�ادة�ع���ذلك�تطبق�تلك�املؤسسات�محاسبة�ت

 .عمليات�ا��رد�الدوري

 نمو�وتطور�القطاع�الغ���رس���واملتمثل����أ�شطة�كث��ة��السوق�املواز�ة�واملداخيل�الطفيلية. 

 إ���غاية�يومنا��ذا–مشا�ل�الب�ية�التحتية�حيث�رغم��نجازات�املحققة�مازالت�شبكة�الطرقات�ضعيفة�وتوجد�الكث���من�مناطق�البالد�-����

 .عزلة�شبھ�تامة�عن�بقية�املناطق��خرى�وخاصة����ا��نوب

 يع�عدم�فعالية�أساليب�الت�و�ن�وخاصة����ميدان�التقنيات�ا��ديثة�لل�سي���واقتصاد�السوق،�إدارة��عمال�و�سي���املنتوج�وكذا�تقنيات�الب

 .والتصدير

 غياب�املعلومة�ا��قيقية��قتصادية�والتجار�ة�و�تمثل��ذا���: 

o معطيات�إحصائية�من�طرف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وال�يئات�املعنيةبنك�. 

o معطيات�عن�السوق�الوطنية�وا���و�ة�والداخلية�وح���ا��ارجية. 

o معلومات�عن�التطبيقات�التجار�ة�للمتعامل�ن. 

o معلومات�عن�نوعية��س�ثمارات�املختارة. 

o ضعف�استعمال��ن��ن�ت����ميدان�عالم��عمال. 

 � �الصغ��ة�غياب �باملؤسسات �واملعنية �املجال �نفس ��� ��عمل �ال�� �املراكز�و�ج�زة �مع �وتحدي��ا ��قتصادية �املعلومة �وتحليل �تبادل أج�زة

 .واملتوسطة،�وكذلك�عدم�توفر�وحدات�معلومات�متخصصة�لدى�الفرق�التجار�ة�والصناعية

 واملتوسطة�بآالت�قديمة،�مما�يؤدي�إ���ارتفاع�الت�اليف�وعدم�انتظام�املستوى�التكنولو���غ���املناسب،�إذ��عمل�جل�املؤسسات�الصغ��ة�

 .�نتاج�وانخفاض�ا��ودة،�وكذا�صعو�ة�تدبر�قطع�الغيار����الوقت�املناسب

 ا�قصور�ا���ود�ال�سو�قية�إذ�تفتقر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائر�ة�ع���الو���ال�سو�قي،�و�عا�ي�من�نقص�كفاءات�رجال�البيع،�كم

 .تنقص�ا��م�انيات�املادية�لإلنفاق�ع���ال��و�ج�وت�شيط�املبيعات

 املحلية،��مر�) الصناعية(غياب�الت�سيق�ب�ن�فعاليات�القطاع�ا��اص�واملؤسسات�ا���ومية�القائمة�ع���دعم�وتوجيھ���شطة��نتاجية�

 .مجالذي�يضيع�عل��ا�فرصة�تحقيق�أع���قدر�ممكن�من��ستفادة�من��ذا�ال��نا

 ضعف�قدرات��ذه�امل�شآت�الذاتية�����عز�ز�مف�وم�ال��ابط�وال�شابك�الصنا���فيما�بي��ا�من�ج�ة�و��ن�املؤسسات�الكب��ة�من�ج�ة�أخرى�

 .لتجسيد�مف�وم�التعاقد�من�الباطن

 غياب�ثقافة�ال�سي���والروح�املقاوالتية�ألن�الكث���من�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����مؤسسات�عائلية. 

 ياب�التعاون�وتبادل�املعلومات�ب�ن�مراكز�البحث�العل���وا��امعات�من�ج�ة،�و��ن�املؤسسات�ا��اصة�الصغ��ة�واملتوسطة�من�ج�ة�أخرى غ . 

  :�اتمةا�

�الدولة�لتحس�نھ����ظل�برامج���عاش��قتصادي،�ال�يزال�يحتل�املراتب��  خ��ة����إن�مناخ��س�ثمار����ا��زائر،�رغم�ا���ود�ال���قامت���ا

�وغ���ا �النقد�الدو�� �وصندوق �الدو�� ��البنك �الدولية �ال�يئات �. التقار�ر�ال���تصدر�عن �تحبط �ال�� �العراقيل �من �العديد ��ناك �قرار�فال�تزال أي

ر�اس�ثمار�سواء��ان�مح���أو�أجن���لالس�ثمار�رغم�أن�التخلص�من�التبعية�لقطاع�املحروقات�أصبحت�حتمية�البد�م��ا�خاصة����ظل�تراجع�أسعا

  . النفط�����سواق�الدولية

�و�ورغم�التحسن�الطفيف�����س�ثمارات�ا��اصة�املحلية�ع���إ�شاء�العديد�من�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�إال�أ��ا�تبقى��عيد�جدا�عن�ما�

مأمول،�وعن�حاجة��قتصاد�الوط���إ���مثل��ذه�املشار�ع�لتوف���مناصب�عمل�وت�و�ن��سيج�صنا����عمل�ع����قل�ع���تلبية��حتياجات�
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�الصعبةاملح �العملة �من �الدولة �إيرادات �تراجع �ظل ��� �خاصة �الواردات، �فاتورة �من �للتخفيف ����تقديم�. لية �س�سمر�الدولة ��ل �ال�ساؤل ولكن

  نفس�ال�س�يالت�أم�أن�تراجع�مداخيل�ا�بالعملة�الصعبة��بفعل�تراجع�أسعار�الب��ول�س�سا�م����تد�ور�الوضع�أك��؟�

  :ال�وامش

ي����عبارة�عن�سياسة�مالية�أو�م��انية�توسعية�تتمثل����صياغة�وتنفيذ�برامج�اس�ثمارات�عمومية�ضمن�برامج���عاش��قتصاد .1

وقد�أعتمدت��ذه�ال��امج����ا��زائر�من�أجل�تدارك�التأخر�. إطار�سياسة��قالع��قتصادي�وتحف���حركية��س�ثمار�والنمو�من�جديد

�ا ��زمات �مختلف �سب�تھ �الكب���الذي �مس�التنموي �شامل �ر�ود �حصول ��� �مباشرا �س�با �و�انت �الثمان�نات �با��زائر�منذ ���قت ل��

�الوط�� ��قتصاد �قطاعات �للتوج�ات�. مختلف �الفكر�ة ��سس �ع�� ��س�ند ��قتصادي ���عاش �برامج �فان �النظر�ة �الناحية ومن

��عز�ز� �خالل �من ��قتصادي �ال�شاط ��� �الدولة �تدخل �بضرورة �تنادي �ال�� �من�الكي��ية �أسا��� �م�ون �يمثل �الذي �ا���ومي �نفاق

حيث�. م�ونات�الطلب�الفعال،�الذي��عت���املحدد�الرئ�����لتحقيق�توازن��قتصاد�وخاصة����الدول�ال����عا�ي�من�ر�ود�اقتصادي

�وامتصاص �الوط�� ��قتصاد �نمو��� �تحقيق �إ�� �يؤدي �تحف����س�ثمار�بما ��� �ا���ومي ��عز�ز��نفاق �آلية ���م���سمح معت���من

��� �أساسا �املتمثلة �السياسات �من �عدد �ع�� ��عتمد ��قتصادي ���عاش �برامج ��طار�فان ��ذا �و�� ��جتماعية�: البطالة، التحو�الت

�ذات� �للسلع �املوجھ �والدعم �املختلفة ��جتماعية �واملساعدات �البطالة �كمنح �وتحف���الطلب �الدخل �ز�ادة �قصد �لألفراد املدفوعة

الذي�يحفز�بدوره�الطلب�الك���لإلنتاج،�مشار�ع��شغال�الك��ى�ال���) اس��ال�ي�واس�ثماري (الواسع،��نفاق�العمومي�الك����س��الك�

تقوم���ا�الدولة�من�خالل�مشار�ع�الب���التحتية�ال���تمنح�فرص�حقيقية�لتوف���مناصب�شغل�دائمة�ومؤقتة،�مباشرة�وغ���مباشرة،�

عالم�عثمان،�واقع�املناخ��س�ثماري����ا��زائر�مع�( الشر�ات�املنتجة�مما����ع�ع����س�ثمار�ا��اصتخفيض�العبء�الضر����ع���

� ��قتصادي ���عاش �ل��امج ��ول 2014 -�2001شارة �العر�ي �امللتقى ��� �مقدمة �بحثية �ورقة �ل�ن�:"، �ا��ديدة ��قتصادية العقود

  )مصر�-،��شرم�الشيخ2015في�جان�28-25،�يومي�" املشروعية�والثبات�ال�شر���

،�ورقة�بحثية�مقدمة����امللتقى�2014 -2001عالم�عثمان،�واقع�املناخ��س�ثماري����ا��زائر�مع��شارة�ل��امج���عاش��قتصادي� .2

  مصر�-،��شرم�الشيخ2015جانفي��28-25،�يومي�" العقود��قتصادية�ا��ديدة�ل�ن�املشروعية�والثبات�ال�شر���:"العر�ي��ول 

�–را�س�حدة،�كرامة�مروة،�تقييم�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�جذب��س�ثمار��جن���املباشر����ظل�تداعيات��زمة�املالية�العاملية��  .3

  72 -66،�ص�ص�12/2012،�مجلة�أبحاث�اقتصادية،�جامعة��سكرة،�العدد�-دراسة�حالة

4. Ordonnance n° 01- 03 du 20 aout 2001 relative au développement de l’investissement 

 http://www.andi.dz: املوقع��لك��و�ي�للو�الة .5

�جامعة� .6 �إفر�قيا، �شمال �واقتصاديات �مخ���العوملة �افر�قيا، �شمال �اقتصاديات �مجلة �ا��زائر، ��س�ثمار��� �معوقات �بولعيد، بلعوج

  44،�ص4الشلف،�العدد�

��س�ثما .7 �مناخ �واقع �محمد، �قو�دري �سعيدي، �ال�سي���،�وصاف �وعلوم ��قتصادية �العلوم �مجلة �ا��وافز�والعوائق، �ا��زائر�ب�ن ر���

  41 -40،�ص�ص�2008/ 08جامعة�فرحات�عباس��سطيف،�العدد�

�أنظر .8 �التفصيل �من �/ للمز�د ��طالع �تار�خ �لالحصائيات، �الوط�� �الديوان �ا��ام، �الداخ�� �الناتج �املوقع11/2014/ 10حسابات �ع�� ، :

 2013.pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/PIB_SCN_aff2000 

/ 02/01البيانات�ا��اصة�بالدين�ا��ار���واحتياطي�الصرف�مستخرجة�من�بيانات�الو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ثمار،�تار�خ��طالع�� 1 .9

 investir-pour-http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons : ،�ع���املوقع2015

 EMPLOI_arab.pdf-w.ons.dz/IMG/pdf/CH2://wwhttp : ،�ع���املوقع02/01/2015الديوان�الوط���لإلحصائيات،�تار�خ��طالع� .10

��طالع .11 �تار�خ ��قتصادية، �املجمعات �إحصائيات �لإلحصائيات، �الوط�� �املوقع02/02/2015:  الديوان �ع�� ، :

 11.pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/qqagregatat07 

�حد .12 �أسوق �املغرب،��ناك �ما��، �النيجر، �لي�يا، �تو�س، �من ��ل �مع �حدودية �ا��زائر�دولة �باعتبار�أن �إل��ا �النفاذ �يمكن �م�مة ودية

  ,مور�تانيا

�والعضو�ة� .13 ��ورو�ي، ��تحاد �مع �الشراكة �اتفاقية �ع�� �املرتقب �التوقيع �ا��ر، �للتبادل �العر�ية �املنطقة �اتفاقية �ا��زائر�إ�� انضمام

  .لتجارة�العامليةاملرتقبة����منظمة�ا

  investir-pour-http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons: املوقع��لك��و�ي�للو�الة�الوطنية�ل��قية��س�ثمار�ع���الرابط�  .14

15.  �� �للو�الة ��لك��و�ي �ا��زائر�انظر�املوقع �لالس�ثمار��� �املمنوحة �وا��بائية �ا��وافز�املالية �عن �التفصيل �من ل��قية��الوطنیةللمز�د

 entreprises-des-financement-au-appui-d-z/index.php/ar/mesureshttp://www.andi.d : �س�ثمار�ع���الرابط
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16. Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat : Actes des assises nationales de la 
PME, janvier 2004, p 43- 48 

�قتصادية����الدول�النامية�مع�ال��ك���ع���قطاع�املؤسسات�الصغ��ة�م�دي�ميلود،�دور�التمو�ل��سالمي����تفعيل�عملية�التنمية� .17

  .2006أفر�ل��24625واملتوسطة،�امللتقى�الوط���حول�إصالح�املنظومة�البنكية،�املركز�ا��ام����شار،�يومي�

صادية�وعلوم�ال�سي��،�العدد�صا���صال��،�أساليب�تنمية�املصغرة�والصغ��ة�واملتوسطة�����قتصاد�ا��زائري،�مجلة�العلوم��قت�  .18

  14،�ص�2004/ 03

19. Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat , op cit, pp 46-47 

�إما��عفاء�التام�من�الضر�بة�مثل��  .20 �ب�سبة�معينة�مثل�ما��VFإجراءات�التخفيف�املقصود���ا الدفع�ا��زا���أو�ا��فض�من�معدل�ا

  .الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�IBSسم�ع���القيمة�املضافة�أو�الر �TVAحصل�مع�

�املحروقات .21 �قطاع �خارج �ا��زائري �لالقتصاد �تنموي �كبديل �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �قطاع �محسن، �عواطف �ناصر، : سليمان

��ول  �الدو�� �امللتقى ��� �مقدم �بحث �وا��لول، �ا��زائر��قتص: املعوقات �وسياسات �اس��اتيجيات ��س�ثمارات�تقييم �الستقطاب ادية
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  9،�ص2004نوفم���/ أكتو�ر

دراسة�ميدانية،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية��:يوسف�قر����،�سياسات�تمو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر .24
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  كمدخل�للرفع�من�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائر�ة) 2014 -2010(برنامج�التأ�يل�الوط���

 د .� �محاضر�قسم �أستاذ ��عمون، �" و�اب �" أ �ال�سي���جامعة �وعلوم � �والتجار�ة � ��قتصادية �العلوم ��لية ،08�� قاملة��45ماي

،namouneouahab@gmail.com  

 قاملة،��45ماي��08،��لية�العلوم��قتصادية��والتجار�ة��وعلوم�ال�سي��،�جامعة�" أ�" وداد�بورصاص،�أستاذ�مساعد�wbouressace 

@hotmail.fr 

  : املقدمة

فروع�ال�شاط�أو�ع���مستوى�الدول،�إن�إتجاه�العالم�املعاصر�نحو�ز�ادة�القدرة�التنافسية�سواءا�ع���مستوى�املؤسسات�أو�ع���مستوى�

جاء�كضرورة�م��ة�من�أجل�ضمان�استمرار�املؤسسات�املحلية�داخل�السوق�،من�خالل�اك�ساب�مقومات�التنافس��ساسية�للبقاء�����سواق،�

�وا �خاصة، �بصفة �ا��زائر�ة ��قتصادية �واملؤسسة �عامة �بصفة ��قتصادية �املؤسسة �تأ�يل �إ�� �تظ�ر�ا��اجة ��نا �الصعو�ات�من �من ��د

ل�ذا�البحث��والعراقيل�ال���تواج��ا،�خاصة�من�خالل�توف���املوارد�املالية�الالزمة�لتنفيذ�ا،�و�ذا�ما�يقودنا�إ���طرح�وصياغة��ش�الية�الرئ�سية

  توسطة�ا��زائر�ة؟���الرفع�من�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�وامل)2014 -2010(للتأ�يل الوط�� ال��نامجكيف��سا�م� :ع���النحو�التا��

  :ومن�أجل�التدقيق�و��حاطة�بال�ساؤل��سا����تم�صياغة��سئلة�الفرعية�التالية

 ا��زائر؟ �� واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات واقع �و ما 

 ؟)2014 -2010(للتأ�يل الوط�� فيما�تتمثل�إنجازات�ال��نامج 

 ا��زائر�ة؟ الصغ��ة�واملتوسطة املؤسسات تنافسية من يرفع أن)2014 -2010(للتأ�يل الوط�� تمكن�ال��نامج �ل  

 أ�مية�البحث .1

�إطار��نضمام� ��� �خاصة �الوط��، ��قتصاد ��ش�د�ا �ال�� ��خ��ة ��قتصادية �باإلصالحات �اق��نت �ظا�رة �دراسة ��� �البحث �أ�مية تتضمن

�العديد�من��ثار�و��ع�اسات�ال����ستد���املرتقب�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة�وسر�ان�تنفيذ�اتفاق�الشراكة��وروجزائر�ة ،�حيث�ترتب�ع��ا

�تأ�يل� �برامج �تك���� ��نا �ومن ��قتصادية، �املؤسسات �ب�ن �املنافسة �حدة �من �يز�د �مما �ا��ارجية �وتحر�ر�التجارة ��قتصادية �ا��دود انفتاح

  .املؤسسات��قتصادية�أ�مية�خاصة

  أ�داف�البحث .2

  :تحقيق�جملة�من���داف،�أ�م�ا�س���من�خالل��ذا�البحث�إ���

 إعطاء�املفا�يم��ساسية�حول�التنافسية�وتأ�يل�املؤسسات��قتصادية؛  

 الذي�تب�تھ�الدولة�ا��زائر�ة� )2014 -2010(للتأ�يل الوط�� ال��نامجالتعرف�ع���.  

  من���و�أدوات�البحث .3

املن���الوصفي�التحلي���حيث�يتم�وصف�الظا�رة�كما����موجودة����انطالقا�من�طبيعة�الدراسة�و��داف�ال����س���إل��ا�تم�اعتماد�

علومات�الواقع�والتعب���ع��ا�كما�وكيفا،�باإلضافة�إ���وصف�جميع�العوامل�واملتغ��ات�ال���تلعب�دورا�أساسيا�ف��ا�ومن�ثم�العمل�ع���تحليل�امل

�املكت��، �البحث �خالل �من �سواء ��املجمعة �الو�ب، �عل��ا محينة، إلحصائيات�وفقا �ذا �لأو�مواقع  :ع�� بناء و�ذا املقالة �ذه إعداد �� اعتمدنا

   .�س�ثمار وترقية واملتوسطة الصغ��ة واملؤسسات الصناعة الصغ��ة�واملتوسطة�الصادرة�عن�وزارة للمؤسسات �حصائية املعلومات �شر�ات

  :محاور�الدراسة .4

�ست�تاجات�ذات�الصلة،�و��دف�التحقق�من�الفرضيات�تم�تقسيم�املقال�إ���املحاور��غرض��حاطة�الشاملة�باملوضوع�والوصول�إ���

  :�تية

  مفا�يم�حول�تأ�يل�و�تنافسية�املؤسسات�الصغ���واملتوسطة: املحور��ول 

 مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة .1

 مف�وم�تنافسية�املؤسسات .2

 مف�وم�تأ�يل�املؤسسات�ومراحل�ا .3

  الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائر�ةواقع�املؤسسات� .4

  ع���تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة) 2014 -2010(أثر�برنامج�التأ�يل�الوط���:املحور�الثا�ي

 )ANDPME(تقديم�للو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� .1

 )2014 -2010(ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة� .2
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 )2014 -2010(برنامج�التأ�يل�الوط���ا��زائري��إنجازات .3

  واملتوسطة�ةمفا�يم�حول�تأ�يل�و�تنافسية�املؤسسات�الصغ�� : املحور��ول 

 مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة  .1

  واملتوسطة، الصغ��ة للمؤسسات موحد �عر�ف إيجاد اختلف�الدارسون�والكتاب���
ً
 ألخرى  منطقة من التص�يف معاي�� الختالف نظرا

 :التعار�ف�نذكر�ما�ي�� ألخرى،ومن��ذه دولة ومن

 ي�ون  وال مستقل �ش�ل وتدار تملك ال�� امل�شأة بأنھ الصغ�� املشروع �مر�كية املتحدة الواليات �� " الصغ��ة املشروعات إدارة " عرفت

، قليل السنوي  مبيعا��ا و��م مجال�ا، ���)ال�يمنة( السيطرة ع�� القدرة لد��ا
ً
 �� �خرى  بالشر�ات باملقارنة العامل�ن من قليل عدد ��ا و�عمل �س�يا

  .الصناعة نفس

��تحاد � واملتوسطة الصغ��ة للمؤسسات �ورو�ي أما �سنة �قام ��1996ققد �الصغ��ة��03بتار�خ �للمؤسسات �بإصدار��عر�ف أفر�ل

وا��دول�التا���ي��ص��ذا�التعر�ف��عد��عديل�. ��2003ماي�والذي�عدل���CE/96/280واملتوسطة�ضمن�توصيات�املفوضية�حسب�التعليمة�

  .2003ماي�

  .�2003عر�ف��تحاد��ورو�ي�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��عد��عديل�ماي�): 09(ا��دول�رقم�

  املعاي���الكمية    نوع�املؤسسة

  )مليون�يورو(رقم��عمال�  عدد�العمال  

  .2أقل�من�  10أقل�من�  املؤسسات�املصغرة

  .10أقل�من�  50أقل�من�  املؤسسات�الصغ��ة

  .50أقل�من�  250أقل�من�  املؤسسات�املتوسطة
Source: le guide des services bancaires aux PME (services conseil de l'IFC/accés au financement), rapport de la société 

Financiére internationale (IFC), groupe de la banque mondiale, en collaboration avec le Japon, Hollande, et le Norvège, éditions 
IFC, 2009, p 68.  

  

�التعر�ف  املتضمن 2001 د�سم�� 12 .لـ – املوافق 1422 عام رمضان 27 �� املؤرخ 18_01 رقم القانون  حسب":با��زائر املعتمد أما

� الصغ��ة املؤسسات الرا�عة مادتھ �� �عرف واملتوسطة، الصغ��ة للمؤسسات التوجي�� القانون   بأ��ا )القانو�ي وضع�ا �ان م�ما(واملتوسطة

 السنو�ة حصيل��ا إجما�� يتعدى ال او جزائري  دينار ملياري  أعمال�ا رقم يتجاوز  وال ��ص،250 ا�� 1 من �شغل وا��دمات السلع إنتاج مؤسسات

 :التعر�ف ��ذا و�قصد ،� �ستقاللية معاي�� تح��م و�� جزائري، دينار مليون  500

 العمل أما واحدة، سنة خالل دائمة بصفة العامل�ن عدد بمع�� السنو�ة، العمل وحدات لعدد املوافق ���اص عدد :املستخدمون  ���اص-

 .مقفل محاس�� �شاط بآخر املتعلقة تلك �� عل��ا �عتمد ال�� والسنة السنوي  العمل من أجزاء فيعت��ان املوس�� والعمل املؤقت

 .ش�را 12 مدتھ مقفل �شاط بآخر املتعلقة تلك �� :ا��صيلة مجموع أو �عمال رقم تحديد حدود-

 املؤسسة و�عرف أخرى، مؤسسات أومجموعة 25 بمقدار مال�ا رأس يمتلك ال مؤسسة �ل �� :املستقلة املؤسسة- / مؤسسة قبل من أك�� فما 100

 حصيل��ا مجموع ي�ون  او دينار ملياري  و مليون  ( 200 )مائ�� ب�ن ما أعمال�ا ؤقم )و��ون  و��ون  ��صا، 250 ا�� 50 ب�ن ما �شغل أ��ا املتوسطة

 رقم يتجاوز  )وال ��صا، 49 ا�� 10 ب�ن ما �شغل مؤسسة بأ��ا الصغ��ة املؤسسة و�عرف دينار، مليون  ( 500 ) وخمسمائة) 100 (مائة ب�ن ما السنو�ة

 عامل من �شغل ف�� املصغرة املؤسسة أما دينار، مليون  100 ) مائة السنو�ة حصيل��ا مجموع يتجاوز  ال او دينار مليون  ( 200 ) مائ�� السنوي  أعمال�ا

   "دينار مالي�ن عشرة السنو�ة حصيل��ا مجموع يتجاوز  ال أو دينار مليون  عشر�ن من أقل أعمال رقم وتحقق عمال (9 ) �سعة ا�� (1 )

 املؤسساتمف�وم�تنافسية� .2

  :نذكر�أ�م�التعار�ف�املقدمة�للقدرة�التنافسية�ع���مستوى�املؤسسة

القدرة�ع���إنتاج�السلع�وا��دمات�بالنوعية�" ا�نهع���أ" بر�طانيا" �عرف�القدرة�التنافسية�ع���مستوى�املؤسسة��� :التعر�ف�ال��يطا�ي -

 ." ا��يدة�و�السعر�املناسب�و���الوقت�املناسب،�و�ذا��ع���تلبية�حاجات�املس��لك�ن��ش�ل�أك���كفاءة�من�املؤسسات��خرى 

ؤسسة�ع���تلبية�رغبات�املس��لك�ن�املختلفة،�وذلك�بتوف���سلع�وخدمات�ذات�نوعية�جيدة�يتمحور�التعر�ف�ال��يطا�ي�حول�قدرة�امل -

  .وجودة�عالية�بالسعر�املناسب�و���الوقت�املناسب�ح����ستطيع�من�خالل�ا�النفاذ�إ����سواق�الدولية

املؤسسة�ال���يمك��ا�أن�تقدم�املنتجات�" تنافسية����تلك��ترى��ذه�ال��نة�بأن�املؤسسة�ال���تملك�قدرة�: �عر�ف�ال��نة�الرئاسية��مر�كية. ثانيا

 امل�نالنوعية،�و�ت�لفة�منخفضة�مقارنة�مع�منافس��ا�املحلي�ن�والدولي�ن،�و�ما�يضمن�تحقيق�املؤسسة�للر�ح�طو�ل�املدى�وقدر��ا�ع����عو�ض�الع

�ملالك��ا �وتوف���عائد �ال�،" ��ا �القدرة �مف�وم �تحديد ��� �ال��نة ��ذه ����اعتمدت �التنافسية �املؤسسة �اعت��ت �حيث �الر�حية �منظور �من تنافسية
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أن�املؤسسة�القادرة�ع���تحقيق��ر�اح�ال���ت�ون����الغالب�أع���من�متوسط��ر�اح�املحققة����قطاع�ال�شاط�الذي�ت�ت���إليھ�املؤسسة،�و 

  .وعية�املنتجات�دون�أن�ي�ون�ذلك�ع���حساب��ر�اح�طبعا�ستمر����ذلك�ع���املدى�الطو�ل�و�ذا�مرتبط�كث��ا�بتدنية�ت�اليف��نتاج�ون

" Michael Porter " ماي�ل�بورتر"�عر�ف�. ثالثا  

من�القيمة�ال���باستطاعة�مؤسسة�ما�أن�تخلق�ا�لز�ائ��ا،�إذ�يمكن�أن�تأخذ�ش�ل�" يرى��ذا��خ���أن�القدرة�التنافسية�للمؤسسة�ت�شأ�أساسا�

�ألسعار�املن �بال�سبة �فيھأسعار�أقل �السعر�ة �الز�ادة �واسع ��ش�ل ��عوض �املنتج ��� �متفردة �منافع �أو�بتقديم �م�ساو�ة، �و�منافع �أن�"افس�ن �أي ،

  : ���ال���تتم���بقدر��ا�ع��" ملاي�ل�بورتر"املؤسسة�ال���تملك�قدرة�تنافسية�بال�سبة�

- � �قدرة �من �ت�شأ �امل��ة ��ذه �املنافس�ن، �من ��سعر�أقل �املنتجات �نفس �أو�بيع �من�إنتاج �مستوى �ع�� �املحافظة �مع �الت�لفة �تقليل �ع�� املؤسسة

  ا��ودة�والر�ح؛

بحيث�...) جودة�أع��،�سعر�أقل،�خدمات�ما�عد�البيع،(إنتاج�منتجات�وتقديم�خدمات�ف��ا����ء�ما�لھ�قيمة�مرتفعة�من�وج�ة�نظر�املس��لك� -

  .تنفرد�بھ�املؤسسة�عن�منافس��ا

� �تنافسية����تلك�املؤسسة�ال����عمل�ع���إنتاج�قيم�ومنافع�من�خالل�التعار�ف�السابقة�يمكننا القول�بأن�املؤسسة�ال���ل�ا�قدرة

�تؤكد�ع���حالة�من�التم���و�ختالف�فيما بي��ا��للعمالء�أع���مما�يحققھ�املنافسون�ما��سمح�ل�ا�من�النفاذ�إ����سواق�العاملية�من�ج�ة�كما

  .ومنافس��ا�من�ج�ة�أخرى 

 ؤسسات�ومراحل�امف�وم�تأ�يل�امل .3

 �عر�ف�تأ�يل�املؤسسات: أوال

�ملواكب��ا� ��قتصادية �للمؤسسات �التنافسية �القدرة �تحس�ن ��� �تنصب �جل�ا �لكن �التأ�يل �ملف�وم �أعطيت �ال�� �التعار�ف ��عددت لقد

  :�غ��ات�السوق�والتطورات�التكنولوجية�و�التقنية،�لذا�سنحاول�تقديم�أ�م�ا

  :نمية�الصناعية�عر�ف�منظمة��مم�املتحدة�للت

مجموعة�من��جراءات�ال���وضعت�خصيصا�للدول�النامية�ال���تمر�" التأ�يل�بأنھ�عبارة�عن��" منظمة��مم�املتحدة�للتنمية�الصناعية"عرفت�

�العاملية �التغ��ات �مختلف �مع �والتكيف �ا��ديد �الدو�� ��قتصاد �ضمن �اندماج�ا �أجل��س�يل �من �انتقال �املن." بمرحلة ��ذه ���دف�وحسب ظمة

  : التأ�يل�إ���ترقية�قطاع�صنا���تناف����وتطو�ره�ليصبح�ذا�قدرات�وكفاءات�تنافسية،�و�ش��ط����ذلك

- � �السوق �ع�� �الك�� ��نفتاح �مع �للتكيف �ال�ا�� �الوقت �امتالك �من �للمؤسسات �السماح �أجل �من �ضرور�ة �انتقالية �بف��ات اتفاق�( القيام

  ؛)ودول�املغرب�العر�ي،�ينص�صراحة�ع���التدرج����التحر�رالشراكة�املوقع�مع��تحاد��ور�ي�

لتفادي�أثر�التفكك�الصنا���يجب�أن�يقوم�البلد�بمناقشة�ا���ومة�مع�املتعامل�ن��قتصادي�ن�من�أجل�إيجاد�إجراءات�مرافقة�ومساعدات� -

  مالئمة؛

ل�للوصول�إ���مستوى�أد�ى�من�التنافس�والعمل�من�أجل��ل�مؤسسة�يجب�أن��عمل�ع���بذل�ج�ود�التكيف�الالزم،�و�ل��ام�ب��نامج�تأ�ي -

  .ا��فاظ�عليھ

�"  " "N. Douglace �عر�ف �دوجالس" يرى �" نورث � �التأ�يل �أ"بأن �طو�ال�حيث �وقتا �وتأخذ �معقدة �العام�نهعملية �القطاع�ن �مؤسسات ا�تتضمن

��ف�ار� ��غي����� �و�و�يتطلب �املساعدة، �ا���ومية �املؤسسات �إ�� �أن�وا��اص�إضافة �الدولة �وع�� �و�جراءات، �واملفا�يم �والقوان�ن والسياسات

  ". تضع�خطة�متوازنة�وا��ة�وصر�حة�من�أجل�إيجاد�أنجع�السبل�لتمو�ل��ذا�ال��نامج

 أي التناف��� �قتصاد إطار �� املؤسسة موقع تح�ن قصد السلطات تتخذ�ا ال�� �جراءات من مجموعة بأنھ التأ�يل برنامج كما��عرف

 وإصالحات إلجراءات ذا��ا حد �� املؤسسة تب�� خالل من إال تحقيق�ا يمكن ال التأ�يل و�رامج الدو��، املستوى  ع�� وما�� اقتصادي �دف ل�ا تصبح أن

  .وال�سو�ق و�س�ثمار و�نتاج التنظيم تخص داخلية

 :التأ�يل عملية متطلبات .

 سنحاول  لذا ال��يح، املسار �� وضع�ا ��دف وذلك متطلبا��ا ��� أن العملية، ��ذه املعنية ال�يئات ع�� يجب التأ�يل، �عملية القيام قبل

 :ي�� ما �� املتطلبات �ذه أ�م تقديم

 خالل من التناف��� املركز بتدعيم ل�ا �سمح ف�و مردودي��ا، - بتحس�ن للمؤسسة �سمح إس��اتيجية بتحض�� بالعملية تتعلق :�س��اتي�� التخطيط

 طبقا و�شاطا��ا خدما��ا وتكييف ال�سي�� أدوات إلعداد أساسا و�ستخدم �س��اتيجية، القرارات اتخاذ ع�� والقدرة املستقبلية الرؤ�ة وضوح

 أسواق�ا؛ الحتياجات

 املس��لك؛ ظروف مع ت�ناسب �سو�قية - سياسات بوضع وذلك منتجا��ا ل�سو�ق قو�ة أج�زة ب�ناء ��تم أن املؤسسة ع�� :ال�سو�ق

 - �خرى، النظم فعالية لتعظيم طر�قة املورد ل�ذا الفعال �ستخدام �عت�� :ال�شر�ة املوارد تأ�يل
ً
 �جراءات اتخاذ يتوجب العنصر �ذا أل�مية ونظرا

 وتأ�يلھ؛ وتدر�بھ بت�و�نھ ا��اصة
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 فال ا��دمات، و السلع تخص محددة، قياسية� بمواصفات تل��م أن واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات ع�� يجب :النوعية وقياسات بمعاي�� العمل

 والتغليف؛ التعبئة ومواد �ولية املادة ومواصفات ا��ودة مواصفات �غياب التنافسية تحقق أن يمك��ا

  أصبح حيث :التكنولو�� التجديد
ً
 وعمليات، منتجات من املؤسسة، جوانب مختلف التجديد و�شمل مؤسسة، ألي �س��اتيجية ا��يارات من خيارا

 املؤسسة؛ داخل التكنولو�� و�بداع التطو�ر عملية إ�� باإلضافة ،... ال�شر�ة املوارد تنظيم،

 تنافسي��ا، وتحس�ن �نتاجية قدر��ا ورفع أدا��ا تحس�ن من واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات لتمك�ن ضرورة أصبح والذي :املؤسسة محيط تأ�يل

  .املؤسسة� مع�ا تتعامل ال�� و�نظمة و�ج�زة ال�يئات �ل العملية �ذه و�شمل

  مراحل�تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: ثانيا

تمر�عملية�إعادة�تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���عدة�خطوات�،�ولكن��ل�مؤسسة�ل�ا�طر�ق��ا�ا��اصة����التطور�،�وفقا�

   :و�����ذا�السياق�تحدد�أر�ع�خطوات�رئ�سية.��صوصيا��ا

� �من�:  1ا��طوة �،وتتحقق �مؤسستھ �و�نقائص �نقائصھ �ع�� �للتعرف �املشروع �و���صاحب �مستوى �رفع �إ�� ���دف �تم�يدية �خطوة ��� �ستفاقة

   .خالل�ال���يص�القب���والذي��عد�عملية�إعادة�التأ�يل�أولية�و�سر�عة�يتم�من�خالل�ا�ال���يص�و�املصادقة�ع���مشا�ل�املؤسسة

أفضل�املمارسات��دار�ة�،�وإ�شاء�تنظيم�فعال�،�فمن�خالل��ذه�املرحلة�إليجاد�أو�تحس�ن�وظائف�العمل�إذا�لم�تكن��إن�اعتماد:  2ا��طوة�

   .الشركة����طور�ال�ش�ل. موجودة�أو�أ��ا�تفتقر�إ���التنظيم

� �اس�ن:  3ا��طوة �محددة �إجراءات �وترت�ب �نفس�ا �تأ�يل ��� �املؤسسة �تبدآ �املستوى ��ذا �ع�� ����تطو�ر�وظيفي �حقق��ا �ال�� ��نجازات �إ�� ادا

  .ا��طوات�السابقة

  : �ذه��جراءات��شمل�ما�ي��

�حسب� - �الثقة �و�زرع �إطار�جما�� ��� �،العمل �املسؤوليات �بتحديد �املؤسسة �رئ�س �يقوم ،� �املستو�ات �مختلف �ع�� �ال�شر�ة �عز�ز�املوارد

  .الكفاءات

  : ف�م�عميق�للسوق�و�لتموقع�املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة -

  تنفيذ�أدوات�ال�سي���وأساليب�العمل����مجاالت�مختلفة�حسب�القطاع -

ون��جراءات�����ذا�املجال�قد�تؤثر�ع���إدارة�املشار�ع����مؤسسة�بناء�،إطالق�جدولة�أو��سي����نتاج����مؤسسة�صناعية�،�و�سي���املخز 

  .وحساب�الت�اليف

  حتياجات�ا��قيقية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ذه�القائمة�ل�ست�شاملة�،�و�جراءات�م��صة�فقط�لال 

   التوقع�واملطابقة�للمعاي���الدولية:  4ا��طوة�

   :����ذه�املرحلة�،�يضع�رئ�س�املؤسسة�نفسھ����حالة�ترقب�حول�مستقبل�مؤسستھ�و�ل��م�باإلجراءات�املالئمة�و��

  .،�ا���22000،�برنامج�الرصد�العال���،�آيزو��9001يزو�تطبيق�أنظمة�ا��ودة�من�أجل�املصادقة�حسب�املعاي���الدولية�مثل��  -

  تأش���ال��نة��ور�ية�،�ومخططات��شاط�التصدير -

  إعداد�إس��اتيجية�للمؤسسة�،�ومشار�ع�الشراكة -

  البحث�والتطو�ر�،�واليقظة�التكنولوجية -

�الوقت ��� �محدودة �فر�دة، �عملية �ل�ست �التأ�يل �إعادة �.باختصار، �مؤسسة �أي �القول وال�توجد �تأ�ي��" باستطاع��ا �إعادة �أ��يت ،�"لقد

����ذا�املع���ال�. وخاصة�إذا�أخذنا��ع�ن��عتبار�التغ��ات�الدائمة�ال���تتدخل����املحيط�التق��،�التجاري�و�املا���للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  .�ا�وتحسي��ايمكننا�ا��د�من�إعادة�التأ�يل����املصادقة�و�ال���تحتاج�بنفس�ا�إ���ا��فاظ�عل�

  .بدال�من�ذلك،�ف���مس��ة�من�عمليات�إعادة�التأ�يل�و��ل�م��ا�لھ�مضمون�و�أ�داف�محددة�وقابلة�للقياس،�وتحدد�ال����عد�ا

  واقع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائر�ة .4

فقد�سعت�جا�دة�إ���. �س���ا��زائر�من�وراء�تطبيق�برامج�تأ�يل�مؤسسا��ا��قتصادية�إ���تحس�ن�تنافسي��ا�مقارنة�باملؤسسات��جن�ية��

�وطاملا�أن�نجاح�برامج�التأ�يل�يتطلب���تمام�بمختلف�وظائف�املؤسسة�وأ�شط��ا�كما. محاولة�إك�ساب�ا����ات�والتجارب�من��تحاد��ورو�ي�

ماج����تحتاج�إ���جلب�ا����ات��جن�ية�،�و�ستفادة�من�تكنولوجيا�متطورة�وتقنيات��سي��ية�راقية����عصر�ال��ع��ف�إال�بالقوة�كمقياس�لإلند

  .�قتصاد�العال���

يئات�الوصية�عن�القطاع�نموا�حقيقيا�وفّعاال�،�وإعتماد�ع���البيانات�وال�شرات�ال���تقدم�ا�ال��2013إ����2009وقد�ش�دت�الف��ة�ما�ب�ن�

  : يمكن�أن�نو���تطور�ونمو�املؤسسات�وفق�ا��دول�التا��
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  2013إ����2009تطور�عدد�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�من�عام�):  01(جدول�رقم�

  ��اية  2010  2009  السنوات

2011  

  2013س�تم����1  2012س�تم����1

  م�ص�و�مطبيعة�

  387 747 825 686 737 658 618515 903 586  م�ص�و�م�ا��اصة

  547  561 572 557 591  م�ص�و�م�العمومية

  934 747  386 687 309 659 619072 587494  املجموع

��:املصدر �التقليدية، �والصناعة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �وزارة �إحصائيات �خالل �من �الباحثان �إعداد de-http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-من

statistique-veille2015-08-01: ،�اطلع�عليھ�يوم  

�ما��س�تھ�أك���من� من�املؤسسات�امل�شأة����ا��زائر����تا�عة�للقطاع�ا��اص�،�و�ال�سبة��%99نالحظ�من�خالل�ا��دول�أعاله�أّن

من� 2011،�و����ش�د�انخفاضا�منذ�سنة�% 0.2للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�التا�عة�للقطاع�العام�فال�تمثل�إال��سبة�ض�يلة�جدا�ال�تتعدى�

  .2013مؤسسة���اية��547مؤسسة�لتصل�إ����572

 ع���تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة) 2014 - 2010(التأ�يل�الوط���أثر�برنامج�:املحور�الثا�ي

�املؤسسات� �بتأ�يل �ا��اصة �ال��امج �من �مجموعة �طرح �ا��زائرإ�� �عمدت �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تنافسية �من �إطار�الرفع ��

حافظ��ا�ع���م�ان��ا����السوق�الوطنية�و�إكسا��ا�سمعة�الصغ��ة�و�املتوسطة�ا��زائر�ة�لضمان�استمرار�ة�منظومة��ذا�النوع�من�املؤسسات�وم

  .جيدة�من�أجل�تكييف�ا�مع�متطلبات�اقتصاد�السوق�،�و�ضمان�حصة����السوق�الدولية،�و�ذلك�من�خالل�رفع�قدر��ا�التنافسية�

املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�و��،�ال��نامج�ا��زائري�الفر�����لتأ�يل"ميدا"برنامج�ال��نة��ور�ية�: من�ب�ن�أ�م��ذه�ال��امج�نذكر

  .ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

 )ANDPME(تقديم�لو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� .1

  .2005مايو��3من��05165بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم�. تم�إ�شاءالو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

�االصغ��ة�  �واملؤسسات �الصناعة �وزارة �إشراف �تحت �املالية، �و�ستقاللية �املعنو�ة �بال��صية �مزودة �إداري �طا�ع �ذات �عمومية، ��يئة ��

  . 2005مايو��3من��05165ال���ترأس�مجلس�التوجيھ�و�شراف�ع���النحو�الذي�ينص�عليھ�املرسوم�التنفيذي�رقم�, واملتوسطة�وترقية��س�ثمار

   �امامل: أوال

  .���أداة�الدولة����تنفيذ�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة

  : ����ذا�الصدد�للو�الة�م�ام���

 تنفيذ��س��اتيجية�القطاعية�ل��قية�وتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة.  

 تنفيذ�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وضمان�متا�عتھ.  

 ة�ا����ة�و�رشاد�إتجاه�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةترقي.  

 ت�بع�ديموغرافيا�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�من�حيث�ا��لق�والتوقف�و�و�غي�����شطة.  

 إجراء�دراسات�القطاعات�ونقاط�حول��وضاع�الدور�ة  

 جمع�و�إستغالل�و�شر�معلومات�خاصة�باملجال��شاط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة .  

  م��انية�الو�الة: ثانيا

 .2013-12-31ح���� %90دج،�وقد�تم�انفاق�حوا����950,00 978 132بلغت�م��انية�الو�الة��2013خالل�السنة�املالية� -

  .2014-10-15من�امل��انية�ح���� %63دج،�وتم�انفاق�200,00 120 136بلغت�م��انية�الو�الة��2014وخالل�السنة�املالية� -

  بالو�الةاليد�العاملة�: ثالثا

�بلغ� - �بالو�الة �للعامل�ن �الك�� ��71العدد �أعمال�2014اكتو�ر��15عامل�خالل �إدارة ��� �ت�و��ية �دورات �من �العمال ��ؤالء �استفاد �وقد ،

  .املؤسسات

  إس��اتيجية�الو�الة: را�عا

  :تدعيم�التأ�يل�املباشر�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

الصغ��ة�واملتوسطة،�مع�ز�ادة��سبة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�املستفيدة،�السيما�من�بالس���ع���خطى�برنامج�ميدا�للمؤسسات�

  .حيث���م�ا�وقطاعات�ل�شاط�ا



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و

 

  114 صفحة 2016

  :تحس�ن�محيط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�السيما�من�حيث�إم�انية�النفاذ�إ���املعلومات�وتطو�رأدوات�ال�س�يل

�وتكنولوجيا� ��ن��نت �استخدام �وترقية �وإصدار�مناش���املعلومات، توسطة،

�ا��زائر�ة� �السلطات �تمنح�ا �ال�� �ال�س�يالت �ملختلف �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �وصول ��س�يل �فضال�عن �و�تصال املعلومات

�و�إنجاز� ،� �ا��ماعية �التأ�يل �إعادة �عمليات �ب���يع �واملتوسطة �الصغ��ة مؤسسات

 .دراسة�للفروع�،�و�بطاقات�فرعية�مع��تحف���إ�شاء�جماعات�املصا���املش��كة�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

�الو  �الو�الة �من �بالتقرب �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �إ�� �و�ستماع ،� �ا��وار�ة �الصغ��ة�تطو�ر�من�� �لتطو�ر�املؤسسات طنية

�وال�يئات� �امل�نية �وا��معيات �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �مع �واملناقشات ��جتماعات �وتكثيف �فروع�ا �خالل �من واملتوسطة

ؤسسات��عز�ز�املشاورات�الوطنية�فيما�يخص�دعم�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بال��وء�للمس�شار�ن�الوطني�ن�لرفع�مستوى�امل

 .الصغ��ة�واملتوسطة،�فضال�عن�املرافقة�ا��اصة�لالس�شارة�الوطنية�عن�طر�ق�الت�و�ن�ع���س�يل�املثال

�و�عزم� �غرداية �سطيف، �و�ران، �عنابة، �العاصمة، �من �ب�ل �للو�الة فروع

  فروع�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  
 .من�إعداد�الباحثان�باالعتماد�ع���معلومات�محصلة�من�و�الة�تظو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  » .الصندوق�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

ال�سو�ق�  واملتوسطة���دف�تحس�ن�تنافسي��ا�باإلضافة�إ���دعم�وضعية

إن�بلوغ��ذا�ال�دف�يتطلب�تنفيذ�برامج�عملية�منظمة����عمليات�داخلية�للمؤسسة�و�عمليات�موج�ة�نحو�تحس�ن�محيط�املؤسسة�و�

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

تحس�ن�محيط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�السيما�من�حيث�إم�انية�النفاذ�إ���املعلومات�وتطو�رأدوات�ال�س�يل

�وامل �الصغ��ة �املؤسسات �تخص �معلومات �قواعد �وتكنولوجيا�بإ�شاء ��ن��نت �استخدام �وترقية �وإصدار�مناش���املعلومات، توسطة،

�ا��زائر�ة� �السلطات �تمنح�ا �ال�� �ال�س�يالت �ملختلف �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �وصول ��س�يل �فضال�عن �و�تصال املعلومات

  .ز�ادة�ع���املساعدات�والدعم�الدو��

�لل �الر�ط �شب�ات �وإ�شاء �القطاعية �و�إنجاز�تطو�ر�من�� ،� �ا��ماعية �التأ�يل �إعادة �عمليات �ب���يع �واملتوسطة �الصغ��ة مؤسسات

دراسة�للفروع�،�و�بطاقات�فرعية�مع��تحف���إ�شاء�جماعات�املصا���املش��كة�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

�الو  �الو�الة �من �بالتقرب �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �إ�� �و�ستماع ،� �ا��وار�ة تطو�ر�من��

�وال�يئات� �امل�نية �وا��معيات �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �مع �واملناقشات ��جتماعات �وتكثيف �فروع�ا �خالل �من واملتوسطة

�عز�ز�املشاورات�الوطنية�فيما�يخص�دعم�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بال��وء�للمس�شار�ن�الوطني�ن�لرفع�مستوى�امل

الصغ��ة�واملتوسطة،�فضال�عن�املرافقة�ا��اصة�لالس�شارة�الوطنية�عن�طر�ق�الت�و�ن�ع���س�يل�املثال

� �فتح �تم �املؤسسات �من �للتأ�يل �الوط�� ��شر�ال��نامج �و�عزم��5و��دف �غرداية �سطيف، �و�ران، �عنابة، �العاصمة، �من �ب�ل �للو�الة فروع

  .البليدة،�قسنطينة،�تلمسانالو�الة�فتح�ثالث�فروع�أخرى�ب�ل�من�

فروع�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة) :01(الش�ل�رقم�

من�إعداد�الباحثان�باالعتماد�ع���معلومات�محصلة�من�و�الة�تظو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

 )2014 -2010(ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�

   .مؤسسة

   .سنوات) 05(خمسة�

  

  .املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

  .محيط�املؤسسة�الصغ��ة�و�املتوسطة

  :الت�لفة��جمالية�لل��نامج

  .دج�385 736 000 000الت�لفة��جمالية�لل��نامج�و�ال���تتحمل�ا�الدولة،�تصل�إ���

  .دج�19 287 000تبلغ�الت�لفة�املتوسطة�ل�ل�مؤسسة�و�املدعمة�من�طرف�الدولة�

الصندوق�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة»املعنون �302-124الصندوق�التخصيص�ا��اص�رقم�

واملتوسطة���دف�تحس�ن�تنافسي��ا�باإلضافة�إ���دعم�وضعية� قة�املؤسسات�الصغ��ة�دف�ال��نامج�الوط���للتأ�يل��و�مراف

إن�بلوغ��ذا�ال�دف�يتطلب�تنفيذ�برامج�عملية�منظمة����عمليات�داخلية�للمؤسسة�و�عمليات�موج�ة�نحو�تحس�ن�محيط�املؤسسة�و�

  .أيضا�نحو�تحس�ن�شروط�ال�سي����قتصادي

فروع 
ANDPME

عنابة

الجزائر 
العاصمة

سطیفغردایة

وھران

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

تحس�ن�محيط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�السيما�من�حيث�إم�انية�النفاذ�إ���املعلومات�وتطو�رأدوات�ال�س�يل

�وامل - �الصغ��ة �املؤسسات �تخص �معلومات �قواعد بإ�شاء

�ا��زائر�ة� �السلطات �تمنح�ا �ال�� �ال�س�يالت �ملختلف �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �وصول ��س�يل �فضال�عن �و�تصال املعلومات

ز�ادة�ع���املساعدات�والدعم�الدو��

�لل - �الر�ط �شب�ات �وإ�شاء �القطاعية تطو�ر�من��

دراسة�للفروع�،�و�بطاقات�فرعية�مع��تحف���إ�شاء�جماعات�املصا���املش��كة�للمؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

�الو  - �الو�الة �من �بالتقرب �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �إ�� �و�ستماع ،� �ا��وار�ة تطو�ر�من��

�وال�يئات� �امل�نية �وا��معيات �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �مع �واملناقشات ��جتماعات �وتكثيف �فروع�ا �خالل �من واملتوسطة

 .التمثيلية

�عز�ز�املشاورات�الوطنية�فيما�يخص�دعم�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بال��وء�للمس�شار�ن�الوطني�ن�لرفع�مستوى�امل -

الصغ��ة�واملتوسطة،�فضال�عن�املرافقة�ا��اصة�لالس�شارة�الوطنية�عن�طر�ق�الت�و�ن�ع���س�يل�املثال

� �فتح �تم �املؤسسات �من �للتأ�يل �الوط�� ��شر�ال��نامج و��دف

الو�الة�فتح�ثالث�فروع�أخرى�ب�ل�من�

من�إعداد�الباحثان�باالعتماد�ع���معلومات�محصلة�من�و�الة�تظو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�:املصدر

ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة� .2

  تقديم�لل��نامج: أوال

مؤسسة�20 000 :ال�دف  . أ

خمسة��:ف��ة�التنفيذ  . ب

  :الفئة�املس��دفة  . ت

 املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

 محيط�املؤسسة�الصغ��ة�و�املتوسطة

الت�لفة��جمالية�لل��نامج  . ث

الت�لفة��جمالية�لل��نامج�و�ال���تتحمل�ا�الدولة،�تصل�إ���

تبلغ�الت�لفة�املتوسطة�ل�ل�مؤسسة�و�املدعمة�من�طرف�الدولة�

  :مصدر�التمو�ل  . ج

الصندوق�التخصيص�ا��اص�رقم�:م��انية�الدولة

  :�دف�ال��نامج  . ح

�دف�ال��نامج�الوط���للتأ�يل��و�مراف

  .املح���و�ا��ار��

إن�بلوغ��ذا�ال�دف�يتطلب�تنفيذ�برامج�عملية�منظمة����عمليات�داخلية�للمؤسسة�و�عمليات�موج�ة�نحو�تحس�ن�محيط�املؤسسة�و�

أيضا�نحو�تحس�ن�شروط�ال�سي����قتصادي
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  :شروط���لية  . خ

�ى�إن��نضمام�إ���ال��نامج�الوط���للتأ�يل�مفتوح���ميع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال���تتوفر�ف��ا�شروط���لية�و��ذا�يتطلب�حد�أد

   :من��ذه�الشروط

  خاضعة�للقانون�ا��زائري  

 حالة��شاط�ال�تقل�عن�س�ت�ن���  

 غ���أو�متوسط�ع���النحو�الذي�حدده�قانون�التوجيھ�ع���املؤسسات�الصغ��ة�أن�ت�ون�املؤسسة�املعنية���ذه�العملية�ذات�ش�ل�ص

  واملتوسط

 امتالك�املؤسسة�لب�ية�مالية�متوازنة.  

  عمليات�التأ�يل: ثانيا

  دراسة�ال���يص�القب���و�ال���يص  . أ

  ال���يص�املخفف�وال���يص�الشامل)  :02(جدول�رقم��

  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  الت�لفة�القصوى   البيانات

  دج100.000  دج400.000 دج000. 500  ال���يص�املخفف

  دج500.000  دج2.000.000  دج2.500.000  ال���يص�الشامل

�قتصادية�والتجار�ة�حس�ن�يح��،�قياس�فعالية�برامج�تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����دول�املغرب�العر�ي،�أطروحة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه�،��لية��:املصدر

  .217: ،�ص2013-2012وعلوم�ال�سي��،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�

  دعم��س�ثمار�الالمادي  . ب

  :�سا�م����تحس�ن�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�السيما��شمل��ل�مننفقات��س�ثمار�الالمادي�ال���

  :عمليات�تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة

   التقي�س؛ -

  النوعية�و�منح�الش�ادة�للمنتجات�؛ -

  القياسة�القانونية؛ -

  امللكية�الفكر�ة�والصناعية؛ -

  �بت�ار�والبحث�والتطو�ر؛ -

  دة�ا��اصة؛ت�و�ن�املوارد�ال�شر�ة�واملساع -

     ؛)ال�سي��،�ال�سو�ق،�املحاسبة�( �دارة�ع���وظائف�املؤسسة� -

  .استعمال�و�إدماج�تكنولوجيات��عالم�و��تصال -

  عمليات�التأ�يل�لصا���املحيط�املباشر�للمؤسسة

  .انجاز�دراسات�فروع���شطة -

  . إعداد�دراسة�لتحديد�املواقع��س��اتيجية�لفروع���شطة -

  . دراسات�عامة�ل�ل�واليةانجاز� -

�إ��� - �الوصول �ل�س�يل �واملتوسطة �الصغ��ة �و�املؤسسات �البنوك �الضمان، ��يئات �املالية، �املؤسسات �ب�ن �املالية �الوساطة تحس�ن

    .القروض�البنكية

  .انجاز�و�تنفيذ�مخططات�اتصال�وتحس�س�حول�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة -

  . املختصة����تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�ووسائل��تصال��خرى �شر�املجالت� -

 .عمليات�املتا�عة،�التقييم�و�ا��رص�ع���أ�مية�و�تأث���ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة -

 .جميع�النفقات�الالمادية�ذات�الصلة�بتأ�يل�املؤسسات�و�محيط�ا -
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  �س�ثمارات�الالمادية): 03(ا��دول�رقم�

  تخفيضات��ق��اض  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  الت�لفة�القصوى 

للمؤسسات�ال����  80%  دج3.000.000

رقم�أعمال�ا�أقل�من�

 .مليون�دج�100

 50%للمؤسسات�ال����

�500_100رقم�أعمال�ا�

  مليوندج

 1 ,5مليون�دج 

  

  

  

  

 2,4مليون�دج�  

 06مليون�دج��500: رع% 

 رقم��عمال�

 %04دج���1000_500املحصور 

 رقم��عمال�

دج���2000_1000املحصور 

02% 

  

  .217حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��:املصدر

   :دعم��س�ثمار�املادي��شمل  . ت

  .�س�ثمارات�املادية�لإلنتاجية -

  .�س�ثمارات�املادية�ذات��ولو�ة -

  .�س�ثمارات�التكنولوجية�و��نظمة�املعلوماتية -

  :�س�ثمارات�املادية�ال���تخص��ج�زة�ال����سا�م����تحس�ن�قدرات��نتاج�التق���و�التكنولو���للمؤسسات،�خاصة�ذات�الصلة�بـ -

  .التج���ات�ا��اصة��عملية�التقي�س -

   .التج���ات�ا��اصة��عملية�ا��ودة�و�منح�الش�ادة�للمنتجات -

  .التج���ات�ا��اصة��عملية�القياسات�القانونية -

  .ج���ات�ا��اصة��عملية��عتمادالت -

  .التطو�ر-التج���ات�ا��اصة��عملية��بت�ار�و�البحث -

  .التج���ات�ا��اصة�باستخدام�تكنولوجيات��عالم�و��تصال -

  .�ل�اس�ثمار�يخص�تحس�ن�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة -

  �س�ثمارات�املادية�ذات��ولو�ة)  : 04(ا��دول�رقم��

  تخفيضات��ق��اض  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  القصوى الت�لفة�

 %02,5  ع���عاتق�املؤسسة  -  دج30.000.000

  .218حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��:املصدر

  �س�ثمارات�التكنولوجية��ونظام�املعلومات) : 05(ا��دول�رقم

  تخفيضات��ق��اض  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  الت�لفة�القصوى 

  -  دج9.000.000  دج6.000.000  دج15.000.000

  .218حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��:املصدر

  الت�و�ن�و�املساعدة�ا��اصة  . ث

 التأط�� 

  التأط��): 06( ا��دول�رقم�

  تخفيضات��ق��اض  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  الت�لفة�القصوى 

    دج100.000  دج400.000  دج500.000

  .218حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��:املصدر

  .املرافقة�واملساعدة����ميدان�تكنولوجيا��عالم�و�تصال،�التصدير،��بداع�وا����ة�املالية

  املرافقة�واملساعدة����ميدان�تكنولوجيا��عالم�و�تصال) : 07(ا��دول�رقم�

  ضتخفيضات��ق��ا  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  الت�لفة�القصوى 

  -  دج200.000  دج800.000  دج1.000.000

  .218حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��:املصدر
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  تخفيضات��ق��اض

  

  .1998مؤسسة�أحدث�برنامج�����سلسلة�ال��امج�ال���اعتمد��ا�ا��زائر�منذ�

  )15/10/2014ح���

% 

%13 ,29  

%51,72  

%34,97  

%100  

Source : Programme nationale de mise à niveau Andpme,
http://fr.slideshare.net/CabinetCherifiEtudes/programme

لم�من�خالل��ذا�ا���از�غ���أن�العملية� 2014 -2011

  . %10,40ملف�بمعدل�����2081ح�ن�لم�يتم�قبول�إال�

2014.  

2014أكتو�ر��15

 

من�خالل�معطيات�الفرع�ن�ا���و��ن�للو�الة�����ل�من�عنابة�وسطيف�

،�و����%13ملف�و��سبة��505من�مجموع�امللفات�املود�ة����ح�ن�بلغ�عدد�ملفات�املنظقة�الغر�ية�

�امللفات� �ا��غرا����� �التوز�ع �لنا �يب�ن �املوا�� وا��دول

لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
و -  الواقع  

2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

: 

  ش�ادات�املطابقة): 08(ا��دول�رقم�

  مسا�مة�املؤسسة  مسا�مة�الدولة  الت�لفة�القصوى 

  دج4.000.000  دج1.000.000  دج

  .218حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�

  ملف��نضمام�إ���ال��نامج�الوط���للتأ�يل

  : يت�ون�ملف��نضمام�إ���ال��نامج�الوط���للتأ�يل�من

  وثيقة��عر�فية�موقعة�من�قبل�رئ�س�املؤسسة

  ا��صيلة�املالية�آلخر�س�ت�ن�موقعة�من�طرف�مف�شية�الضرائب

  ���ة�من�ال��ل�التجاري 

  ش�ادة��ن�ساب�للضمان��جتما��

 القانون��سا����للمؤسسة�إذا�استلزم��مر

 )2014 -2010(إنجازات�برنامج�التأ�يل�الوط���ا��زائري�

مؤسسة�أحدث�برنامج�����سلسلة�ال��امج�ال���اعتمد��ا�ا��زائر�منذ��20000يمثل�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�

  :،�يتو���لنا�ما�ي���2014-  2010املادي�ل��نامج�التأ�يل�و�باسقاط�الضوء�ع���ا��انب�

ح���( توز�ع�امللفات�املودعة�لدى�الو�الة�)  09(جدول�رقم�

%  عدد�املؤسسات  الوضعية

  535  ,29

51,72%  2081  املقبولة

34,97%  1407  املرفوضة

100%  4023  املجموع

Programme nationale de mise à niveau Andpme,
http://fr.slideshare.net/CabinetCherifiEtudes/programme-nationale-de-mise-niveau-andpme

2011ع���امتداد�الف��ة�مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة� 20000بالنظر�إ����دف�ا���ومة�و�و�تأ�يل�

���ح�ن�لم�يتم�قبول�إال�� %20,11أي�ب�سبة��2014أكتو�ر��10مؤسسة�صغ���ومتوسطة�عند�

2014أكتو�ر��15و�مكن�تقديم�التمثيل�البيا�ي�املوا���لالنخراطات�وامللفات�املقبولة�واملرفوضة�ح���

15بالو�الة�ح���توز�ع�امللفات�املودعة�) : 02(الش�ل�رقم��

  .من�إعداد�الباحثان،�باالعتماد�ع���معلومات�ا��دول�السابق

من�خالل�معطيات�الفرع�ن�ا���و��ن�للو�الة�����ل�من�عنابة�وسطيف�� %61غلبية�امللفات�املودعة�من�ا���ة�الشرقية�للبالد�ب�سبة�

من�مجموع�امللفات�املود�ة����ح�ن�بلغ�عدد�ملفات�املنظقة�الغر�ية��%23،�أما�ا���ة�الوسطى�للبالد�فتمثل��سبة�

����حدود� �الو�الة �لدى �لھ �املودعة �امللفات ��سبة �بلغت �الذي �ا��نوب �قبل ��سبة �امللفات��%3أد�ى �ا��غرا����� �التوز�ع �لنا �يب�ن �املوا�� وا��دول

  .املودعة�لدى�الو�الة�حسب�فروع�ا�ا��مسة

الملفات المؤجلة

الملفات المقبولة

الملفات المرفوضة

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

:ش�ادات�املطابقة -

الت�لفة�القصوى 

دج5.000.000

حس�ن�يح��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��:املصدر

ملف��نضمام�إ���ال��نامج�الوط���للتأ�يل  . ج

يت�ون�ملف��نضمام�إ���ال��نامج�الوط���للتأ�يل�من

وثيقة��عر�فية�موقعة�من�قبل�رئ�س�املؤسسة -

ا��صيلة�املالية�آلخر�س�ت�ن�موقعة�من�طرف�مف�شية�الضرائب -

���ة�من�ال��ل�التجاري  -

ش�ادة��ن�ساب�للضمان��جتما�����ة�من� -

القانون��سا����للمؤسسة�إذا�استلزم��مر -

إنجازات�برنامج�التأ�يل�الوط���ا��زائري� .3

يمثل�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�

و�باسقاط�الضوء�ع���ا��انب�

الوضعية

  املؤجلة

املقبولة

املرفوضة

املجموع

Programme nationale de mise à niveau Andpme, 
andpme 

بالنظر�إ����دف�ا���ومة�و�و�تأ�يل�

مؤسسة�صغ���ومتوسطة�عند��4023 تمس�سوى 

و�مكن�تقديم�التمثيل�البيا�ي�املوا���لالنخراطات�وامللفات�املقبولة�واملرفوضة�ح���

من�إعداد�الباحثان،�باالعتماد�ع���معلومات�ا��دول�السابق�:املصدر

غلبية�امللفات�املودعة�من�ا���ة�الشرقية�للبالد�ب�سبة�أ

،�أما�ا���ة�الوسطى�للبالد�فتمثل��سبة�

����حدود� �الو�الة �لدى �لھ �املودعة �امللفات ��سبة �بلغت �الذي �ا��نوب �قبل ��سبة أد�ى

املودعة�لدى�الو�الة�حسب�فروع�ا�ا��مسة

  

  

  

الملفات المؤجلة

الملفات المقبولة

الملفات المرفوضة
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  2014أكتو�ر��15التوز�ع�ا���وي�للملفات�املودعة�بالو�الة�ح���

  ال�سبة

36 % 

%25  

%23  

%13  

%3  

%100  

Source : Programme nationale de mise à niveau Andpme, OP cit 

  

  2014أكتو�ر��15التوز�ع�ا���وي�للملفات�املودعة�بالو�الة�ح���

 

% �� �الصناعة � �قطاع ��سبة��%16يل��ا �تبقى �ح�ن ��

،����ح�ن�%2و� %1قطاعات��ل�من��لصيد�البحري،�تكنولوجيا��عالم�و�تصال،�السياحة�والفندقة،�النقل�ب�سب�متدنية�جدا�و���ت��اوح�ب�ن�

�ال�شا �قطاع �حسب �املودعة �امللفات �توز�ع �لنا �يو�� �املوا�� �وا��دول ،� �ح�� �15ط

  )15/10/2014ح���( توز�ع�امللفات�املودعة�حسب�قطاعات�ال�شاط�

  ال�سبة

%5 

%62  

%16  

%10  

%2  

%2  

%1  

%0  

%2  

  

Source : Programme nationale de mise à niveau Andpme, OP cit.  
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التوز�ع�ا���وي�للملفات�املودعة�بالو�الة�ح���) : 09(ا��دول�رقم��

  عدد�امللفات

1437  

1017  

  926  ا��زائر�العاصمة

505  

138  

4023  

Programme nationale de mise à niveau Andpme, OP cit

  :حسب�التمثيل�البيا�ي�التا���2014أكتو�ر��15و�مكن�توضيح��التوز�ع�ا���وي�للملفات�ح���

التوز�ع�ا���وي�للملفات�املودعة�بالو�الة�ح���) : 03(رقم��الش�ل�

  .من�إعداد�الباحثان،�باالعتماد�ع���معلومات�ا��دول�السابق

  2014-2010التوز�ع�القطا���للملفات�ل��نامج�التأ�يل�

� �تفوق �ب�سبة �العمومية �و�شغال �البناء �لقطاع �تا�عة �املودعة �امللفات  %62أغلبية

قطاعات��ل�من��لصيد�البحري،�تكنولوجيا��عالم�و�تصال،�السياحة�والفندقة،�النقل�ب�سب�متدنية�جدا�و���ت��اوح�ب�ن�

� � �حدود ��� �و�� �متواضعة ��سبة �يمثل �ا��دمات �ال�شا%10قطاع �قطاع �حسب �املودعة �امللفات �توز�ع �لنا �يو�� �املوا�� �وا��دول ،

توز�ع�امللفات�املودعة�حسب�قطاعات�ال�شاط�):  10( ا��دول�رقم

  عدد�امللفات  

 197  الزراعة�الغذائية

  2475  البناء�و�شغال�العمومية

648  

411  

92  

73  

  57  السياحة�والفندقية

  6  خدمات�تكنولوجيا��عالم�و�تصال

64  

4023  

Programme nationale de mise à niveau Andpme, OP cit

عنابة الجزائر 
العاصمة

وھران غردایة

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

  

  املناطق

  سطيف

  عنابة

ا��زائر�العاصمة

  و�ران

  غرداية

  املجموع

و�مكن�توضيح��التوز�ع�ا���وي�للملفات�ح���

من�إعداد�الباحثان،�باالعتماد�ع���معلومات�ا��دول�السابق�:املصدر

التوز�ع�القطا���للملفات�ل��نامج�التأ�يل�

� �تفوق �ب�سبة �العمومية �و�شغال �البناء �لقطاع �تا�عة �املودعة �امللفات أغلبية

قطاعات��ل�من��لصيد�البحري،�تكنولوجيا��عالم�و�تصال،�السياحة�والفندقة،�النقل�ب�سب�متدنية�جدا�و���ت��اوح�ب�ن�

� � �حدود ��� �و�� �متواضعة ��سبة �يمثل �ا��دمات قطاع

  .2014أكتو�ر�

ا��دول�رقم

  قطاع�ال�شاط

الزراعة�الغذائية

البناء�و�شغال�العمومية

  الصناعة

  ا��دمات

  النقل

  الصيد

السياحة�والفندقية

خدمات�تكنولوجيا��عالم�و�تصال

  أخرى 

  املجموع

عدد المؤسسات



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و

 

  119 صفحة 2016

 

  )15/10/2014ح���( توز�ع�امللفات�املودعة�حسب�قطاعات�ال�شاط�

  

�أما�عن�توز�ع�امللفات�املستقبلة�حسب�الواليات�ف���ت��كز����واليات�الشرق�خاصة��ل�من�سطيف،�عنابة،�ا��زائر،��سكرة�وسكيكدة،�وا��دول 

  )���15/10/2014ح( 

  املجموع  

  51  

  51  تلمسان

  49  مستغانم

  45  أم�البوا��

  44  ع�ن�تموش�ت

  43  

  42  معسكر

  39  

  36  سيدي�بلعباس

  34  

  34  

  34  سوق�أ�راس

  29  

  26  

  26  

  23  

  23  

  13  

  8  

  7  ت�سمسيلت

  3  النعامة

  1  

  

  

Source : Programme nationale de mise à niveau Andpme, OP cit.  
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توز�ع�امللفات�املودعة�حسب�قطاعات�ال�شاط� )  :04(الش�ل�رقم�

  .من�إعداد�الباحثان�باالعتماد�ع���معلومات�ا��دول�السابق

أما�عن�توز�ع�امللفات�املستقبلة�حسب�الواليات�ف���ت��كز����واليات�الشرق�خاصة��ل�من�سطيف،�عنابة،�ا��زائر،��سكرة�وسكيكدة،�وا��دول 

( توز�ع�امللفات�املستقبلة�حسب�الواليات�) :11(ا��دول�رقم�

  الوالية  املجموع

  الواد 467

تلمسان  334

مستغانم  323  

أم�البوا��  279

ع�ن�تموش�ت  237

  غل��ان  187

معسكر  137

  املدية  120

سيدي�بلعباس  117

  غرداية  114

خ�شلة  109

سوق�أ�راس  98

  تيارت  96

  البو�رة  92

  ورقلة  85

  ا��لفة  85

  البيض  85

سعيدة  82

  �شار  69

ت�سمسيلت  68

النعامة  65

  لغواط  61

53    

4023  

Programme nationale de mise à niveau Andpme, OP cit

الزراعة الغذائیة

البناء واألشغال العمومیة

الصناعة

الخدمات

النقل 

الصید

السیاحة والفندقیة

خدمات تكنولوجیا االعالم واالتصال

أخرى

امللتقى الوطين حول                                  

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

الش�ل�رقم�

من�إعداد�الباحثان�باالعتماد�ع���معلومات�ا��دول�السابق�:املصدر

أما�عن�توز�ع�امللفات�املستقبلة�حسب�الواليات�ف���ت��كز����واليات�الشرق�خاصة��ل�من�سطيف،�عنابة،�ا��زائر،��سكرة�وسكيكدة،�وا��دول 

  .التا���يو���ذلك

  الوالية

  سطيف

  عنابة

  ا��زائر�العاصمة

  �سكرة

  سكيكدة

  و�ران

  جيجل

  ميلة

  املسيلة

  قسنطينة

  بومرداس

  برج�بوعر�ر�ج

  بليدة

  شلف

  باتنة

  بجاية

  ت��ي�وزو

  ت�سة

  الطارف

  قاملة

  ع�ن�الدفلة

  ت�بازة

  أدرار

  املجموع

الزراعة الغذائیة

البناء واألشغال العمومیة

السیاحة والفندقیة

خدمات تكنولوجیا االعالم واالتصال
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  :ا��اتمة

ي�ب���مراجعة�القانون��سا����للو�الة��من�أجل�فشال�ذر�عا�مقارنة�باأل�داف�املسطرة،�لذا��2014-��2010ل�برنامج�التأ�يل�الوط���  

  :ومن�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��اتحديد�نقاط�ضعف�ا�والسماح�بتفعيل�عملية�تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�

  

 .فقط سنوات خمس مدى ع�� ومتوسطة صغ��ة مؤسسة  ألف عشرون تأ�يل محدودية�مدة�املشروع�،�إذ�يصعب .1

 بقيمة ��مة م��انية �سي�� يمك��ا وال واملتوسطة، الصغ��ة املؤسسات لتطو�ر الوطنية الو�الة تمتلك�ا ال�� وال�شر�ة املادية الوسائل قلة .2

 .دج مليار 380

 الدولة دعم �سبة أن ورغم املؤسسة، قبل من % 20 و ،% 80 ب�سبة الدولة تدعيم ع�� �عتمد والذي لل��نامج املا�� الدعم نظام ظل �� .3

 مصادر إيجاد لصعو�ة إما وذلك ال��نامج، �ذا �� �نخراط عن واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات عزوف أسباب من أنھ إال جيدة، �عت��

 تصرف أ��ا خاصة الت�لفة �ذه يتقبلون  ال والذين املؤسسات أ��اب نفسية إ�� راجع أو املؤسسة، قبل من ال��نامج �ذا تطبيق لتمو�ل

 .غالبا الماديةاس�ثمارات� ع��

 ضروري  سا�� ��م لتغطية ا����اء من ج�ش إ�� يحتاج والذي ال��م، ال��نامج �ذا لتنفيذ املؤ�لة وا����ات الدراسات م�اتب قلة .4

 .التأ�يل عمليات مختلف إلتمام

 .والتدر�ب الت�و�ن برامج غياب .5

 :ال�وامش

 .143،�ص2001عبد�املتعال،��دارة�املعاصرة�،�السعوديةر�شمان،�دافيد�وآخرون،�ترجمة�رفا���محمد�رفا���و�محمد�سيد� .1

 . 2001 د�سم�� 12 .املوافقلـ 1422 رمضا�عام 27 املؤرخفي 18 -01 رقم القانون  .2

،الســـنة��2003،�د�ســم����24القـــدرة�التنافســية�وقياســ�ا،�جســر�التنميـــة،�املع�ــد�العر�ــي�للتخطــيط�بال�و�ـــت،�العــدد�:محمــد�عــدنان�ود�ــع .3

 10الثانية،�ص�

ا،�م�ـــ��مرج�ـــ�،�مركـــز�الدراســـات��قتصـــادية�واملاليـــة،�جامعـــة�القـــا�رة،�أوراق�تهمف�ـــوم�القـــدرة�التنافســـية�ومحـــددا: م�ـــ��طعمـــھ�جـــرف .4

 10.،�ص�2002،�أكتو�ر��19اقتصادية�العدد�

5. Michael Porter : L’avantage concurrentiel, Paris, Dunod, 2000, p 08. 

متطلبـــات�تأ�يـــل�املؤسســـات�: املؤسســـات�الصـــغ��ة�واملتوســـطة��ـــ��ا��زائـــر،�امللتقـــى�الـــدو���حـــول آليـــات�واجـــراءات�تأ�يـــل�: نصـــ��ة�قـــر�ش .6

 . 2006أفر�ل� 1718الصغ��ة�واملتوسطة����الدول�العر�ية،�جامعة�الشلف،�يومي�

أ�يــــل�املؤسســـــة�الت�ـــــ�يح�ال�يك�ــــ��وأثــــره�ع�ــــ��املؤسســـــة��قتصــــادية��ــــ��ا��زائــــر،�امللتقـــــى�الــــدو���حــــول�ت: آمــــال�رز�ــــق�وعمــــار�بــــوزعرور .7

أكتـو�ر� 30 .�29قتصـادية�و�عظـيم�م�اسـب��نـدماج��ـ��ا��رآيـة��قتصـادية�العامليـة،�آليـة�العلـوم��قتصـادية�وآليـة�ال�سـي��،�سـطيف�

 .10،�ص��2001

 24 رؤ�ة��صية،عي�شمس،مصر،�س،ص:ا��وصصةاملصر�ة :محمدصا��امل�شاوي  .8

-http://www.andpme.org.dz/index.php/ar/cest-quoi-laســـــــــطة،�الو�الــــــــة�الوطنيـــــــــة�لتطـــــــــو�ر�املؤسســـــــــات�الصـــــــــغ��ة�واملتو  .9

mise-a-niveau-3 
الو�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�لتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ر�املؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ��ة�واملتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة،� .10

http://www.andpme.org.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=521&lang=ar  
،�مركـــز�البصـــ��ة�للبحــــوث���11قتصـــادية�ا��زائر�ـــة�،�مجلـــة�دراســــات�إقتصـــادية�،�العـــدد��بـــرامج�تأ�يــــل�املؤسســـات: ســـ�ام�عبـــد�الكـــر�م .11

  .83،�ص��2008و�س�شارات�وا��دمات�التعليمية�،�القبة�،�ا��زائر�،�

  http://www.andpme.org.dzلتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�الو�الة�الوطنية� .12

fiche-niveau-a-http://www.andpme.org.dz/index.php/ar/mise/2-الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،� .13

technique 
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 تحديات�السياسات�الصناعية�للقطاع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�

  ب�ية�محمد/ أ����������                                 �ع���حمزة�����������������/ أ

Hamza_baali@yahoo.fr                                                        Bennia.mohamed@hotmail.fr 

  قاملة�1945ماي��8جامعة�

  : املقدمة

�عد�القطاع�الصنا���قطاعا�أساسيا�ملا�يؤديـھ�مـن�دور��ـ��حركيـة��قتصـاد�الـوط���وتحر�ـك���لـة�النمـو،�إ�ـ��جانـب�إم�انيـة�مسـا�متھ��ـ��

وخــــالل�املســــ��ة�التار�خيــــة�لالقتصــــاد�ا��زائــــري��عــــد�. تقلــــيص���ــــم�الــــواردات�الســــلعية�و�املقابــــل�رفــــع���ــــم�الصــــادرات�وتحقيــــق��كتفــــاء�الــــذا�ي

  . الثورة�الصناعية�والثورة�الزراعية: نجد�أن�مطلع�السبعينات��ان�بداية�لوضع�مخططات�تنمو�ة�لدعم�جانب�ن�أساسي�ن��ستقالل،�

ا��زائر��س���اليوم�جا�دة�لل��وض�باقتصاد�ا�بناء�ع�ـ��اسـ��اتيجيات�صـناعية�أل��ـا�أدركـت�ومنـذ�زمـن��عيـد�رغـم��و��ـا�بلـد�غ�ـ��بـال��وات�

  . القائم�ع���املحروقات��و�اقتصاد�مب���فوق�جبل�بر�ا�ي�يحتمل�أن�يفور�دون�سابق�إنذار�الطبيعية،�إال�أن��قتصاد

و�تمثل�الصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�إحدى�القطاعات��قتصادية�ال����ستحوذ�ع���ا�تمـام�كب�ـ��مـن�قبـل�دول�العـالم��افـة�واملنظمـات�

ت�والتحوالت��قتصادية�العاملية�،�وذلك��س�ب�دور�ا�املحوري�����نتاج�وال�شـغيل�وإدرار�وال�يئات�الدولية�و�قليمية�،�والباحث�ن����ظل�التغ��ا

و�شــ�ل�الصــناعات�الصــغ��ة�.الــدخل�و�بت�ــار�والتقــدم�التكنولــو���عــالوة�ع�ــ��دور�ــا��ــ��تحقيــق���ــداف��قتصــادية�و�جتماعيــة���ميــع�الــدول�

ة�ال�ادفــة�إ�ــ��تخفــيض�معــدالت�البطالــة��ـــ��الــدول�الناميــة�والــدول�املتقدمــة�صــناعيا�بصـــرف�واملتوســطة�اليــوم�محــور�ا�تمــام�السياســات�الصـــناعي

  النظر�عن�فلسفا��ا��قتصادية�وأسلوب�إدارة�اقتصاد�ا�الوط��

�ومــن�بــ�ن�أ�ــم�إفــرازات�املحــاوالت��صــالحية�لالقتصــاد�ا��زائــري،�تأ�يــل�منظومــة�املؤسســات�الصــغ��ة�واملتوســطة�وخاصــة�تلــك�ال�ــ���عمــل

لــذلك،�نحــاول��ــ���ــذه�الورقــة�البحثيــة��جابــة�ع�ــ��مــا��ــ��أ�ــم�التحــديات�السياســات�الصــناعية�للقطــاع�املؤسســات�الصــغ��ة�. �ــ��املجــال�الصــنا��

  .  ؟)قطاع�خارج�املحروقات(واملتوسطة����ا��زائر�

  : وذلك�من�خالل�إبراز�النقاط�التالية

 الوط��املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ودور�ا�����قتصاد� -

 واقع�الصناعة�والسياسات�الصناعية����ا��زائر� -

  .���ا��زائر�أ�م�تحديات�املؤسسات�ص�و�م �س��اتيجية�الصناعية -

  :املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ودور�ا�����قتصاد�الوط��: املحور��ول 

ك�ـــــــ��نجاعــــــة��ـــــــ��تحقيـــــــق�التنميـــــــة��قتصـــــــادية�يــــــزداد���تمـــــــام�باملؤسســـــــات�الصـــــــغ��ة�واملتوســـــــطة��ــــــ��عصـــــــرنا�ا��ـــــــا���باعتبار�ـــــــا��داة��

ا،�و�جتماعيـــة،�خاصـــة��ـــ��ظـــل��ســـارع�التحـــوالت��قليميـــة�والدوليـــة،�وســـنحاول��ـــ���ـــذا�املحـــور�أن�نتعـــرف�ع�ـــ��مختلـــف�املعـــاي���املق��حـــة�لتعر�ف�ـــ

  .وا��صائص�ال���تم���ا�عن�املؤسسات�الكب��ة،�باإلضافة�إ���واقع�ا�ع���املستوى�الوط��

املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�والسيما�م��ا�الصناعية�ل�ا�القـدرة�ع�ـ��تـوف���املز�ـد�مـن�فـرص�العمـل�إضـافة�إ�ـ��قـدر��ا�ع�ـ��العمـل��كما�أن

سـلع����مجال�إنتاج�ا��دمات�الصناعية�وا��رفية�والسلع�الغذائية�و�س��الكية�الصغ��ة�ما��سا�م�بتغطية�احتياجات�السوق�املحليـة�مـن��ـذه�ال

  ."شاء�صناعات�أك�����ما�مة����إ�شاء�صناعات�وخدمات�محلية�جديدة�و���تطو�ر�الصناعات�القائمة�باعتبار�ا�نواة�إل�أل��ا�مسا

  : املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ومعاي���تص�يف�ا: أوال

 :�عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�-1

واملتوســــطة،�حيــــث�يختلــــف�التعر�ــــف�بــــ�ن�دولــــة�وأخــــرى�بــــاختالف�ت�بــــاين��راء�حــــول�وجــــود��عر�ــــف�دقيــــق�وشــــامل�للمؤسســــات�الصــــغ��ة�

العــالم�إم�انيا��ـا�وقـدرا��ا��قتصـادية�ومراحـل�نمو�ـا�ومسـتوى�التقـدم�التق�ـ��ف��ـا�فـرغم�أ�ميـة�الصـناعات�املتوسـطة�والصـغ��ة�وان�شـار�ا��ـ��دول�

  ...).كب��ة�وحرفيھ�(تمي���ا�عن�بقية�أنواع�الصناعة��افة�إال�انھ�ال�يوجد��عر�ف�محدد�ل�ا�يمكن�من�خاللھ��ستدالل�ع����و���ا�و 

  : يمكن�رد�صعو�ات�التعر�ف�املوحد�ل�ذا�القطاع�إجماال�إ���مجموعة�من�العوامل�أ�م�ا

  وتضم�ما�ي���:ـ�العوامل��قتصادية

  اختالف�فروع�ال�شاط��قتصادي��-تنوع���شطة��قتصادية�ج�-اختالف�مستو�ات�النمو����ب�-أ

عنــدما�ت�ــون�العمليــة��نتاجيــة�مجــزأة�وموزعــة�إ�ــ��عــدد�كب�ــ��مــن�املؤسســات�فــان�ذلــك�يــؤدي�إ�ــ��ظ�ــور�عــدة�مؤسســات�صــغ��ة�:امــل�التقنيــةالعو �-

  ومتوسطة�

  :فمن�ج�تھ�تب���التعر�ف�التا��أما�البنك�الدو���: العوامل�السياسية�-
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دوالر�أمر��ــــي�ونفــــس�الشــــرط�100.000أصــــول�ا�أقــــل�مــــن���وإجمــــا���10وشــــروط�ا�أن�ي�ــــون�عــــدد�موظف��ــــا�أقــــل�مــــن��:املؤسســــة�املصــــغرة -

  .السابق�ينطبق�ع�����م�املبيعات�السنو�ة

مليـــون�دوالر�أمر��ـــي�وكـــذلك�ا��ـــال�بال�ســـبة����ـــم��3موظفـــا�وتبلـــغ�أصـــول�ا�أقـــل�مـــن��50و�ـــ��ال�ـــ��تظـــم�أقـــل�مـــن�: املؤسســـة�الصـــغ��ة� -

 .املبيعات�السنو�ة

مليــون�دوالر�أمر��ــي�ونفــس�ال�ــ��ء�ينطبــق�15موظــف�أمــا�أصــول�ا�ف�ــ��أقــل�مــن��300مــن��و�بلــغ�عــدد�موظف��ــا�أقــل: املؤسســة�املتوســطة -

 .ع�����م�املبيعات�السنو�ة

... أما�ال��نة��ور�ية�فقد�م��ت�بـ�ن�املؤسسـات�بـال��ك���ع�ـ��معيـار���ـم�العمالـة�واسـتقاللية�املؤسسـة�ورقـم��عمـال�وا��صـيلة�السـنو�ة�

عمــال��) 9(إ�ــ��) 1(فعرفــت�املؤسســات�املصــغرة�بأ��ــا�تلــك�ال�ــ���شــغل�مــن�عامــل�" م.ص.م.م"ور�يــة��ــ��تحديــد�مف�ــوم�ولقــد�أخــذت�ا��زائــر�باملعــاي���� 

إ�ــ���10ماليـ�ن�دينـار،�واملؤسسـات�الصــغ��ة��ـ��تلـك�ال�ـ���شـغل�مـن��10مليـون�دينــار�أوال�تتجـاوز�حصـيل��ا�السـنو�ة��20وتحقـق�رقـم�أعمـال�أقـل�مـن�

  .مليون�دينارا�جزائر�ا�100مليون�دينارا�جزائر�ا،�أو�ال�تتجاوز�حصيل��ا�السنو�ة��200مليون�و�20ا�ب�ن�عامل،�و��ون�رقم�أعمال�ا�م�49

لكــن��نالــك�دول�اســتقر�الــرأي�إ�ــ���خــذ��ــ���عتبــار�بمبــدأ���ــم��ســ�ثمارات�عنــد�تحديــد�مف�ــوم�ما�يــة�الصــناعات�الصــغ��ة�واملتوســطة،�

ألــف�) 65(ألــف�دوالر�و�) 750(باملشــروعات�ال�ــ��ال�تتجــاوز�ت�اليف�ــا��ســ�ثمار�ة�"طة��ــ��ال�نــد��عــرف�فع�ــ��ســ�يل�املثــال�أصــبحت�املشــروعات�املتوســ

  ".دوالر�للمشروعات�الصغ��ة�

  :مم��ات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ومشكال��ا: ثانيا

  .  من�املشا�ل�ي�ب���الوقوف�عند�اتتصف�املؤسسات��الصغ��ة�واملتوسطة��عدة�صفات�تم���ا�عن�املؤسسات�الكب��ة،�و�ع��ض�ا�جملة�

  ): 3(من�أ�م�املم��ات�ال���تختص���ا�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�يمكن�ذكر�ما�ي��: مم��ات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�-1

�ســتمد�املؤسســات�الصــغ��ة�و�املتوســطة�عنصــر�الســ�ولة��ــ��إ�شــا��ا�مــن�احتياج�ــا�ع�ــ��رؤوس�أمــوال�صــغ��ة��):ال�شــأة�( ســ�ولة�التأســ�س� -

�سـ�يا�حيـث�أ��ــا��سـ�ند�باألســاس�إ�ـ��جـذب�وتفعيــل�مـدخرات���ــ�اص�مـن�اجــل�تحقيـق�منفعـة�أو�فائــدة�تل�ـ��بواســط��ا�حاجـات�محليــة�أو�

 .جزئية����أنواع�متعددة�من�ال�شاط��قتصادي

إن�طـا�ع��ــذه�املؤسسـات�الصــغ��ة�و�املتوسـطة�يجعل�ــا�مركـزا�ذاتيــا�للتـدر�ب�و�الت�ــو�ن�ملالك��ـا�و�العــامل�ن�ف��ـا�و�ذلــك���:للتـدر�ب�الــذا�يمركـز� -

ات�جراء�مزاول��م�ل�شاط�م��نتا���باستمرار�وتحمل�م�للمستو�ات�التقنية�و�املالية�و��ذا�ما��ساعد�م�ع���ا��صـول�ع�ـ��املز�ـد�مـن�املعلومـ

 . ملعرفة�و��و�ال���ء�الذي�ين���قدرا��م�و�يؤ�ل�م�لقيادة�عمليات�اس�ثمار�ة�جديدة�و�توسيع�نطاق�فرص�العمل�املتاحةو�ا

�ع�ـ��بتعظـيم�النـاتج�املح�ـ��بكفـاءة�رأس�املـال�املسـتخدم�و�ذلـك�بقيـاس�إنتاجيـة�وحـدة��:�عظيم�الناتج�املح���و�تنو�ع��ي�ل�الناتج�الصـنا�� -

 ).رأس�املال�املس�ثمر/ ضافة�القيمة�امل( رأس�املال�

( إن�املؤسســات�الصــغ��ة�و�املتوســطة��ســتجيب�لطلبــات�الصــناعات�الكب�ــ�ة�بتــوف���مســتلزمات�معينــة��:تــوف���ا��ــدمات�للصــناعات�الكب�ــ�ة� -

ق��مر��ــي�العمــال : التعاقــد�مـن�البــاطن،�وع�ــ��ســ�يل�املثــال: حيــث�تــتم��ـذه�العمليــة�عــن�طر�ــق�عقــود��ســ��) منتجـات�محــددة�،�أيــدي�عاملــة�

�16ألـف�مصـنع�إلنتـاج�عـدد�مـن��جـزاء�ال�ـ��يحتـاج�إل��ـا��ـ��العمليـة�التصـ�يعية،�ومـن�بي��ـا��26،�يتعاقد�مع�"ج��ال�موتورز"إلنتاج�السيارات�

  .عامل�100ألف�مصنع��عمل���ا�أقل�من�

ذ�أ��ـا�تـتمكن�مـن��ن�شـار��ـ��العديـد�مـن��قــاليم��عمـل�ع�ـ��إحـداث�نـوع�مـن�العدالـة��ــ��التنميـة��قليميـة،�إ��:إحـداث�التـوازن�بـ�ن�املنـاطق -

  .مما��ساعد�ع���تنمية�تلك��قاليم�واستقرار�الس�ان�ف��ا

كما�أنھ�مالم�يكن��نالك��عر�ف�وا���ومتفق�علية�للصناعات�الصـغ��ة�واملتوسـطة�ف�نالـك�مجموعـة�مـن�السـمات�ال�ـ���يمكـن�أن�تم���ـا�

  :�عن�با���الصناعة�وال����يمكن�إجمال�ا��

�غلـب�ع�ـ��أ�شـط��ا�طـا�ع�الفرديــة��ـ��مجـال��دارة�والتخطـيط�وال�سـو�ق�وخاصــة�الصـغ��ة�م��ـا�و�ـ��كث�ـ��مــن��حيـان�ت�ـون�عائليـة�مـن�حيــث� -

  .�دارة�والعامل�ن

  .ملالية�ساطة�ال�ي�ل�التنظي���حيث��دارة�املباشرة�من�قبل�صاحب�املشروع�فضال�عن�تخطيط�وإدارة��نتاج�وال�سو�ق�والعمليات�ا -

  .ال�يحتاج�العامل�ن�إ���مؤ�الت�عالية�للعمل�����ذه�املشار�ع�ملحدودية�رأس�املال�املس�ثمر�و�ساطة�التكنولوجية�املستخدمة� -

ممـا��ع�ـ��القـدرة�ع�ـ��مواج�ـة�الصـعو�ات��ـ��أوقـات��،تتمتع�بقدر�من�التكييف�وفقا�لظـروف�السـوق�سـواء�مـن�حيـث�كميـة��نتـاج�أو�نوعيتـھ -

  .�زمات��قتصادية�وف��ات�الر�ود

  .تواضع�جودة��نتاج�عند�املقارنة�مع�الصناعات�الكب��ة�ال���غالبا�ما�تتم���بتطور�ا�التكنولو���وحداثة�نظم�إدارة�العمليات -

  :ت�ال�امة،�أ�م��ذه�املشكالتجموعة�من�املشكال م�م.تواجھ�املؤسسات�ص :مشكالت�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�-2
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مشــا�ل��ئتمــان�والتمو�ــل�ال�ــ���عت�ــ��مــن�أ�ــم�املشــكالت�ال�ــ��تواجــھ�املؤسســات�الصــغ��ة�واملتوســطة،�مــن�حيــث�شــروط��ق�ــ�اض�الصــعبة� -

  .وعدم�القدرة�ع���ال�سديد�وطلب�البنوك�لضمانات�عي�ية�ذات�قيمة،�نادرا�ما�تتوفر�لدى��ذه�املؤسسات

ن�ب�ن�املشكالت�ال���واج�ت��ذه�املؤسسات�عدم�تنظيم�آليات�ا��صول�ع���العقار�الصنا���وا��الة�الس�ئة�ال����ع�ش�ا�أغلبيـة�املنـاطق�م -

 . الصناعية،�والتوز�ع�غ���املدروس�للعقار�مما�صعب�للمس�ثمر�ن�ا��قيقي�ن�����ذا�القطاع�من�توسيع��شاطا��م

بيعية�عموما�وعدم���تمام�بالبحوث�ال�سو�قية�ونقص�املعلومات�عن�حاجات�السوق����ظل�ظروف�نقص�الكفاءات�ال�سو�قية�والقوى�ال -

املنافسة�وشد��ا�ب�ن��ذه�املؤسسات�مع��عض�ا�البعض�من�ناحية،�واملنافسة�بي��ا�و��ن�املؤسسات�الك�ـ�ى�مـن�ناحيـة�أخـرى،�واملنافسـة�بـ�ن�

  .  ة�ثالثة�ذه�املؤسسات�الوطنية�واملؤسسات��جن�ية�من�ناحي

م�إ���املؤسسات�الكب��ة�بحثا�عن�شروط�عمل�أفضل�من�حيث��جور��ع�ـ��واملزايـا��فضـل�.�سرب�اليد�العاملة�املدر�ة�من�املؤسسات�ص -

بجانــب�تــوافر�فــرص�أك�ــ��لل��قيــة،�مــا�يضــطر�ا�باســتمرار�إ�ــ��توظيــف�يــد�عاملــة�أقــل�كفــاءة�وم�ــارة،�وتحمــل�مشــا�ل�وأعبــاء�تــدر���م�فضــال�عــن�

  .م�بقا��م����أعمال�م�و�و�ما�من�شأنھ�أن�يخفض�من��نتاجية�ومن�نوعية�السلع�املنتجة�باإلضافة�إ���ارتفاع�الت�اليفعد

معظم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�تمتاز�بأنماط�تنظيم�و�سـي���أقـل�مـن�ا��ـد��د�ـى�الـذي�يتطلبـھ�اقتصـاد�تناف�ـ��،�أيـن��شـ�ل�املنافسـة� -

�شــاط�اقتصــادي،�و�ــذه�الوضــعية�ناتجــة�عــن��نفتــاح�الك�ــ��للســوق�وغيــاب�التأ�يــل�ل�ــذه�املؤسســات�و�ــو�مــا��الشــرط��سا�ــ���ملمارســة�أي

ينطبق�ع���معظم�الدول�النامية�ال���تمر�بمرحلة�تحول�نحـو�اقتصـاد�السـوق�ا��ـرة�وعـدم�إملـام�مـدير�املؤسسـة�ب�ـل�وظـائف��دارة�واملعرفـة�

ل�سـو�ق�أو�التمو�ـل�ونقـص��م�انيـات�واملـؤ�الت�لتطـو�ر�آفـاق�املؤسسـة�باعتبـار�أنـھ�مـن�غ�ـ��املمكـن�الفنية�وعدم�الدراية�بمشا�ل��نتـاج�أو�ا

  .أن�ي�ون�ال��ص�الواحد�ع���علم�تام�و�اف�ب�ل��ذه�املسؤوليات

ء�مــــن�ســــنوات�لقــــد�ا�تمــــت�ا��زائــــر�باملؤسســــات�الصــــغ��ة�واملتوســــطة��شــــ�ل�وا�ــــ��ابتــــدا :دور�املؤسســــات�ص�وم��ــــ���قتصــــاد�ا��زائــــري : ثالثــــا

ال�سعينات�مع��عاقب�برامج��صالح��قتصادي،�حيث��ان�ال�سيج�الصنا���ا��زائري�م�ونـا�با��صـوص�مـن�املشـار�ع�الصـناعية�العموميـة�حيـث�

ارة�املتبقيــة�ف�ــ��تمثــل�الصــناعات�الصــغ��ة�واملتوســطة�و�ــ��تا�عــة�للقطــاع�ا��ــاص،�وإ�شــاء�وز % 20مــن�القــدرات�الصــناعية،�أمــا�% �80انــت�تمثــل�

،�حيث��ش����حصائيات�و�رقام�املتوفرة�إ���تنامي��ذا�القطاع�وأ�ميتھ��ـ��)5(خاصة���ذه�املشار�ع��و�دليل�وا���ع���بداية���تمام�ا��دي���ا

  .دفع���لة�التنمية�كخيار�تب�تھ�الدولة�ا��زائر�ة

بصــفة�وا�ــ�ة�مــن�خــالل�سياســة��صــالحات��قتصــادية�لقــد�تــدعمت�م�انــة�ودور�املؤسســات�الصــغ��ة�واملتوســطة��ــ���قتصــاد�الــوط���

مليــة�ال�ـ��شـرعت�ف��ـا�ا��زائــر��ـ��السـنوات��خ�ــ�ة،�حيـث�أولـت�الدولــة�أ�ميـة�بالغـة�ل��قيــة�ودعـم��ـذا�القطــاع،�و��ـ�يعھ�ألخـذ�م�انتــھ��ـ��إنجـاح�ع

القــادرة�ع�ــ��خلــق��ســ�ثمارات،�وتــوف���مناصــب�شــغل���عــاش��قتصــادي،�وإعــادة�الديناميكيــة�لل�ســيج�الصــنا��،�باعتبار�ــا�مــن�أ�ــم�القطاعــات�

  .ط��قتصادي،�وتحقيق�التنميةجديدة،�باإلضافة�إ���مسا�م��ا�الفعالة����إعادة�ت�شيط�املحي

�سـبة��2006لقـد�فاقـت�مسـا�مة�القطـاع�ا��ـاص�سـنة� :مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��ـ��النـاتج�الـداخ���ا��ـام�خـارج�املحروقـات�-1

و�ـذا�يرجـع�إ�ــ��% .�21ـ��النـاتج�الـداخ���ا��ـام�خـارج�املحروقـات�أمـا�القطـاع�العـام�فـإن�مســا�متھ��ـ��املنتـوج�الـداخ���ا��ـام�لـم�تتجـاوز��سـبة�% 79

  .��مية�ال���يحض���ا�القطاع�ا��اص�ن�يجة�التوجھ�نحو�ا��وصصة

مليـــار�دج��ـــ��القطـــاع��3,1585مـــا�قيمتـــھ��2002ملضـــافة�ســـنة�حققـــت�القيمـــة�ا :مســـا�مة�املؤسســـات�الصـــغ��ة�واملتوســـطة��ـــ��القيمـــة�املضـــافة�-2

�77,1783فقـد�ارتفعـت�القيمـة�املضـافة�إ�ـ���2003مليـار�دج،�أمـا��ـ��سـنة��79,286مقابل�القطاع�العام�الـذي�بلغـت�قيمتـھ�% 68,84ا��اص�ب�سبة�

مليـار�دج،�واسـتمرت�القيمـة�املضـافة��ـ���15,224قـدر�ا�مليار�دج����القطـاع�أي�بز�ـادة��47,312مقابل�% 09,85مليار�دج����القطاع�ا��اص�ب�سبة�

�221,510مليـار�دج�مقابـل�القطـاع�العـام�الـذي�وصـل�إ�ـ����681,2605ـ��القطـاع�ا��ـاص�مـا�قيمتـھ��2006رتفاع�إ���أن�بلغت�القيمة�املضافة�سـنة�

  .2002مليار�دج�سنة��812,1243ة�مليار�دج�حيث�ارتفعت�بقيم�902,3115مليار�دج�أي�أن�القيمة�املضافة�ال�لية�وصلت�إ����

  :واقع�الصناعة�والسياسات�الصناعية����ا��زائر:  املحور�الثا�ي

ارتبطت�السياسة�الصناعية�تار�خيا�مع�حماية�الصناعات�الناشئة����البلدان�النامية�أساسا،�وا���ة�����ذا�املجال�أن�صناعات�البلـدان�

من�الكفاءة�لغياب�أو�قصر�تجر���ا����السوق،�ولعدم�إم�انيـة�منافسـ��ا�لصـادرا��ا��ـ��أسـواق�الـدول�النامية�لم�تتمكن�من�تطو�ر��نتاج�ع���أسس�

  .املتقدمة،�أو�واردات�الدول�املتقدمة����أسواق�ا�املحلية

امل�ن�لــد��ا�مــن�كمـا�أن�الصــناعات�الناشــئة��ــ��البلــدان�الناميــة�ال�تمتلــك�نفــس�التكنولوجيــا�الســائدة��ــ��البلــدان�املتقدمــة،�و�إن�خ�ــ�ات�العــ

  .�دار��ن�والفني�ن�ال�تقارن�بتلك�السائدة����البلدان�املتقدمة

و�ـــ��ظـــل��ـــذا�التفـــاوت��ـــ���م�انيـــات�التصـــ�يعية�مـــاب�ن�البلـــدان�الناميـــة�واملتقدمـــة�فـــأن�أي�ضـــغط�ع�ـــ��الصـــناعات�الناشـــئة�للتنـــافس�مـــع�

ملحليـة�أو��جن�يـة�سـي��تب�عليـھ�خسـارة�و�التـا���عـدم�إم�انيـة��سـتمرار�بالسـوق،�املنتجات�الصناعية�املناظرة�للبلدان�املتقدمـة�سـواء��ـ���سـواق�ا
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و�ــ��ظــل��ــذه�القناعــة�بــدأت�أغلــب�البلــدان�الناميــة،�إن�لــم�يكــن�جميع�ــا،�باســتخدام�العديــد�مــن�أدوات�السياســة�الصــناعية،���مايــة�الصــناعات�

  . الناشئة

دوات�ال�ــ���ســتخدم�ا�ا���ومــة�مثــل�التعر�فــة�ا��مركيــة�وغ�ــ��ا��مركيــة،�والــدعم،�وســعر��ــ��مجموعــة�مــن�� : �عر�ــف�السياســات�الصــناعية: أوال

  .  ا��،�للتأث���ع���القرارات�الصناعية�والسلوك�الصنا���وحماية�الصناعات�الناشئة...الصرف�و�ئتمان�الصنا��،�وأسعار�الفائدة

النامية،�و�م��ا�الدول�العر�ية،�خاصة��عد�ا��صول�ع���اسـتقالل�ا،�ع�ـ��ان��ـاج�لقد�حرصت�الكث���من�البلدان�: أنواع�السياسات�الصناعية: ثانيا

  .وقد�تم�تب���نوع�ن�من�السياسات�لتحقيق��دف�التص�يع. سياسة�التص�يع

  .فيتم�وصف�بلد�ما�بأنھ�ي�ب���إحدا�ما�تبعا�ل�سبة�الصناعات�املقامة����إطار�أي�م��ما

لسياســـة�إ�شــاء�صـــناعات�محليــة�إلنتـــاج�منتجــات��انـــت��ســتورد�ســـابقا،�و�ــتم�ذلـــك�مــن�خـــالل�إيجـــاد�تتضـــمن��ــذه�ا� :سياســة�إحـــالل�الــواردات�-1

وقــد�اعت�ــ�ت�الصــناعات��ســ��الكية�كصــناعات�مر�ــ�ة�باملقــام��ول�لتطبيــق�.حــواجز�جمركيــة�وغ�ــ��جمركيــة�ضــد�اســت��اد�الســلع��جن�يــة�املماثلــة

لع�الوسـيطة�ع�ـ��أمـل�أن�يـتم�إحـالل�الصـناعات�املتعلقـة�بالسـ. ر�الطلب�املح���ع���منتجا��ا�ذه�السياسة،�وذلك�لعدم��عقد�ا�تكنولوجيا،�ولتواف

  .والرأسمالية�الحقا

كمـــا��ع�ـــ��تطـــو�ر�أو�إدخـــال��عـــض�الصـــناعات�بالشـــ�ل�الـــذي�يـــؤثر�ع�ـــ��إجمـــا���الـــواردات�بـــالنقص�أو�بز�ـــادة�عـــرض�الســـلعة�محليـــا�ملواج�ـــة�

  تلفة�ال���تؤثر�ع����ذا�العرضالز�ادة����طل��ا�باستخدام�الوسائل�املخ

و�رجع�ان�شار��ذه�السياسة�إ���العديد�من��سباب�أ�م�ا�قبول�التصـ�يع�كسياسـة،�وك�ـدف�اسـ��اتي����ـ��العديـد�مـن�الـدول��عـد�ا��ـرب�

  )8(���رأس�ا�البطالةالعاملية�الثانية�وان�إتباع��ذه�السياسة�يؤدي�و�ساعد�ع���خلق�طاقة�وقوة�صناعية��سا�م����حل�العديد�من�املشا�ل�وع

�ــ��مختلــف��جــراءات�والوســائل�ال�ــ��ت�بع�ــا�الدولــة�للتــأث���ع�ــ��كميــة�وقيمــة�صــادرا��ا�بالشــ�ل�الــذي��ســمح�بز�ــادة�: سياســة���ــ�يع�الصــادرات-2

الـدول�الناميـة،�و���ـ�يع��ومواج�ة�املنافسة��جن�ية�باألسواق�العاملية�و���ظل�ال��امـات�العضـو�ة��ـ��املنظمـات�الدوليـة،�فقـد�انت��ـت�العديـد�مـن

  .ا��ار���بدال�من�السوق�املح��من�برامج��صالح��قتصادي،�سياسة�صناعية�أخرى�تقوم�ع���اس��داف�السوق�

إال�انــھ�رغــم�ذلــك�يجــب�أن�ال�ي�بــادر�للــذ�ن،�بــان�سياســة���ــ�يع�الصــادرات��ــ��مرادفــة�لسياســات�تحر�ــر�التجــارة�ا��ارجيــة،�ف�ور�ــا�مــثال�

  .���يع�الصادرات��عا�شت�مع�العديد�من�ال�شو�ات،�وال���ت�ناقض�مع�سياسات�تحر�ر�التجارةنجد�أن�سياسات�

و�رى�أنصار��ذه�السياسـة�بأ��ـا�تـؤدي�إ�ـ��تحقيـق�نمـو�أفضـل،�أل��ـا�تـوفر�حـوافز�م�شـا��ة�للمبيعـات�الصـناعية�املحليـة�وألغـراض�التصـدير،�

  .ا��...س�ية،�كما��سمح�باستغالل�وفورات�ا���مو�التا���تؤدي�إ���تخصيص�املوارد�بناء�ع���امل��ة�ال�

�شــــغل�الصــــناعة�م�انــــة�حساســــة��ــــ���نظمــــة��نتاجيــــة�الوطنيــــة،�حيــــث�يتطلــــب�تطور�ــــا�التعر�ــــف� :واقــــع�وتحــــديات�الصــــناعة��ــــ��ا��زائــــر: ثالثــــا

  :باإلس��اتيجية�الصناعية�وذلك�ع����قل�ألر�عة�أسباب���

  .الوط��،�حيث��سمح�ل�س�فقط�ب�شر�بل�بخلق��رتقاء�التق���و�بداعالصناعة����عامل�قوي����ب�ية��قتصاد� -

  .�سمح�الصناعة�للمؤسسة�و�مة�تنمية�قدرا��ا�التنافسية�وقدر��ا�ع���التفاوض�حيث��ش�ل�أحسن�وسيلة�لإلنتاج�����قتصاد�الوط�� -

  .��السوق�و�صفة�أقل����السوق�العاملية،�ف�و�قليل�التنافسالتطور�التدر����لالس�ثمار�الصنا���اليوم�ال�يمكنھ�بالتأكيد�أن�يطرح�وحده�� -

  .التطور�التدر����لالس�ثمار�الصنا���ال�يمكن�التع�د�بھ�للسوق�وحده�أو�الدولة�وحد�ا -

صـاد�منذ�السنوات��و�ـ��السـتقالل�ا��زائـر�أعطيـت��ولو�ـة�إلقامـة�قاعـدة�صـناعية�عموميـة�متنوعـة،�تأخـذ�م�ان��ـا��ـ��املجتمـع�و�نـاء��قت

وضــــع�املؤسســــات��1990الـــوط��،�حيــــث��ــــان��نتــــاج�موجـــھ�حصــــر�ا�للســــوق�الداخليــــة،�ومــــع�تحر�ـــر��قتصــــاد�الــــوط���املخطــــط�لــــھ��ـــ��بدايــــة�ســــنة�

العموميــة�أمـــام�وضـــعيات�تنافســـية�لـــم�ت��يـــأ�ل�ـــا،�و�ـــ��نفـــس�الوقـــت��ـــان�القطـــاع�ا��ـــاص�قـــد�بـــدأ�يتطـــور�خصوصـــا�مـــع�م�ـــ�ء�النصـــوص�ال�شـــر�عية�

  .املتعلق�بتوجيھ��س�ثمارات��قتصادية�الوطنية�ا��اصة�12/07/1988املؤرخ�����25-88مة�لذلك�كقانون�رقم�والقانونية�املنظ

تــو�س�واملغـرب�ومصــر�ي�ـ�ز�مـدى�التــأخر�الكب�ـ���ــ��: إن�إجـراء�املقارنـة�بــ�ن�مـا��ـ�لتھ�الصــناعة�ا��زائر�ـة�مقارنــة�مـع�نظ��ا��ـا�مــن�الـدول�مثـل

���العمــومي�خاصــة�أر�ــق��ا�ــل�خز�نــة�الدولــة�جــراء��ســ�ثمارات�ال�ــ�مة،�أمــا�حصــيلة�القطــاع�الصــنا���خــارج�فالقطــاع�الصــنا. ا��انــب�ا��زائــري 

���% �11انت�حصة�القيمة�املضافة�الناتجة�عن�القطاع�الصنا���خارج�املحروقات����الناتج�الداخ���ا��ام��1990املحروقات�ف����ز�لة،����سنة�

،�لقد�تراجعـت�قيمـة�ال�ـ�وة�الناتجـة�عـن�القطـاع�الصـنا��،�وحصـة�القطـاع�العـام����2005% 5.7و�2000ة����سن% 6وإ����1995سنة�% 8.5مقابل�

مـــن��نتــاج�الصــنا���ســـنة�% 71،�حيــث��انــت�مســـا�مة�القطــاع�الصــنا���العمــومي��1990ــ���نتــاج�الصــنا���ا��ـــام�لــم�تتوقــف�عــن�ال��اجـــع�منــذ�

  .2005سنة�% 2003�،41.4سنة�% 2000�،47.1سنة�%  51.4مقابل��1990

  . 2003مليار�دج�سنة�52مقابل��مليار�دج،�64مكشوف�بن�ي�بقيمة��2004الصناعات�التحو�لية�العمومية���لت�سنة�
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خاصــة�(إن�عواقـب��ـذه�املشـا�ل�املاليـة�ل�ــا�تـداعيات�ع�ـ��مسـتوى�النظــام�املصـر���حيـث�تـرفض�البنـوك�تمو�ــل�مـدخالت��ـذه�الصـناعات�

ول�ــــذا�أصــــبحت�قــــدرات��نتــــاج��ســــتعمل��شــــ�ل�ضــــعيف،�كمــــا�أن��نفتــــاح�التجــــاري�) إ�ــــ�...كيــــة�وصــــناعة�ا��شــــبالصــــناعات�ا��ديديــــة�واملي�اني

  .و�قتصادي�كشف�النقاب�عن�ضعف�التنافسية�ال����عان��ا�الصناعة�الوطنية�العمومية

  :و�مكن�عرض�السمات�العامة�للوضع�الصنا������ا��زائر����النقاط�التالية

  .ة�صناعية�وا��ة�املعالم�و��دافعدم�وجود�إس��اتيجي -

  .سيطرة�صناعة�املحروقات�ع����ي�ل�الناتج�الصنا�� -

  .ضعف�القدرة�التنافسية�مما�أدى�إ���انخفاض���م�الصادرات�الصناعية�خاصة�خارج�املحروقات -

  .خلل�����ي�لية�املؤسسات�والشر�ات�الصناعية�القائمة -

  .مي،�وانخفاض�جودة�منتجاتھ�وتراكم�مخزونھ�وتخلف�قدرتھ�خاصة�ال�سو�قيةتد�ي�املردود��قتصادي�للقطاع�الصنا���العمو  -

�تد�ي�أداء�القطاع�الصنا���العام��س�ب�نقص��داء����مستوى�املوارد�ال�شر�ة�من�حيث�امل�ـارات�الفنيـة�والتأ�يـل�وا�عـدام�سياسـة�التحف�ـ�  -

  .والتطو�ر�و�بت�ار�وتد�ي��جور 

  .كنولو��ضعف�مستو�ات�التطور�العل���والت -

  .ضعف�الب�ئة��س�ثمار�ة�وانخفاض�مستو�ات��س�ثمار�الصنا�� -

أمام��ـذه�الوضـعية�السـ�ئة�ال�ـ���عـا�ي�م��ـا�القطـاع�الصـنا����ـ��ا��زائـر��نـاك�تحـديات�أخـرى�تواج�ـھ�وتطـورات��ـ��املحـيط�تجعـل�ضـرورة�

  :لتحديات�ع���املستو��ن�سراع����عالج��ذه��ختالالت�أمرا����غاية���مية،�و�مكن�إبراز��ذه�ا

  :املستوى�ا��ار��

  .العوملة�وفرض��ندماج�باالقتصاد�الدو�� -

واســــ�بدالھ�) ال�ــــ���انـــت��عـــرف�بـــاملوقع�ا��غرا�ـــ��واملــــوارد�الطبيعيـــة�ورخـــص�العمالـــة(مســـايرة�التطـــور�الـــذي�طـــرأ�ع�ــــ��مف�ـــوم�املزايـــا�املقارنـــة� -

  .بمف�وم�التنافسية�الدولية�ضمن�العمل����آليات�السوق 

  .خلق�صناعات�جديدة�ذات�قيمة�مضافة�وتنافسية�عاملية��عتمد�ع���ب�ية�تحتية�تكنولوجية�ومعلوماتية�متطورة -

��ديـد���نفتاح�التجاري�الذي�تب�تھ�ا��زائر�ع���املنظمـة�العامليـة�للتجـارة�والشـراكة��قتصـادية��ورو�يـة،�ومـا�سـي��تب�عـن��ـذا��نفتـاح�مـن -

لـــم�تـــتم��عـــد�إعـــادة�تأ�يلـــھ�مـــن�حيـــث�مقوماتـــھ�الذاتيـــة،�وافتقـــاده�لعناصـــر�الت�ـــافؤ��ـــ��منـــاخ�العمـــل�مـــع�الـــدول�لب�يـــة�القطـــاع�الصـــنا���الـــذي�

  .�خرى 

  :املستوى�الداخ��

  .ال��ايد�الس�ا�ي�و�عباء�امل��تبة�عن�تنامي���م�العمالة -

  .معا��ة�املشا�ل�الب�يو�ة�ال����عا�ي�م��ا�القطاع�الصنا���العام�وا��اص -

التعلــيم�العـــام�وامل�ــ��وا��ــام���و�ـــرامج�التــدر�ب�والتأ�يــل�ومنظومــات��بت�ـــار�والتطــو�ر�والبحــث�العل�ـــ��بمــا�يخــدم�التوج�ـــات��تطــو�ر�أنظمــة -

  .الصناعية�ا��زائر�ة�ومتطلبا��ا

  ���ا��زائر �س��اتيجية�الصناعية: املحور�الثالث

ن�يطــرح�وحـــده��ـــ��الســوق�و�صـــفة�أقـــل��ـــ��الســوق�العامليـــة،�ف�ـــو�قليـــل�إن�التطــور�التـــدر����لالســـ�ثمار�الصــنا���اليـــوم�ال�يمكنـــھ�بالتأكيـــد�أ

التنــــافس�وحامـــــل��شـــــ�ل�واســـــع�لعناصـــــر�احت�ـــــار��قليـــــة��ـــــ��الســـــوق�و�ال�يمكـــــن�أيضـــــا�التع�ـــــد�بـــــھ�للدولـــــة�وحـــــد�ا�الن�ال�ســـــي���ا���ـــــومي�ال�يضـــــمن�

ع�ــ��املعرفــة�ال�املــة�بــالفروع�واملزايــا�املرتبطــة�ب��قي��ــا�بــل��فقــط�-التطــور�التــدر����لالســ�ثمار�الصــنا���-التخصــيص��مثــل�للمــوارد،�كمــا�ال��عتمــد

  .أيضا�ع����ل�مجموع�سياسات�املواكبة�وا��ث

فا���ومـــة��عـــرف��ســـ��اتيجية�الصـــناعية�مصـــممة�كإطـــار�تـــوافقي�للسياســـات�العموميـــة�ومبـــادرات�املؤسســـات،�قصـــد�إعـــادة��عـــث��نتـــاج�

ره��امال����النظام��نتا���ل�س�فقط�كعامل�ب�يوي�����قتصاد�الوط��،�وعامل�ل�شر��رتقاء�التق���الصنا���مع�تثمينھ�ومنحھ��م�انية�ألداء�دو 

   .ل��قية��بداع،�ولكن�أيضا��وسيلة�إدماج�����قتصاد�العال��

منـــذ�الســـنوات��و�ـــ��الســـتقالل�ا�أعطـــت�ا��زائـــر��ولو�ـــة�لقاعـــدة�صـــناعية�عموميـــة�متنوعـــة�بـــان�تأخـــذ� :إ�عـــاش��نتـــاج�الصـــنا����ـــ��ا��زائـــر: أوال

،�وضـع�املؤسسـة�العموميـة�1990م�ان��ا،�حيث��ان��نتاج�موجـھ�حصـر�ا�للسـوق�الداخليـة،�وتحر�ـر��قتصـاد�الـوط��،�املخطـط�لـھ��ـ��بدايـة�سـنة�

الوقـــت��ـــان�القطـــاع�الصـــنا���ا��ـــاص�قـــد�بـــدأ�بـــالتطور�بتفضـــيل�مـــن�الـــنص�ال�شـــر����والقـــانو�ي���ـــ��نفـــس أمـــام�وضـــعيات�تنافســـية�لـــم�ت��يـــأ�ل�ـــا،�

   . املتعلق�بتوجيھ��س�ثمارات��قتصادي�الوطنية�ا��اصة�1988جو�لية��12املؤرخ�����25-88املوضوع�وخصوصا�من�قبل�القانون�رقم�
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،�وح�ـــ��و�لـــو�ضـــيعت�حصـــص�م�مـــة�مـــن�%35ســـ�ثمار�ة�الوطنيـــة�بحـــوا���تقـــدر�اليـــوم�املســـا�مة��ـــ��القطـــاع�الصـــنا���ا��ـــاص�للصـــناعة�� 

  .السوق�الداخلية،�تملك�الصناعة�الوطنية�ب�ية�تحتية�مت�نة�ولكن�تحتاج�إ���إعادة��ن�شار����إطار��فاق�املستقبلية�للعوملة

إس��اتيجية�التنمية��قتصادية�ا��زائر�ة�و���موج�ة�لصا����عد�تحو�ل�إطار�الصناعة�محور�رئ�����ترتكز�عليھ� :الورشات�الك��ى����ا��زائر�- 1

ل�مجموعة�من�السياسات�العامة�و�ال�����دف�إ���تطو�ر�املنافسة�والفعالية�للمؤسسة�الوطنية،�إن�الشروع����تنفيذ��ذه�السياسات�يمر�من�خال

قية��س�ثمارات،�رفع�مستوى�املؤسسات،�تنظيم�ال�شاطات�عدة�ورشات�ك��ى�تقوم�ا��زائر�بمتا�ع��ا�منذ�عدة�سنوات�وال����ع���خصوصا�ب�� 

  .�قتصادية،�خوصصة�وإعادة��ي�لة�القطاع��قتصادي

�ـــ��ا��زائـــر�وتمـــر��عـــدة�إصـــالحات�اقتصـــادية�م�مـــة�يبـــدأ�� �عت�ـــ��إعـــادة��ي�لـــة�ا���ـــاز��قتصـــادي�محـــورا�أساســـيا�آخـــرا�إلســـ��اتيجية�التنميـــة

لورشــــات�الك�ـــ�ى�املختلفــــة�و�ال�ــــ��تخـــص�أساســــا�النظــــام�النقــــدي�و�ســـوق�رؤوس��مــــوال،�ســــوق�العقــــار�تنفيـــذ�ا�مــــن�خــــالل�إطـــالق�مجموعــــة�مــــن�ا

فــا��زائر�اليــوم�عازمــة�. �قتصــادي�وســوق�الســلع�و�ا��ــدمات،�وإن��ــذه�التحــوالت�و�ال�ــ��تحمــل��ــ��طيا��ــا��غي�ــ�ات�جذر�ــة�لتطــرح�تحــديات�جســيمة

متا�عـــة�ال��ام�ـــا�بتحقيـــق�تطـــور�مســـتمر�مـــع��ســـر�ع�انتقال�ـــا�نحـــو�اقتصـــاد�الســـوق�الفعـــال�و��ع�ـــ��أن�تواجـــھ�التحـــدي�مقتديـــة��ـــ��ذلـــك�بمســـار�ثابـــت،

  .امل��ل�باستحقاق����سلسلة�للعوملة�ذات�مسار�واحد

مليــار��524وقــال�وز�ــر�الصــناعة�و�ترقيــة��ســ�ثمارات�ا��زائــري�الســابق�حميــد�طمــار�أن�إجمــا�����ــم��ســ�ثمارات�العر�يــة��ــ��ا��زائــر�بلــغ�

 .مشروعا�معظم�ا�خارج�قطاع�املحروقات�264تمثلت�����2007و��2001دينارا�ـ�ب�ن�عامى�63جزائري�ـ�الدوالر��مر��ى��ساوى�حوا���دينار�

اسـتحداث�مجموعـة�املعـاي���املؤسسـاتية،�ال�شـر�عية� وكما��ش�د�أيضا�التحر�ات�امللموسـة�ال�ـ��تقود�ـا�ا��زائـر�منـذ�عـدة�سـنوات�مـن�اجـل

  .ن�اجل�عصرت��ا�و�رتقاء���ا�إ���املعاي���العامليةوالقانونية�و�ذلك�م

مليـار�دوالر�مـن�الصـادرات�أي��1.3عامليا�فيما�يخـص�الصـادرات�خـارج�املحروقـات�بقيمـة�تقـدر�بــ�����82املرتبة�ال�2007صنفت�ا��زائر�سنة�

  . باملائة����ظرف�خمس�سنوات�82بز�ادة�تقدر�بـ�

  :حسب�ا��مارك�ا��زائر�ة�2007و�2002ات�ا��زائر�ة�خارج�املحروقات�ما�ب�ن����ما�ي����عض��رقام�حول�تطور�الصادر 

  : تطور�الصادرات�حسب�فئة�املواد-    

  باملائة��13.3:  + املواد�ا��ام�.     

  باملائة��7.2: + املواد�الغذائية.     

  باملائة��3.8 -: التج���ات�الصناعية.     

  باملائة��73.3 -: املنتجات�نصف�املصنعة�.     

  :تطور�صادرات�الصناعات�الغذائية-    

  باملائة��862: + املياه�املعدنية�واملشرو�ات�الغاز�ة�.     

  باملائة��516: +الرخو�ات.     

  باملائة��398:  + ��ينة�السكر.     

  باملائة�158: +السمك�الطازج�.     

�عتمــد�ع�ــ��تحديــد�القطاعــات�ذات��ولو�ــة�والقطاعــات�ال�ــ��تفتقــر�إل��ــا�ا��زائــر�مثــل�:  يــةللصــناعة�الوطن ة�الصــناعية�ا��ديــدة�ســ��اتيجي: ثانيــا

فضـال��صـناعة�املـواد�الب��وكيماو�ـة�واملخصـبات�الزراعيـة�والصـناعات�الغذائيـة�ومـواد�البنـاء�و�لك��ونيـات�والصـناعة�الصـيدالنية�و�ندسـة�الغـذاء

  .وصناعات�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�عن�السيارات

  : ��دف��ذه��س��اتيجية�ع���املنافسة�والكفاءة�وم��ة��س�ية�طو�لة��جل�ع���أساس�ما�ي��

  تنمية�املوارد�ال�شر�ة،�و���يع��بت�ار -

  �بت�ار�واملعرفة -

  �دارة�الفعالة�لإلقليم�، -

  . تنمية�املوارد�الطبيعية�املرتبطة�املب�ية�ع���الفوائد�و�بت�ار�واملوارد�ال�شر�ة -

  : أ�عاد��س��اتيجية*

  استعادة�الدولية�و�قليمية�ألسواق�السلع�ال��ائية -

�عز�ـز�التواصـل�،�و )املي�انيكيـة،�والك�ر�ائيـة�واملعدنيـة(إعادة�تأ�يل�وإعادة��ن�شـار�مـن�املنطقـة�الصـناعية�مـن�السـلع�الوسـيطة� -

  .فيما�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�والصناعة

  .استغالل�الغاز�الطبي���كمصدر�للطاقة�واملواد�ا��ام -



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  127 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

  .إ�شاء�صناعات�جديدة�لتوليد�القيمة�املضافة -

  إ�شاء�مناطق�التنمية�الصناعية�والتكنولوجيا�املت�املة -

الصــناعة�وترقيــة��ســ�ثمارات�توج��ــات�مســتخرجة�مــن�امللــف�ا��امــل��فيمــا�يتعلــق�إعــادة��عــث�الصــناعة�الوطنيــة،�قــدم�برنــامج�عمــل�وز�ــر 

  .�س��اتيجية�و�سياسات��عث�التطور�الصنا��

�ــذا�امللـــف�طـــرح�للمناقشــة��شـــ�ل�موســـع�بــ�ن�مختلـــف�العوامـــل��قتصـــادية�و�جتماعيــة�أثنـــاء�ا��لســـة�الوطنيــة�للصـــناعة،�حيـــث��شـــ�ل�

  .لوط��ا�ع�اس�قطا���الس��اتيجيھ�تنمية��قتصاد�ا

  :ارتكزت��س��اتيجية�الصناعية�ا��ديدة����ا��زائر�ع���املحاور�التالية

  .�ن�شار�القطا���للصناعة -

  .ان�شار�و�توسع�ح���الصناعة -

  .سياسات�ال��قية�الصناعية -

  .و�ترقية�الصناعات�ا��ديدةس�تم�من�خالل�ثالث�برامج����تثم�ن�املوارد�الطبيعية،�تكثيف�ال�سيج�الصنا���: �ن�شار�القطا���للصناعة��-1

الغايـــة�املرجـــوة��ـــ��ال��ـــوض�بالصـــناعات�ال�ـــ���ســـمح�ل��زائـــر�بأحســـن�اســـتغالل�ملؤ�ال��ـــا�الطبيعيـــة�و�املـــرور�مـــن�البلـــد� :تثمـــ�ن�املـــوارد�الطبيعيـــة�-أ�

�ـــ���ـــذا�املســـتوى�تخـــص�بوجـــھ�أدق�املســـتورد�إ�ـــ��بلـــد�مصـــدر�للمـــواد�املحولـــة،�بتكنولوجيـــا�أك�ـــ����يـــأ�و�بقيمـــة�مضـــافة�أقـــوى،�والقطاعـــات�املعرفـــة�ع

ومـــواد�) �ملنيــوم�( ،�صــناعة�اســتخراج�املعــادن�غ�ــ��ا��ديديــة�وتنقي��ــا�)الفــوالذ(البي��وكيميــاء،��ليــاف��صــطناعية،�املخصــبات،�صــناعة�ا��ديــد�

  ).املواد�اللينة�املائية�( البناء�

�ـ��إدمـاج�ال�شـاطات�الواقعـة�ضـمن�ا��طـوات��خ�ـ�ة�لسلسـلة�الصـناعة،�و�يتعلق�ب���يع�الصـناعات�ال�ـ���سـا�م�: تكثيف�ال�سيج�الصنا���-ب�

جـــات�و�ــ��تلــك�املتعلقـــة�عمومــا�بــالتجميع�و�التوضـــ�ب،��الصــناعة�الك�ر�ائيــة�و�لك��ونيـــة،�الصــناعة�الصــيدالنية�و�البيطر�ـــة،�صــناعة�تحو�ــل�املنت

  .الزراعية�إ���منتجات�غذائية،�صناعة�مواد�التج���

وإمـا�ال�ـ���شـ�د�) صـناعات�جديـدة(و��ون���تمام�ا��اص�سيقدم�ل��قيـة�الصـناعات�ال�ـ���عت�ـ��إمـا�غ�ـ��موجـودة�: ات�ا��ديدةترقية�الصناع��-ج�

  .تقص��ا�و�تأخر�ج�وي�من�قبل�ا��زائر،�و�يتعلق��مر�ع���وجھ�ا��صوص�بالصناعات�املتعلقة�بصناعة�السيارات

ن�شـار�الصـناعة،�ال�تتقـارب�مـع�املظ�ـر�ا��ـار���ا��ـا���للمنـاطق�الصـناعية�و�جـب��سـتجابة�لرؤ�ـة�البعـد�الثـا�ي�ال  :ان�شار�و�توسع�ح�ـ��الصـناعة�-2

  .أك���تحضرا�و�ملفا�يم�أك���خصو�ة،�مثل�مناطق�التطور�الصنا���املدرجة،�مناطق�التحكم��قتصادي�أو�املناطق�املتخصصة

�قتصـادية�و�ذلـك�بوضـع�الشـر�ات،�املؤسسـات�العموميـة�للضــبط�و��تطور�ـا�س�سـمح�بخلـق��عـاون�باسـتغالل�ال��ك�ـ��الفضـا�ي�لل�شــاطات

  .أيضا��يأت�البحث،�الت�و�ن�وا����ة�داخل�الشبكة

  .�ذا�التعاون�الذي�سيخلق�أيضا�املساحات�ا��ديدة�سي�ون�ل�م�مفعول�إلحداث�مناخ�جز�ي�لألعمال��ش�ل�فع���و��عميق��س�ثمارات

وضـــع�املؤسســـات��ـــ��مســـتوا�ا�ا��قيقـــي،��بـــداع،�تطـــو�ر�املـــوارد�ال�شـــر�ة�و�ترقيـــة� مجـــاالت�كب�ـــ�ة�و�ـــ���غطـــي�أر�ـــع: سياســـات�التطـــور�الصـــنا���-3

  .�س�ثمار�ا��ار���املباشر،�عصرنة�املؤسسات،�ال������ل�أ�داف�ا�وطرق��سي���ا����إطار�إس��اتيجية�التص�يع

داخ�ـــ��امل�شـــأ�عليـــھ�بتغذيـــة�تطـــور�قطـــاع�الصـــناعة�ا��زائـــري،�إال�أن��ـــذا� اعوالصـــناعة��عت�ـــ��اليـــوم��ف�ـــار�املحركـــة�للتطـــور،�فنظـــام�إبـــد��بـــداع�-

التطـور�التــدر����الــذي�ال��ســتطيع�أن�ي�ــون�مؤمنــا�بحركيـة�الســوق�وحــد�ا،�بــل�يحتــاج�لتــدخل�السـلطات�العموميــة،�النظــام�الــوط���لإلبــداع�ســ�تم�

  .إعداده�ووضعھ�لدعم�سياسة�ال��قية�و�التطو�ر�للتقدم�التق��

واحــدة�مــن�التوج��ــات�القو�ــة�لإلســ��اتيجية�الصــناعية،�حيــث��عت�ــ���اتــھ��خ�ــ�ة�الرأســمال�ال�شــري�لــ�س�فقــط�املــوارد�ال�شــر�ة�واملــؤ�الت��تطــو�ر �-

  .عامل�من�عوامل�الصناعة�مثلھ�مثل�الرأسمال�املادي�و�لكنھ�أيضا�عامل�قوي�يفضل�امتصاص�التكنولوجيات�الصناعية�العصر�ة

�ســ��دف�تجنيــد��ســ�امات�ا��ارجيــة�مـع�توج���ــا،�تمو�ــل�ال�شــاطات�ذات�الكثافــة�الرأســمالية� �ســتجيب�لسياسـةن�ــ��املباشــر�ترقيـة��ســ�ثمار��ج -

التكنولوجيـــا�التنظـــيم،�التطبيقـــات��دار�ـــة،�توســـع�املنافـــذ�(العاليـــة�ودمـــج�التكنولوجيـــات�ا��ديـــدة�بفضـــل�التعـــدد��قتصـــادي�الـــداخ���ال�ـــ��تولـــد�

ل��الــــة�الضــــرور�ة�� عــــب��ســــ�ثمارات�ا��ارجيــــة�املباشــــرة�دور�تكمي�ــــ��و�تــــدر����بال�ســــبة�لالســــ�ثمار�الــــوط���وسياســــة��شــــيطة،�وتل)للســــوق�الوطنيــــة

  .ل�س�يل�إرساء��س�ثمارات�ا��ارجية�املباشرة����ال�سيج�الصنا���و�إدماج�مفعول�ا�الداخ���لفائدة�املؤسسات�الوطنية

تواجـھ�الصـناعات�الصـغ��ة�واملتوسـطة�مجموعـة�مـن�التحـديات�،�قسـم�م��ـا�داخليـة� :صـغ��ة�واملتوسـطةالتحديات�ال���تواجھ�الصناعات�ال: ثالثا

�ـ��توضـيح�ترجع�إ���قضايا�فنية�وتنظيمية�وتمو�ليـة�تخـص��ـذه�الصـناعات�،�وقسـم�م��ـا�خارجيـة�تتعلـق�باملنافسـة�العامليـة��ـ��ظـل�العوملـة،�وفيمـا�ي

  :أل�م��ذه�التحديات

التحـوالت�ا��ار�ـة�ع�ـ��الصـعيد�العـال���ن�يجـة�لظـا�رة�العوملـة�الصـناعات�الصـغ��ة�واملتوسـطة�أمـام�تحـديات�كب�ـ�ة�تتمثـل��تضـع :تحدي�العوملة�-1

  :باأل�ي�
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ســ�نجم�عــن�النظــام�العــال���ا��ديــد�خلــق�تحالفــات�اقتصــادية�،�وســيعزز�مــن�توجــھ�العديــدة�مــن�الــدول�صــوب��:تحــدي�التكــتالت��قتصــادية�-أ

لقـــدرة�ع�ــ��البقــاء�و�ســـتمرار�ممــا�ســيقود�إ�ـــ��تــأجيج�درجـــة�املنافســة�بــ�ن�تلـــك�التكــتالت��قتصــادية�و�مـــر�الــذي�ســـ�نعكس�الت�امــل��قتصــادي�ل

  .بدوره�ع���قطاع�الصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�

ام�إ�ــ��منظمــة�التجــارة�تب�ــت�ا��زائــر�سياســة�تحر�ــر�الســوق�و�نفتــاح�ع�ــ��العــالم�ا��ــار��،�حيــث��ســ���لالنضــم: تحــدي��صــالح��قتصــادي�-ب

امج�العامليـــة،�كمـــا�قامـــت�ب��ـــ�يع��ســـ�ثمار��جن�ـــ��للـــدخول��ـــ��املشـــار�ع��قتصـــادية�الوطنيـــة،�وشـــرعت�القـــوان�ن�ال�ـــ��تـــنظم�عملـــھ،�كمـــا�تب�ـــت�بـــر 

توسطة�بمـا�يكفـل�وان��ل�ذلك�يتطلب�إعادة��ي�لة�قطاع�الصناعات�الصغ��ة�وامل. ����صة�املؤسسات�ا���ومية�وتحو�ل�ا�إ���مؤسسات�خاصة

  .قدرتھ�ع���التفاعل�مع�ال��امج�وا��طط�التنمو�ة،�ومسا�متھ����استحقاقات�إنجاح�برامج��صالح��قتصادي�

�شــ���الــدالئل�ع�ــ��أن�ســمة�القــرن�ا��ــادي�والعشــر�ن��ــ��املعلوماتيــة�،�وتؤكــد�أبحــاث�ال��ف�ســور�رومــر�بــأن�املعلومــات��:تحــدي�ثــورة�املعلوماتيــة�-ج

س�شــ�ل�عنصــر�إنتــا���جديــد�ســ�تفوق�ع�ــ��عناصــر��نتــاج��خــرى�التقليديــة�العمــل�ورأس�املــال�و�رض�والتنظــيم�وستصــبح�العنصــر�ا��اســم��ــ��

ع�الصـناعات�الصـغ��ة�واملتوســطة�أمـام�وجــوب��عتمـاد�املتصـاعد�ع�ــ��تكنولوجيـا�املعلومــات�ووسـائل�ا�املتقدمــة�النمـو��قتصـادي�ا��ــديث،�مـا�يضــ

  .بقصد�توسيع�وتطو�ر�خدما��ا�بما�يحقق�التأقلم�مع��حتياجات�املستقبلية�للمتعامل�ن�مع�ا�

ود�أمـــام�حركـــة�التجـــارة�الدوليـــة�إ�ـــ��تزايـــد�املنافســـة��ـــ��القطاعـــات�ســـيقود��نفتـــاح�ع�ـــ��العـــالم�ا��ـــار���ورفـــع�القيـــ�:تحـــدي�التنافســـية�العامليـــة -د

ات��قتصادية�املختلفة�مما��ستد���انطالق�روح��بداع�والتطو�ر�وا��فاظ�ع�ـ��ا��ـودة�الشـاملة�ل��ـدمات�والسـلع�املقدمـة��ـي��سـتطيع�الصـناع

  .زو�الصناعات��جن�يةمن�غ�الصغ��ة�واملتوسطة�غزو��سواق�العاملية�أو�ع����قل�حماية�نفس�ا

تواجـھ�معظـم�الصـناعات�الصـغ��ة�واملتوسـطة��ــ��الوقـت�الـرا�ن�مجموعـة�مـن�املشـكالت��دار�ـة�وال�سـو�قية�وال�ــ�� :تحـديات�إدار�ـة�و�سـو�قية��-2

  ): 14(تختلف�بطبيعة�ا��ال�باختالف�نوع�امل�شأة،�وطبيعة�ال�شاط�الذي�تمارسھ،�وتتمثل�أ�م��ذه�املشكالت�باال�ي

مشــــ�لة�نقــــص�القــــدرات�وامل�ــــارات��دار�ــــة�وال�ســــو�قية�ومــــا�يصــــاحب�ذلــــك�مــــن�مشــــ�لة�عــــدم�إتبــــاع�أســــاليب�وإجــــراءات��دارة�ال�ــــ�يحة��ــــ�� -

  .تصر�ف�أمور�الصناعة�وعدم�اتخاذ�القرارات�السليمة�ع���املستو�ات��افة�

  .عدم�وضوح��جراءات�و�نظمة�امل��بطة��عمل��ذه�الصناعات -

  .�ن�املنتجات�املستوردة�ونظ��ا��ا�من�املنتجات�الوطنيةمش�لة�املنافسة�ب -

  .مش�لة�انخفاض���م�الطلب�ع���منتجات�الصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة -

�عت�ــــ��الدراســــات�الفنيــــة�ودراســــات�ا��ــــدوى��قتصــــادية�وتــــوافر�املعلومــــات�ا��ديثــــة�والدقيقــــة�حــــول�حركــــة��ســــواق�والب�ئــــة� :تحــــديات�فنيــــة��-3

ومـن�املؤسـف�حقـا�فـإن�اغلـب�الصـناعات�الصــغ��ة�. سـتلزمات�الضـرور�ة�إلقامـة�واسـتمرار�أي�مشـروع�خاصـة��ــ��املجـال�الصـنا���قتصـادية�مـن�امل

واملتوســطة��عــا�ي�مــن�نقــص�م��ــوظ��ــ���ــذه�املجــاالت�مجتمعــة،�و�ــنعكس�ذلــك�ع�ــ��مســتوى�ت�ــاليف��نتــاج�وأســعار�البيــع�وال�ســو�ق�بصــفة�عامــة�

رات�ا��ديثة�إلنتـاج�السـلع�وا��ـدمات�ال�ـ��تل�ـ��رغبـات�املسـ��لك�ن�وفـق�املواصـفات�الدوليـة�املطلو�ـة�لكسـب�ر�ـان�وعدم�القدرة�ع���مواكبة�التطو 

  . املنافسة

و�شـ����عـض�البـاحث�ن�إ�ـ��. �ش�ل�تحدي�ضعف�التمو�ل�معوق�رئ�����يحول�دون�نمو��شاط�الصناعات�الصـغ��ة�واملتوسـطة :تحديات�التمو�ل� -4

ناسب�مع���م�و�شاط�الصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال�تزال�تمثل�عائقا�حقيقيا�ع�ـ��نطـاق�العـالم�بصـفة�عامـة،�وع�ـ��أن�إيجاد�فرص�تمو�ل�ت�

نطـاق�الــدول�الناميــة�بصـفة�خاصــة،�حيــث�يالحـظ�أن�ضــعف�تمو�ــل�الصـناعات�املــذ�ورة�يمثــل�العقبـة�الرئ�ســة�أمــام�تنمي��ـا،�بــل�وح�ــ��اســتمرار���ا�

ارة��ــــ���عــــض�الــــدول�الشــــ�وى�الرئ�ســــية�أل�ــــ�اب�الصــــناعات�الصــــغ��ة�واملتوســــطة�و�ــــرون�أ��ــــا�ت��كــــز�بصــــورة�وترصــــد�ا���ــــات�املختصــــة�عــــن�التجــــ

مســتمرة��ــ��أن�املشــ�لة�ا��قيقيــة�تكمــن��ــ��عــدم�ا��صــول�ع�ــ��التمو�ــل�والــدعم�وا��ــوافز،�وانــھ�إذا�مــا�تــوفر��ــذا�العنصــر،�فــإن�املعوقــات�يكمــن�

  . حل�ا

أسـفر�غيـاب��طـار�التنظي�ـ��أو�الكيـان�املؤس�ـ���الـذي�: ذي�يرا�ـ��مصـا���الصـناعات�الصـغ��ة�واملتوسـطةغياب��طـار�املؤس�ـ���املسـتقل�الـ� -5

�عمــــل��ــــ��ظلــــھ�الصــــناعات�الصــــغ��ة�واملتوســــطة�متمــــثال��ــــ��ال�شــــر�عات�ا��اصــــة���ــــا،�وج�ــــة�عليــــا�أو�مســــتقلة�مقامــــة�لرعايــــة�مصــــا���ا�إ�ــــ��افتقــــاد�

  .ائز�الرئ�سية�املطلو�ة�لتنمية�وتطو�ر�دور�ا�����قتصاد�الوط��الصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة�العديد�من�الر�

  : ا��اتمة

�ســتخلص�مـــن��ـــذه�الورقــة�أن�القطـــاع�الصـــنا���بحاجــة�دائمـــة�للمصـــادر�التمو�ليــة�مـــن�أجـــل�كســب�التحـــديات�وعـــدم��عتمــاد��ليـــة�ع�ـــ��

يز�ــد��ــ��معــدالت�النمــو،�وأن�الصــناعة��ــ��ا���ــاز�الوحيــد�القــادر�ع�ــ��عائــدات�الب�ــ�ول،�وتحقيــق��كتفــاء�الــذا�ي��عيــدا�عــن�الــواردات��جن�يــة�ممــا�

تخطـــي�عراقيـــل�املؤسســـات�ال�ـــ���عمـــل�تحـــت�مظلـــة�العوملـــة،�لـــذا�يتوجـــب���تمـــام�وتكثيـــف�الـــو���الصـــنا���لـــدى�الشـــعوب�و�عز�ـــز�ا���ـــود�لتنميـــة�

جر�ــة�دول�جنــوب�شــرق�أســيا��الرائــدة��ــ��عمليــة�التصـــ�يع�درس�املعــارف�الصــناعية�باعتبار�ــا�حبــل��نقــاذ�مــن�ال�شــو�ات�العاميــة�ا��اليــة�ولعــل�ت

 .�ستفاد�منھ،�فقد��انت�اليابان�القدوة�الصناعية�ال���أخذ�ع��ا�املال��يون�القيم�وكيفية�إعداد�ا��طط
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اجــھ�العديــد�مــن�وتمتــاز�املؤسســات�الصــغ��ة�واملتوســطة�بخصــائص�تجعل�ــا�قــادرة�ع�ــ��دفــع���لــة�التنميــة��جتماعيــة�و�قتصــادية،�لك��ــا�تو 

�ا��ـ��النـاتج�املشا�ل�ال�����دد�وجود�ا�واحتماالت�نمو�ا،�إذ�ال�بد�من�معا����ا�وتأ�يل�ا�لتمكي��ـا�مـن�تحقيـق��فـاق�املنتظـرة�م��ـا،�وتفعيـل�مسـا�م�

قتصـادية�ال�ـ��اعتمـدت�ع�ـ��ع���الرغم�من�س���ا���ومة�ا��زائر�ة�ل��روج�من�الـنظم��الداخ���ا��ام�والقيمة�املضافة�ع���املستوى�الوط��،�و 

�أن��ـــذا�التغ�ـــ��ال�يـــزال�بطيئـــا�جـــدا�و�ـــذا�مـــا�يضـــع�القطـــاع�-تحضـــ����قتصـــاد�إ�ـــ��مـــا��عـــد�الـــنفط��–الز�ـــادة��ـــ��عائـــدات�الـــنفط�لســـنوات�عـــدة�
ّ
،�إال

�ــة�التحــديات�ال�ــ��الصــنا����شــ�ل�عــام�وقطــاع�الصــناعات�الصــغ��ة�واملتوســطة��شــ�ل�خــاص��ــ��معادلــة�صــعبة�مــن�ج�ــة�غ�ــ��قــادرة��عــد�ع�ــ��مواج

  .تفرض�ا�التغ��ات�ا��اصلة����العالم�ومن�ج�ة�أخرى�ع���تنمية�قدر��ا�لالستمرار�����قتصاد

  : ال�وامش

 عبـــــــــــــاس�املغ�ـــــــــــــ�،�املؤسســـــــــــــات�الصـــــــــــــغ��ة�واملتوســـــــــــــطة�إحـــــــــــــدى�دعـــــــــــــائم�التنميـــــــــــــة�الصـــــــــــــناعية��ـــــــــــــ��اململكة،،منتـــــــــــــديات�بوابـــــــــــــة�املـــــــــــــرأة، -1

http://www.womengateway.com/arwg/Qadhya+Almaraa/Tanmeya/alsagheera.htm  
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  :م��ص

�وترقية� �و���يع �الصناعية �التنمية �تحقيق ��� �أل�مي��ا �نظرا ��قتصادية، �التنمية �ل��امج �إس��اتي�� �بديل �الصناعية �عت���املناطق

املؤسسات�واملناطق�الصناعية�من�رفع�مستوى�تنافسي��ا�وتحقيق���داف��س�ثمار،�كذلك�توسيع�نطاق�تأس�س�الصناعات،�ومن�أجل�تمك�ن�

�وتطو�ر� �ترقية ���دف �و�ذا �الصناعية �واملناطق �املؤسسات �لتأ�يل �الوط�� �ال��نامج �بتطبيق �التنمو�ة �خطط�ا �ضمن �الدولة �قامت التنمو�ة،

  .الصناعات��ك���قدرة�ع���املنافسة�وعصرنة�املحيط�الصنا��

 .املناطق�الصناعية،�برنامج�تأ�يل�املؤسسات�الصناعية،�القطاع�الصنا��،�التنمية�:احيةال�لمات�املفت

Résumé : 
Les zones industrielles sont considérées comme une alternative stratégique du 

développement traditionnel, et ce en raison de leurs importance dans la réalisation du 
développement industriel et dans l’encouragement et la promotion de l'investissement, ainsi que 
dans l'élargissement de l'implantation d'industries, et, afin de permettre aux entreprises et zones 
industrielles de relever leur niveau de compétitivité et d'atteindre les objectifs de développement, 
l'état à appliquer dans le plan de développement le programme national de mise à niveau des 
entreprises et des zones industrielles et ce dans le but de développer et de promouvoir les industries 
les plus compétitives et de moderniser l'environnement industriel. 
Les mots clés : Zones industrielles, Le programme national de mise à niveau des entreprises 
industrielles, secteur industriel, développement.  

  :قدمةامل

� �و�داء �التعاونية �العالقات �أن �املتقدمة �الدول �تجارب �متقار�ة،�تث�ت �أماكن ��� �املؤسسات �مختلف ��عمل �يظ�ر�أك���عندما املش��ك

�إداة� �الصناعية �املناطق �و�ش�ل �ا��ديد، �العال�� ��قتصادي �النظام �ظل ��� �عال�� �تناف��� �آداء �لتحقيق �الصناعية �املناطق �فكرة �ظ�رت لذلك

ومتوازنة،�وتوسيع�نطاق�تأس�س�الصناعات�بما�يل���حاجيات��فعالة�لعملية�التنمية�الصناعية،�ذلك�من�خالل�دور�ا����تحقيق�تنمية�مستقرة

  .�قتصاد�الوط���و����املناخ�ل���يع�وترقية��س�ثمار

�العاملية� ��سواق �وإنفتاح �العوملة �ظا�رة �عن �ناتجة ��غ��ات �عدة ��خرى،�ش�د ��قتصادية �القطاعات �من �كغ��ه �الصنا�� �القطاع إن

القطاع�الصنا���من�التنافس�محليا�ودوليا،�تب�ت�الدولة�ضمن�خطط�ا�التنمو�ة�برنامج�وط���لتأ�يل�املؤسسات�وعوملة��نتاج،�ومن�أجل�تمك�ن�

  .الصناعية�كإس��اتيجية�وطنية��س��دف�تنمية�القطاعات�الصناعية�و�عز�ز�م�ان��ا�����سواق�املحلية�والدولية

   :إش�الية�الدراسة

  :��التا��تكمن�إش�الية�الدراسة����السؤال�الرئ���

  ما�مدى�مسا�مة�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية����تطو�ر�املناطق�الصناعية����ا��زائر؟

  :أ�داف�الدراسة

  :��دف��ذه�الدراسة�إل�محاولة�معرفة�

  أ�مية�قيام�املناطق�الصناعية�واملزايا�امل��تبة�عل��ا؛ - 1

  ره�ع���مسا�مة�املؤسسات�الصناعية����عملية�التنمية؛نتائج�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية�وأث - 2

 .إس��اتيجية�ا��زائر�املعتمدة�ل��قية�القطاع�الصنا�� - 3

  :من���الدراسة

  .تم��عتماد�ع���املن���الوط���التحلي���لتغطية�ا��انب�النظري�للدراسة،�ومن���دراسة�حالة�وذلك�باإلسقاط�ع���ا��زائر

   :تقسيمات�الدراسة

  :ما�سبق�تم�تقسيم��ذه�الدراسة�إ���ثالث�محاور ��غرض�توضيح

  �طار�النظري�للمناطق�الصناعية؛�:املحور��ول 

  ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية؛�:املحور�الثا�ي

  طبایبیة سلیمة  .د
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

 قالمة-  1945ماي  8جامعة 

  

  شبلي دنیا/ أ
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  عنابة -جامعة باجي مختار 
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  .دراسة�نتائج�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية�وإس��اتيجية�الدولة�ل��قية�القطاع�الصنا���:املحور�الثالث

  �طار�النظري�للمناطق�الصناعية: املحور��ول 

الصناعية�يحظى�مف�وم�املناطق�الصناعية�����ونة��خ��ة�بأ�مية�م��ايدة����معظم�دول�العالم،�ذلك�من�خالل�ت�ن��ا�برامج�املناطق�  

  .ضمن�خطط�ا�التنمو�ة�كإس��اتيجية�لرفع�مستوى�نمو�وتنافسية�إقتصادا��ا

  ما�ية�املناطق�الصناعية: أوال

�والتعر�ف - 1 �البحر��بيض� :ال�شأة �موا�ئ �ع�� �تمركزت �حيث �الرومانية ��م��اطور�ة �ع�د �إ�� �الصناعية �املناطق ��شأة �عود

و�قتصادي�لتحقيق�مصا���وأ�داف��م��اطور�ة�الرومانية،�إال�أن�تطبيق�فكرة�املناطق�املتوسط�وذلك���دف�ز�ادة�ال�شاط�التجاري�

�عام� �املتحدة �ما�ش�س���باململكة �من �بالقرب �صناعية �منطقة �أول �أقيمت �عشر�عندما �التاسع �أواخر�القرن �منذ �عمليا �بدأ الصناعية

��مر�ك1896 �املتحدة �شي�اغو�بالواليات �قرب �أخرى �منطقة �و��قت �م، �العام ��� �حول�1899ية �ثالثة �صناعية �منطقة �أقيمت �ثم م،

� �العام ��� �بإيطاليا �الدول�1904نابو�� �من ��ل �أخذت �حيث �العشر�ن �القرن �منتصف ��ن�شار�إال�منذ ��� �الظا�رة ��ذه �تأخذ �ولم م،

  .ةاملتقدمة�والدول�النامية����إدخال�املناطق�الصناعية�ضمن�خطط�ا�التنمو�

�مل �وا�� ��عر�ف �وظ�ر�أول �سنة �الصناعية �املناطق �عن�1990ف�وم �عبارة �أ��ا �ع�� �عرف�ا �الذي �بورتر، �ماي�ل �ال��وف�سور �طرف �من م،

�ب�ئة� �أفضل �أن �وجد �كما �وت�املية، �إرتباطية �عالقات �خالل �من �مع�ن �مجال ��� �املرتبطة �واملؤسسات �الشر�ات �من �ملجموعة �ا��غرا�� التقارب

  .للمؤسسات����ب�ئة�التجمعات�الصناعية

  :�عرف�املناطق�الصناعية�ع���أ��ا�عبارة�عن�كما

تجمعات�جغرافية�محلية،�إقليمية�أو�عاملية�لعدد�من�املؤسسات�املرتبطة�ببعض�ا�البعض����مجال�مع�ن�بحيث�تدخل�فيما� -

 .بي��ا��ش�ل�رأ����أو�أفقي����عالقة�ت�امل�و�شابك

حت�سيطرة�فرد�أو�مؤسسة�الذي�يمكن�أن�يقوم�قطعة�أرض�واسعة�تطور�وتقسم�الستعمال�املشار�ع�الصناعية�وت�ون�ت -

 .ب�ناء�مواقع�صناعية�للبيع�أو�للتأج���للمستأجر�أو�للمالك،�وتأج���املواقع�للمؤسسات�الصناعية�إلقامة�مصا�ع�ا�ا��اصة

�القنوات� - ��� ��ش��اك �أو �م�شا��ة �تكنولوجيا �كإستخدام �مش��كة �عوامل �تر�ط�ا �املؤسسات �من �مجموعة �يضم تجمع

�لتعز�ز�ال�سو� �ضرورة ��عت���وجود�ا �وال�� �لھ، �والداعمة �بھ �املرتبطة �املؤسسات �من �مجموعة �كذلك �التجمع ��ذا �و�ضم �ذا��ا، قية

 .تنافسية�أعضاء�التجمع��ا��امعات�واملعا�د�التعليمية

  :ولقد�و�وفر�العمل�ضمن�املناطق�الصناعية�مجموعة�من�املزايا�من�بي��ا

�أثناء - �التبادل �ت�اليف �من �التنافسية��التقليل �املزايا �رفع �إ�� �يؤدي �مما ��نتاج �ت�اليف �تخفيض �و�التا�� ��نتاجية، املراحل

 :للمنتجات�وتحس�ن�فرص�التصدير

 ترك���ا����ات�الفنية،�ال�شر�ة�والتكنولوجية؛ -

- �� �تخصص �ن�يجة �وذلك �الكب��، �ا���م �مزايا �ع�� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �حصول �من�ل �معينة �مرحلة ��� وحدة

 مراحل��نتاج؛

 تطو�ر�الب�ية��ساسية�من�ا��دمات�املالية�والقانونية�وغ���ا�من�ا��دمات�املتخصصة -

ز�ادة�القدرة��بت�ار�ة�وتطو�ر�القدرات��نتاجية�وترك���ا���ود����ال�شاطات�مرتفعة�القيمة�املضافة�بدال�من�توز�ع�ا�ع��� -

 :عدد�من���شطة��قتصادية

 التفضيلية�لشراء�كميات�كب��ة�من�املواد�ا��ام؛�ا��صول�ع����سعار  -

 �س�يل�الوصول�إ���العمالة�املدر�ة�واملوردين�املتخصص�ن؛ -

 .إك�ساب�املعرفة�من�خالل�س�ولة�تبادل�املعلومات�وم��ا�سرعة��ستجابة�للتغ��ات����الصناعة -

  :كما�تكمن�أ�مية�إقامة�املناطق�الصناعية���

�م - �الصناعة �قطاع ��نتاج�تطو�ر�وتنمية � ��س�يالت �مزايا �من �و�ستفادة �املختلفة ����ام �ذات �الصناعات �إقامة ����يع �خالل ن

 وا��دمات�العامة�املتوفرة�ف��ا؛

تطو�ر�وتنمية�املناطق�املحيطة���ا،�حيث��ستفيد��ذه�املناطق�من�تطو�ر�الب���التحتية�ومن�تركز��س�ثمارات�املالية�ال���ت�تج�ع��ا� -

 قتصادي؛ز�ادة�ال�شاط��

 رفع�مستوى��قتصاد�املح���من�خالل�استقطاب�املس�ثمر�ن�وأ��اب�رؤوس��موال�وجذب�ا����ات�العلمية�والفنية؛ -

 الوصول�بمستوى��نتاج�كما�ونوعا�إ���املستو�ات�املالئمة�لطلب��سواق�املحلية�وا��ارجية؛ -
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 .د��ا�ع���التطور جذب�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�نحو�املناطق�الصناعية�ومساع -

 :تأخذ�املناطق�الصناعية�أحد��نواع��تية: 11أنواع�املناطق�الصناعية - 2

���تجمعات�جغرافية،�محلية،�إقليمية�أو�عاملية�لعدد�من�املؤسسات�املتقار�ة�ومؤسسا��ا�): العناقيد�الصناعية(العقد�الصناعية�املت�املة��1- 2

  .وتر�ط�ا�عالقات�ت�املية�ومصا���مش��كة،�بما�يمثل�منظومة�من���شطة�الالزمة�ل���يع�ودعم�التنافسيةالتا�عة�واملنتمية�ملجال�عمل�مع�ن،�

عبارة�عن��شكيالت�صناعية�تجمع�عددا�من�امل�شآت�املختلفة����منطقة�حضر�ة�واحدة�وال��ش��ط�تجا�س�ا����:التكتل�الصنا���ا��ضري �2- 2

  .كنولوجية�نتاج�أو�ترابط�ا�بمدخالت�أو�مخرجات�ت

����شكيالت�صناعية�تضم�عددا�من�املصا�ع�الكب��ة�ذات�القدرة�القيادية�املتم��ة�����بت�ار�و�ندفاع،��:مجمعات��ستقطاب�الصناعية�3- 2

فيتحول��عمل����ب�ئة�حضر�ة�متقدمة�يمكن�ل�ا�أن�تصبح�مركزا���ذب�العمل�ورؤوس��موال�واملصا�ع�و�سواق�بفعل�قوى�ا��ذب�املركز�ة،�

  .بذلك�املجمع�إ���قطب�يتوسع�مع�توج�ات��سواق�الديناميكية�واستطالعات�التكنولوجيا�ا��ديثة

2 -4�� �التعاونية �ذاتيا(املجمعات �الصغ��ة) املدارة �أو�: للصناعات �متجا�سة �ملنتجات �توجھ �ا���م �أو�متوسطة �صغ��ة �صناعية �تنظيمات و��

شبھ�املصنعة،�أو�تخدم�عقد�صناعية�أو�مجمعا�مل�شآت�كب��ة�ع���أن�تضم�املجمعات�مخت��ات�ومراكز�مت�املة�أو��ستخدم�نفس�املوارد�أو�السلع�

،�ومكتبات�ومتاحف،�تخدم�البحث،�التدر�ب،��ختبار،�التحليل،�التقي�س�والتطو�ر،�وأن�ت�سق��عض�م�ام�ا�ال�سو�قية�واملالية�م�اتب�مركز�ة

�وطا �ودوائر�خدماتية �سكنية �وحدات �إ�� �السعة�إضافة �وفرات �تحقيق �ع�� ��ساعد �ال�� �العوامل �من �وغ���ا � �وخزن �ومواصالت �ونقل �ومياه قة

  .الكب��ة�للصناعات�الصغ��ة�من�ج�ة�واملحافظة�ع����دارة�الذاتية�املستقلة�ل�ل�وحدة�من�الصناعات�املعنية�من�ج�ة�أخرى 

�الر�فية�5- 2 �الصناعية �و�سو�قي: املجمعات �إنتاجية �تنظيمات �من �أو�املتنوعة،�تت�ون �املتخصصة �الر�فية �التعاونيات �عادة �تؤسس�ا �مت�املة ة

صناعة�كب��ة�متخصصة�تقوم�بجميع�: ت�ب���السعات�الكب��ة��نتاج،�وتتخذ��ذه�املجمعات�أش�اال�عديدة�لت�و�نا��ا�ال�شاطية�والتنظيمية�م��ا

�ا �املواد �وتص�يف �وتجميع �بإعداد �تبدأ �وال�� �وال�سو�ق، ��نتاج �مثل�مراحل �ال��ائية �للمنتجات �وا��ارجية �املحلية �بتطو�ر�املنافذ �وت�ت�� ��ام

صناعة��لبان،�تأخذ�كذلك�ش�ل�صناعات�كب��ة�متنوعة���داف��ش�ل�مجمعات�صناعية�وتتوطن����مواقع�متالصقة�أو�متقار�ة،�و���ترتبط�

ر�فية،�الش�ل�الثالث�للمناطق�الصناعية�الر�فية����صناعات�كب��ة�عادة�بإدارة�واحدة�و�متلك�أس�م�ا�أعضاء�التعاونيات�من�س�ان�املنطقة�ال

�ع��� �أيضا �وت�ون ��ول، �النوع �صناعات �من �أوسع �مجاالت ��� � �وت�ون�متخصصة �الثانوي �التعاقد �أسس �وفق ��عمل �صغ��ة، �م�شآت ���ا ترتبط

  .ش�ل�م�شآت�صغ��ة�متنوعة���داف�و�عمل����اختصاصات�محددة

ترتبط�املناطق�الصناعية����تطبيقا��ا�بطبيعة�العالقات�الصناعية�للمؤسسات�ال��� :اعية�داخل�املناطق�الصناعيةالعالقات�الصن: ثانيا

  :ت�ون�داخل�ا،�وتتمثل�فيما�ي��

يقصد�بالتعاقد�من�الباطن�قيام�أحد�الوحدات��نتاجية�بإنتاج�املنتج�ال��ا�ي�أو��عض�أجزائھ�لصا���  :التعاقد�من�الباطن -1

تبعا�ملا�يتم��تفاق�عليھ،�و�مثل�التعاقد�من�الباطن�أحد�أش�ال�التعامل�ب�ن�املؤسسات�امل�ونة�للمنطقة�الصناعية،��وحدة�أخرى،

  :و�أخذ�التعاقد�من�الباطن��ش�ال�املوالية

 ؛)ت�امل�أفقي(التعاقد�من�الباطن�لشراء�الطاقة��نتاجية� -

 ؛)ت�امل�رأ���(التعاقد�من�الباطن�ن�يجة�للتخصص� -

 .الشر�ات����نفس�املرحلة�أو�ا��لقة�من�سلسلة�القيمة�املضافة�تتخصص -

حيث�يقوم�املنتج��ص����شراء�السلع�الوسيطة�أو�ا��دمات�املساعدة�للعملية��نتاجية�بدال�من�إنتاج�ا� :ال��و�د�ا��ار�� -2

  .داخليا،�و�و�يمثل�شكال�من�أش�ال��عتماد�العمودي�ب�ن�املؤسسات

  :ي��يتم����ذا��سلوب�بما

  تمك�ن�املنتج��ص���من�توز�ع�عملية��نتاج�خاصة�ال���تتطلب�عمالة�كثيفة�وم�لفة؛ -

 ز�ادة��نتاجية�عن�طر�ق�ال��ك������إنتاج�املراحل�ال��ائية�للسلع؛ -

  .التقليل�من�النفقات -

مزايا�ال�شارك����ا��صول�ع���تقوم�املؤسسات�بما��س���بالتحالفات��س��اتيجية�ملا�توفره�من� : التحالفات��س��اتيجة -3

�صناعية� �عالقات �التحالفات ��ذه �وتمثل �العمليات، ���ذه �القيام �توف���ت�اليف �ثمة �ومن �واملعلوماتية، �التكنولوجية �الفنية، ا��دمات

أنھ�اليتطلب��داخل�املنطقة�الصناعية�وخارج�مجال��نتاج،�خاصة�بال�سبة�للمناطق�الصناعية�املتطورة�عامليا،�واملم�������ذا�النمط

�تتم� �كفأة �وقانونية ��شر�عية �قاعدة �وجود ��ستد�� �غ���أنھ �املؤسسات �إليھ �تتجھ �يمكن�أن �ح�� �ومتطورة �نا��ة �أعمال �ب�ئة وجود

  .�ستفادة�منھ
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التخصص،��تقوم�آلية�عمل�املناطق�الصناعية�ع���خمسة�مبادئ�أساسية�تتمثل����ال��ك���ا��غرا��، : آليات�عمل�املناطق�الصناعية: ثالثا

�باملنطق �الوصول �إ�� �تضافر�ا �و�يؤدي �ف��ا �العاملة �واملؤسسات �الصناعية �املنطقة �ع�� ��ليات �تؤثر��ذه �والتعاون، �املنافسة �إ����بت�ارات، ة

  .تحقيق�التنافسية�املرجوة�ودرجة�عالية�من�التطور 

حيث�تجتمع�املؤسسات����م�ان�محدود،�نظرا�لوجود�مزايا���عت���أول�مبدأ�تقوم�عليھ�آلية�عمل�املناطق�الصناعية،: ال��ك���ا��غرا�� )1

�مزايا� �تحقيق �الت�اليف، �خفض �إ�� �التجمع ��ذا �خالل �من �املؤسسات ��ذه ���دف �التحتية، �أو�الب�ية �الطبيعية ��املوارد ملموسة

 .ا���م،ا��صول�ع���عمالة�ما�رة�وتكنولوجيا�حديثة�باإلضافة�إ���القرب�من��سواق�لز�ادة�مبيعا��ا

إن�تخصص�املؤسسات�����شاطا��ا�يؤدي�إ���تطو�ر�املنتجات�و�التا���نجاح�التجمع�الصنا���،�غ���أن��ذا�ال��ع���إ�غالق�: التخصص )2

 .التجمع�ع���نفسھ،�فإرتباطھ��عالقات�مع�تجمعات�أخرى�قد�يطوره�ور�ما�يثمر�منتجات�جديدة�

�املن: �بت�ارات )3 ���يو�ة �ا��قيقي �ع����عت����بت�ار�املقياس �قدر��ا �بمدى �مر�ونا �أصبح �و�قاء�ا �فإستمرار�املؤسسة �الصناعية، طقة

 .�بت�ار�و�بداع

���من�أ�م�مبادئ�التجمع،�فبوجود�املنافسة�ب�ن�املؤسسات�يضمن�ا��فاظ�ع���زخم�ال�شاط����املنطقة�الصناعية،�كما�: املنافسة )4

اد�تخصصات�و�شاطات�جديدة،�باإلضافة�إ���ت�شيط�البحث�العل���و�رفع��عت���حافزا�نحو�املز�د�من�البحث�والتطو�ر�و�بت�ار�إليج

 .مستوى�القدرات�والكفاءات�ال�شر�ة

�منتجات�: التعاون  )5 �ع�� �املؤسسة ��ذه �قبل �من �يحفز�الطلب �وتنافسية �نا��ة �نمو�مؤسسة �السابق �املبدأ �مع �ال�ي�ناقض و�ومبدأ

ت�التبادل�ب�ن�مؤسسا��ا�وتتدفق�املنفعة�من��مام�إ���ا��لف�والعكس،�كما�أن�املؤسسات�املوردة�ل�ا،�ومع�تطور�املنطقة�تتعزز�عالقا

الروابط�ال���توجد�ا�املنطقة�ب�ن��عض�املؤسسات�من�خالل�التحالفات�و�نتاج�املش��ك�وغ��ه�من�أنواع�التعاون��عود�عل��ا�بنفع�

ف��نتاج�أو�رفع�ا��ودة�أو�ا��صول�ع���أسواق�وعمالء�أك���من�عمل�ا�مستقلة�من�خالل�مشارك��ا����منتجات�جديدة�وخفض�ت�الي

  .جدد

    ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية�: املحور�الثا�ي

�ومن�ب�ن� قامت�ا��زائر�بتجسيد�مجموعة�من�برامج�التأ�يل��س��دف�بالدرجة��و���تطو�ر�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�وتحس�ن�أدا��ا

  .الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية�ذه�ال��امج،�ال��نامج�

  :تقديم�ال��نامج�وأ�دافھ: أوال

والذي��شرف��2008وإمتد�إ�����2000س���ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية�الذي�شرع����تنفيذه�سنة�: تقديم�ال��نامج )1

عامال�ل��قية�التنافسية�الصناعية،��20ال����شغل�أك���من�عليھ�وزارة�الصناعة�إ���دعم�ومرافقة�املؤسسات�الصناعية�العمومية�م��ا�وا��اصة،�

من�خالل�تحس�ن�كفاءات�املؤسسات�الصناعية�و��يئة�محيط�ا�بتكييف�جميع�م�وناتھ�من�أ�شطة�مالية،�مصرفية،�إدار�ة،�جبائية�وإجتماعية،�

لتأ�يل�املؤسسات�أما�املبلغ�املتبقي�فخصص�لتحديث�مليار�دج��02مليار�دج�خصص�منھ�مبلغ��04وقدر�املبلغ�املخصص�لتمو�ل��ذا�ال��نامج�بـ�

  .وإعادة�تأ�يل�املناطق�الصناعية

  : ��دف��ذا�ال��نامج�إ��:  أ�دافھ )2

�بوضع� - �تنافسي��ا �مستوى �من �الرفع �وخاصة �إنتاج�ا �أدوات �لتحديث �معينة �تداب���مالية �خالل �من �الصناعية �املؤسسات ���يع

  ب�للمقياس�واملعاي���املعمول���ا����القطاع��و�ذا�ع���مستوى�املؤسسة؛أنظمة�لإلنتاج�والتنظيم�وال�سي����ستجي

- ���� �وتتمثل �أولو�ة �ذات �بأ��ا �إرتأت �عمليات �عدة �بتحديد �الصناعة �وزارة �قامت �فقد �املباشر�للمؤسسة �املحيط �مستوى �ع�� أما

�ا �املناطق �تأ�يل �إعادة �الدولية، �املواصفات �وفق �باملطابقة �و�ش�اد �املؤسسات �تأ�يل �الضبط �وسائل �دعم �ال�شاطات، �ومناطق ( لصناعية

   .،�تطو�ر�ا��دمات�التكنولوجية�للدعم�و�س�شارة�لفائدة�الصناعة�)التقي�س�وامللكية�الصناعية،�والقياسة�القانونية

  إجراءات�تأ�يل�املؤسسات�الصناعية: ثانيا���

  :مليات��تيةيمكن�حصر�إجراءات�إستفادة�املؤسسة�من�برنامج�التأ�يل����جملة�الع

 .تقديم�املؤسسة�لطلب��ستفادة )1

 .إجراء�الدراسة�ال���يصية�ووضع�مخطط�التنفيذ )2

 .تنفيذ�ومتا�عة�ال��نامج )3

تتقدم�املؤسسة�بطلب��نخراط�إ���مدير�ة�التأ�يل�بوزارة�الصناعة،�و�جب�أن�تتوفر� :تقديم�املؤسسة�لطلب��ستفادة )1

الذي�يتم�من�خاللھ�قبول�ا����برنامج�التأ�يل�و�ستفادة�من�املساعدات�ال���يقدم�ا�صندوق��ع���جملة�من�املعاي���ال����عت����ساس

  :ترقية�التنافسية�الصناعية�وتتمثل��ذه�املعاي���فيما�ي��

  املؤسسة�تخضع�للقانون�ا��زائري؛ -
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  ت�ت���املؤسسة�إ���القطاع��نتا���الصنا���أو�قطاع�ا��دمات�الصناعية؛ -

  التجاري�ورقم�التعر�ف�الضر���؛�ال���يل����ال��ل -

- � �الدائم�ن �العمال �و�20عدد ��نتاجية �للمؤسسات �بال�سبة ��قل �ا��دمات��10عامال�ع�� �ملؤسسات �بال�سبة ��قل �ع�� عمال

  الصناعية؛

  :تقديم�معاي����داء�املا���التالية -

 صا����صول�موجب�للسنة�ا��الية�أو�السابقة؛  

 ن�ع����قل�من�الثالث�سنوات��خ��ةن�يجة��ستغالل�موجبة�لس�ت�.  

�عد�تقدم�املؤسسة�بطلب��ستفادة�من�ال��نامج�يتم�إجراء�دراسة� : إجراء�الدراسة�ال���يصية�ووضع�مخطط�التنفيذ )2

  : ���يصية�ووضع�مخطط�لتأ�يل�ا�كما�ي��

�عد�تقديم�طلب��نخراط�و�ستفادة�من�ال��نامج�يتم�إجراء�دراسة����يصية�من�طرف�مكتب�دراسات�يتم��:الدراسة�ال���يصية�  ) أ

اختياره�بحر�ة�تامة�من�طرف�املؤسسة�قصد�التعر�ع���واقع�املؤسسة�ال���س�تم�تأ�يل�ا،�وتتم��ذه�الدراسة�من�خالل�املرور�باملراحل�

 : التالية

 ؛تقديم�معلومات�حول�واقع�املؤسسة� -

 تحليل�املعلومات�ودراسة�وضعية�املؤسسة؛ -

 .وضع�إس��اتيجية�تنمية�املؤسسة -

من�ت�لفة�الدراسة�ال���يصية�ملكتب�الدراسات�فيما�ال��%80و�عد�إ��اء�الدراسة�ال���يصية�يقدم�صندوق�ترقية�التنافسية�الصناعية�بدفع�

  .من��ذه�الت�لفة� %�20تتحمل�املؤسسة�إال�تتحمل�املؤسسة�من�ت�لفة�الدراسة�ال���يصية�ملكتب�الدراسات�فيما�ال 

�سمح�مخطط�التأ�يل�بتحديد�مجموع�أل�شطة�الضرور�ة����عملية�التأ�يل�وذلك�حسب�طلب�املؤسسة�: وضع�مخطط�التأ�يل) ب    

املا��،�والتأ�يل��داري��وقدر��ا�ع���تنفيذ�مخطط�التأ�يل،�و�تمثل����التأ�يل�ال�سو�قي،�التأ�يل�التكنولو��،�تأ�يل�خطوط��نتاج،�التأ�يل

  .والتنظي��

يتم�تنفيذ�برنامج�التأ�يل�من�خالل�تقديم�املساعدات�املالية�ثم�متا�عة�إستعمال�ا،�و�جب�التمي���: تنفيذ�ومتا�عة�برنامج�التأ�يل) ج

�باإلس�ثمارا �املتعلقة �واملساعدات �التأ�يل، �ومخطط ��س��اتي�� �ال���يص �بموجب �املمنوحة �املساعدات �و�مكن�ب�ن �أو�غ���املادية، �املادية ت

  .مار�ةلألمانة�التقنية�أن�تقوم�باملراقبة�امليدانية�إلنجاز��س�ثمارات�ومراقبة�الوثائق�واملس�ندات�والفوات���ال���تث�ت�العمليات��س�ث

�إطار�ال��نامج: ثالثا ��� �املقدمة �املالية �: املساعدات �قبل �من �املمنوحة �املالية �املساعدات �محددة�معدالت �الصناعية �التنافسية �ترقية صندوق

  : �20اآل�ي

 ):الشاملة�أوغ���املعمقة(الدراسة� )1

  : ���حدود) الشاملة�أو�غ���املعمقة(من�الت�اليف�خارج�رسوم�الدراسة��80%

 ؛) 1500000(مليون�وخمسمائة�ألف�دينار�جزائري�: ا��الة��و���الدراسة�الشاملة  

 800000(ثمانمائة�ألف�دينار�جزائري�: ا��الة�الثانية�الدراسة�غ���املعمقة .(  

 : وضع�برنامج�التأ�يل�ح���التنفيذ )2

 من�إجما����س�ثمارات�غ���املادية�خارج�الرسوم�%80: ا��الة��و���وا��الة�الثانية  

 دينار�جزائري�م�ما��انت�طر�قة��20000000(عشر�ن�مليون�من�إجما����س�ثمارات�املادية�خارج�الرسوم����حدود��%10: ا��الة��و��

  .التمو�ل

مباشرة�إ���) وكذا�غ���املعمقة(أما�فيما�يخص�طر�قة�الدفع�فيتم�أداء�املساعدات�املالية�املخصصة�للقيام��عملية�الدراسة�الشاملة�

  .ساري�املفعول�والبا���عند��ن��اء�من�الدراسة�وتأكيد�اعندما�يصبح��تفاق��%30: مكتب�الدراسات،�و�نفذ��ذا��داء�ع���مرحلت�ن�اث�ت�ن

�عد��مضاء�ع���إتفاق�التأ�يل،�و�ا���املبلغ��%30: أما�املساعدات�املالية�املوضوعة�لتنفيذ�مخطط�التأ�يل�فيتم�الوفاء���ا�ع���مرحلت�ن�كذلك

  .عند�تنفيذ�مخطط�التأ�يل

ش�را�ال���ت����مضاء�ع����تفاق،�يمكن�و�صفة�إست�نائية�تمديد��جل��12ا�ا�إث���عشرة�املؤسسة�مطالبة�بتحقيق�اس�ثمارا��ا����مدة�أقص

  .أش�ر�إضافية،�����ذه�ا��الة��ش�ل�التمديد�موضوع�م��ق�يرفق�بإتفاق�التأ�يل�املوقع�ب�ن�وزارة�الصناعة�واملؤسسة�03ثالث�

  : تتمثل��� :طالنفقات�املرتبطة�بتأ�يل�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شا )3

  الدراسات�املتعلقة�بتأ�يل�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط�؛ -
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  إنجاز�أعمال�تأ�يل�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط؛ -

  برامج�الت�و�ن�املوج�ة�ملس��ي�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط؛ -

 .�ل�ال�شاطات��خرى�ذات�الصلة�ب��امج�تأ�يل�املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاط -

  .دراسة�نتائج�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية�وإس��اتيجية�الدولة�ل��قية�القطاع�الصنا��: املحور�الثالث

�تطو�ر� ��� �ومسا�متھ �ال��نامج �لتقييم �كمحاولة �الثالث �املحور �يأ�ي �الصناعية، �املؤسسات �لتأ�يل �الوط�� �ال��نامج �وتقديم �عرض �عد

  . ��اتيجية�ا��ديدة�املتبعدة�من�طرف�الدولة���دف�ترقية�القطاع�الصنا��املؤسسات�الصناعية�وكذلك��س

،�تمثلت�2010جوان��30إ���غاية��2001منذ�بداية�برنامج�التأ�يل�الصنا���سنة�: نتائج�ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصناعية: أوال

  :حصيلة�ال��نامج�فيما�ي��

 : التقييم�املادي

 : مرحلة�ال���يص��س��اتي�� 1- 1

 وضعية�ملفات�طلب��نخراط�����برنامج�تأ�يل�املؤسسات�الصناعية) : 01(جدول�رقم�

  املجموع  املؤسسات�العمومية  املؤسسات�ا��اصة  طلبات�املؤسسات

  492  253  239  املستقبلة

  355  168  187  املقبولة

  136  86  50  املرفوضة

،�امللتقى�)2014- 2001(عنا�ي�ساسية،�آثار�ال��امج��س�ثمار�ة�العامة�ع���تطو�ر�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ظل��نفتاح��قتصادي�طباي�ية�سليمة،�: املصدر

مارس،��لية�العلوم��12و�11،�املنعقد�يومي�2014-2001الدو���حول�تقييم�آثار�برامج��س�ثمارات�العامة�وا�ع�اسا��ا�ع���ال�شغيل�و�س�ثمار�والنمو��قتصادي�خالل�الف��ة�

  .22،�ص�2013،�ا��زائر،��1قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�سطيف�

مؤسسة�و�قيت�مؤسسة��491بطلبات��نخراط،�وتمت�معا��ة�) مؤسسة�خاصة�239مؤسسة�عمومية�و�253م��ا�(مؤسسة��492تقدمت�

م��ا�(مؤسسة��355،�ب�نما�تم�قبول�)مؤسسة�خاصة�50مؤسسة�عمومية�و�86م��ا�(مؤسسة��136واحدة����طور�املعا��ة،�حيث�تم�رفض�طلب�

،�و�عود�الس�ب�الرئ�����لرفض�طلبات�العديد�من�املؤسسات�إ���وضعي��ا�املالية،�حيث��عا�ي�تلك�)مؤسسة�خاصة�187مؤسسة�عمومية�و�168

 .اعدات�من�طرف�صندوق�ترقية�التنافسية�الصناعية����إطار�برنامج�التأ�يلاملؤسسات�من�إختالالت�مالية�تجعل�ا�غ���مؤ�لة�ل��صول�ع���مس

مؤسسة��97م��ا�(مؤسسة��175فيما�يتعلق�ب�نفيذ�برنامج�التأ�يل�فقد�تم�قبول�  :مرحلة�تنفيذ�مخطط�التأ�يل 2- 1

الصناعية�من�إجما����لإلستفادة�من�املساعدات�املالية�املقدمة�من�طرف�صندوق�ترقية�التنافسية) مؤسسة�خاصة�78عمومية�و�

ملف�إ����332ملف�مقارنة�بامللفات�املقبولة�وال���بلغت��181مؤسسة،�و�مكن�تفس���العدد�القليل�من�امللفات�املعروضة�و����181

قصر�آجال�ال���يل�وإتمام�امللفات�من�طرف�املؤسسات،�إضافة�إ���الـتأخ��ات�امل��لة����معا��ة�طلبات�ا��صول�ع���القروض�

مؤسسة،�ب�نما��151مؤسسة�فقد�تم�إتخاذ�إجراءات�التأ�يل�لـ��175لبنوك،�و�ال�سبة�للمؤسسات�املقبولة�والبالغ�عدد�ا�من�طرف�ا

  .مؤسسة��خرى�ع���دراسات�ال���يص�فقط�24إقتصرت�

�بلغ�عدد�عمليات�التأ�يل�املتعلقة�ب�نفيذ�مخطط�التأ�يل�للمؤسسات�املقبولة�و��� ل���تضم��ا�مخطط��س�ثمارات�ا(مؤسسة��151كما

  .عملية�ف���إجراءات�مادية�957،�أما�)بما����ذلك�الدراسات�ال���يصية(عملية�ال�مادية�1273م��ا��2230) التأ�يل

 : إن�التقييم�املا���ل��نامج�تأ�يل�املؤسسات�الصناعية�من�خالل��عتماد�ع���عنصر�ن�أساسي�ن��ما: التقييم�املا�� )1

�املا��: �يرادات�1- 2 ��الغالف �قدر�بـ �الصناعية �املؤسسات �لتأ�يل �لتغطية��2489املخصص �وضع �الذي �و�و�املبلغ �دينار�جزائري، مليون

  .عمليات�التأ�يل�و�و�أيضا�ما�يتحكم����عدد�املؤسسات�ال���يجب�أن�ال�يتعدى�تمو�ل�ا�ك�ل�الغالف�املا���املحدد�لل��نامج

مليون�دينار�جزائري�حيث�قدر��2753مة�لتنفيذ��ل�مراحل�وعمليات�برنامج�التأ�يل�بـ�قدرت��عانات�واملساعدات�املالية�املقد: النفقات�2- 2

  : مليون�دينار�جزائري�كمعدل�متوسط،�وتم��ستفادة�من�مجموع�النفقات��اآل�ي�19ل�ل�مؤسسة�

  عملية�ال�مادية�وتضم�كذلك�الدراسات�ال���يصية؛1133مليون�دينار�جزائري�مخصصة�لتمو�ل��1367 -

  .عملية�مادية794ون�دينار�جزائري�لتمو�لملي�1386 -

مليون�دج�أ��ا�أك���من�النفقات�ال����ع�د���ا�صندوق�ترقية��2489واملالحظ�من�مقارنة��يرادات�املخصصة�لتمو�ل�ال��نامج�وال���حددت�بـ�

  .مج�ض�يل�وال�يتوافق�مع���داف�املرجو�بلوغ�امليون�دج،�ما�يدل�ع���أن�الغالف�املا���املحدد�لل��نا�2753التنافسية�الصناعية�وال���وصلت�إ���

لقد�تم�التخطيط�إلنجاز�عدد�مع�ن�من��س�ثمارات�الالمادية،�وعدد�من��س�ثمارات�املادية،� :تقييم�مستوى��س�ثمارات�املحققة )2

�لكن�ما�انجز�ع���أرض�الواقع�يبقى�مخالفا�ملا�خطط�لھ،�حيث�أن��سبة��س�ثمارات�املحققة�تمثل�نصف�عدد��س�ثمارات�ال���خطط�لتنفيذ�ا
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من�إجما����س�ثمارات�املادية�املتوقع�إنجاز�ا،�أما��سبة��س�ثمارات��%54.25املادية�املنجزة�،�حيث��انت��سبة��س�ثمارات��%50.56وقدرت�بـ�

 .من�إجما����س�ثمارات�الالمادية�املتوقع�إنجاز�ا�%47.71الالمادية�املنجزة�ف�انت�

�النصف �ال�تتعدى �يظ�ر�أ��ا �إنجاز�ا �املتوقع �باإلس�ثمارات �املنجزة ��س�ثمارات �مقارنة �املبالغ�وعند �جميع �إستغالل �عدم �ع�� �يدل �و�ذا ،

  .23املستحقة�لتنفيذ��ذه��س�ثمارات�املسطرة�ضمن�مخططات�تأ�يل�املؤسسات

�س���ا��زائر�من�خالل��ذا�ال��نامج�إ���ز�ادة�معدل�النمو�وتحقيق�: مة�املؤسسات�الصناعية����التنميةأثر�برنامج�التأ�يل�ع���مسا�: ثانيا

 .مدى�فعالية��ذا�ال��نامج�البد�من�معرفة�مدى�نجاحھ����تحقيق���داف�املسطرةالتنمية،�ولتقييم�

معدالت�نمو�موجبة�تراوحت�ما��2010- 2000ش�د�القطاع�الصنا���خالل�الف��ة� :مسا�مة�القطاع�الصنا������الناتج�الداخ���ا��ام )1

  .ع���التوا��) -2.5(و) -0.5(درت�بـ�ال�����ل�ف��ا�معدالت�سالبة�ق�2010-2006بإست�ناء�سن����%1.9و�%0.3ب�ن�

 2010- 2000مسا�مة�القطاع�الصنا������الناتج�الداخ���ا��ام�للف��ة�): 02(جدول�رقم�

 مليار�دج: الوحدة

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  4180.4  3109.1  4997.6  4089.3  3882.2  3352.9  2319.8  1868.9  1477  1443.9  1616.3  الصناعات��ستخراجية

�سبة�مسا�م��ا����الناتج�

  الداخ���ا��ام
39.2  34.2  32.7  35.6  37.7  44.3  45.6  43.7  45.1  31.0  34.7  

  597.9  573.1  519.5  479.8  449.5  418.3  390.5  355.4  337.6  351.2  290.8  الصناعات�التحو�لية

�سبة�مسا�م��ا����الناتج�

  الداخ���ا��ام
7.1  7.5  7.5  6.8  6.3  5.5  5.3  5.1  4.7  5.7  5.0  

  4778.3  3682.2  5517.1  4569.1  4331.7  3771.2  2710.3  2224.3  1814.6  1759.1  1907.1  مجموع�القطاع�الصنا��

�سبة�مسا�م��ا����الناتج�

  الداخ���ا��ام
46.2  41.6  40.1  42.3  44.1  49.9  50.9  48.8  49.7  36.7  39.7  

،�مذكرة�ماجست���2010 -2000عزالدين،�دور�السياسات�الصناعية����إيجاد��س��اتيجية�املالئمة�للقطاع�الصنا���ا��زائري�خالل�الف��ة�بنعزر�ن�: املصدر

  .109،�ص��2012سكرة،�ا��زائر،��- غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر

� �إنخفاض �أعاله، �ا��دول �يب�ن �ف��ة �خالل �ا��ام �الداخ�� �الناتج ��� �املحروقات �قطاع �2004-2000مسا�مة �سنة �قدرت �حيث بـ��2000،

39.2%�� �إ�� ��%37.7وإنخفضت �2004سنة �إنخفاض�قدر�بـ �معدل �أي �العاملية��)-3.82(، �النفطية �السوق �عرف��ا �ال�� �التقلبات �إ�� �راجع �و�ذا ،

،حيث�بلغت��PIBكما���لت�الصناعة�التحو�لية�إنخفاضا�����سبة�مسا�م��ا����. لتعود�من�جديد�إ����رتفاع�ن�يجة�لتحسن����أسعار�املحروقات

� �القصوى �%7.5ال�سبة �القصوى �ال�سبة �بلغت �%7.5حيث �ال2001سنة ��ذا �و�عود ،���� ��س�ثمارات �ضعف �بي��ا �من �أسباب �عدة �إ�� ��اجع

ذلك�الصناعات�التحو�لية،�تآ�ل�تج���ات��نتاج�مما�يجعل�املنتوجات�غ���قادرة�ع���املنافسة،�باإلضافة�ضعف�تنافسية�الصناعات�العمومية�وك

  .24املشا�ل�املالية�ال���تمثلت����رفض�البنوك�تمو�ل�مدخالت��ذه�الصناعات

 :قطاع�الصنا������ال�شغيلمسا�مة�ال )2

  2010-2001مسا�مة�القطاع�الصنا������العمالة��جمالية�) : 03(ا��دول�رقم�

  ألف�عامل: الوحدة

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2001  السنوات

  9735  9472  9146  8594  8868  7232  6980  6684  6400  إجما���العمالة

  1337  1194  1141  1027  1263  998  935  804  748  القطاع�الصنا��

  13.7  12.6  12.5  12  14.2  13.8  13.4  12.02  11.7  ال�سبة

،�مذكرة�ماجست���2010 -2000بنعزر�ن�عزالدين،�دور�السياسات�الصناعية����إيجاد��س��اتيجية�املالئمة�للقطاع�الصنا���ا��زائري�خالل�الف��ة�: املصدر

  .�2012�،113سكرة،�ا��زائر،��- والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر�غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية

أي�بمعدل�نمو��%2006�،14.2،�وإستمرت����الز�ادة�حيث�بلغت�سنة�%11.7بـ��2001بلغت�مسا�مة�القطاع�الصنا������العمالة�سنة�

،�إال�أن��ذه�ال�سبة��عت���ض�يلة�%13.7بلغت�مسا�متھ�حيث��2010،�لتعاود��رتفاع�سنة��%12إ����2007،�ثم�تراجعت�سنة�% 21.36قدره�

  .�س�ب�ضعف�ديناميكية�القطاع�الصنا��
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���املتوسط�العام�من�إجما���العمالة،�و�مكن�إرجاع��%4.46أما�عن�العمالة����قطاع�الصناعة�التحو�لية�لم�تتجاوز�خالل�الف��ة�املدروسة��سبة�

���ش�د��ا�الصناعة�التحو�لية،�عدم�قدر��ا�ع����شغيل��امل�طاق��ا��نتاجية�وعدم�توسع�ا�إال����ذلك�إ���عدة�أسباب�من�بي��ا�حالة�الر�ود�ا

  .25نطاق�محدود�جدا،�عدم���تمام�با��دمات�الصناعية�املرافقة�لعملية��نتاج�ال���من�شأ��ا�ز�ادة�فرص�العمل

  :تطور�نمو�القطاع�الصنا�� )3

  فروع�القطاع�الصنا���العام�وا��اص�خاللتطور�معدالت�نمو�أ�م�): 04(جدول�رقم�

  2010-2000الف��ة�

  املتوسط  2010  2008  2006  2004  2002  2000  القطاع

  -1.06  -2.5  1.9  -2.2  -1.3  -1.0  -1.9  القطاع�العام

صناعة�ا��ديد�والصلب،�

  املي�انيك،�إلك��ونيك
2.2  7.1  2.0  1.3  3.9  12.6-  0.64  

  2.45  -5.0  -1.6  -3.8  10.3  8.4  6.4  مواد�البناء

  -7.96  -3.3  6.8  -7.6  -15.7  -19.1  -8.9  مواد�غذائية

  -2.61  -10.6  2.5  -3.1  -2.2  -8.5  6.2  صناعة�كيميائية

  -0.36  14.8  -11.9  -2.9  -0.7  0.9  -8.2  ا��شب�والورق

  -8.5  -10.8  -1.1  -14.0  -14.4  3.7  -14.4  ال�سيج

  - 68.10  -6.3  -1.2  -15.9  15.4  -19.3  -6.0  صناعة�ا��لود

  4.12  -  -  2.1  2.5  6.6  5.3  القطاع�ا��اص

دية�وعلوم�وا���مر�م،�إش�الية�تأ�يل�املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�ودوره����تحقيق�التنمية،�أطروحة�دكتوراه�غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصا�:املصدر

  .194،�ص�2015عنابة،�ا��زائر،��-ال�سي��،�جامعة�با���مختار

،�ومن�خالل�معطيات�2010-2000يب�ن�ا��دول�أعاله�تطور�معدالت�نمو�أ�م�فروع�القطاع�الصنا���العام�منھ�وا��اص�خالل�ف��ة�

،��ذا�يدل�ع���أن�القطاع�العام��عا�ي�من�إختالالت�% -1.06ا��دول�يت���أن�القطاع�العام���ل�معدالت�نمو�سلبية،�قدلر�متوسط�النمو�بـ�

� �أثرت �ومالية �ا��ديد��ي�لية �قطاعات �عدا �ما �املدروسة �الف��ة �خالل �نمو�سلبية �معدالت ��خرى �القطاعات �با�� ���لت �كما �آداءه، �ع�� سلبا

  .كمتوسط�و����عت���القطاعات�ال���تأثرت�إيجابيا�%2.45،��%0.64واملي�انيك�و�لك��ونيك�ومواد�البناء�ال�����لت��سب�نمو�إيجابية�بلغت�

،�إال�أن�ذلك��عد�غ����ا���بالنظر�للقدرات�ا��قيقية�ال���يمتلك�ا�%4.12ب�نمو�إيجابية،�بلغ�متوسط�نموه�السنوي�كما���ل�القطاع�ا��اص��س

ا��ذا�القطاع،�و�مكن�القول�بأن�القطاع�الصنا���لم�يتجاوب�مع�ما��س���الدولة�لتحقيقھ�بتطبيق�ا�لإلصالحات��قتصادية�و�رامج�تأ�يل�نظر 

ة�ال����عا�ي�م��ا�القطاع�العمومي،�كما�أن�تد�ور�املناخ��س�ثماري�خاصة����ا��انب�التمو����و�داري�سا�م����عرقلة�للمشا�ل�املالية�وال�ي�لي

  .26نم�وتطور�القطاع�ا��اص،�و�ذا�ما�أدى�إ�����ز�ا���از��نتا���عن��ستجابة�للطلب�الك���امل��ايد�ن�يجة�تطبيق�ال��امج�التنمو�ة

�ا: ثالثا �الصنا��إس��اتيجية �القطاع �الصناعات�: ��زائر�ل��قية �إ�عاش �إ�� �ا��ديدة، �الصناعية ��س��اتيجية �ت�ن��ا �خالل �ا��زائر�من �س��

الوطنية�وتنمية�القطاع�الصنا��،�وذلك�من�خالل�وضع�خطط�للتنمية��قتصادية�من�شأ��ا�أن�تحسن�من�تنافسية�املؤسسات�الوطنية�وقدر��ا�

  :ية،�وترتكز��ذه��س��اتيجية�ع���مجموعة�من�النقاط�من�أ�م�اع���الدخول�لألسواق�الدول

وذلك�من�خالل�تحس�ن�إستغالل�املؤ�الت�الطبيعية�من�أجل�املرور�من�البلد�املستورد�للمواد��ولية�إ����:تثم�ن�املوارد�الطبيعية - 1

 .بلد�مصدر�للمواد�املحولة�بتكنولوجيا�أك�����يأ�و�قيمة�مضافة�أقوى 

من�خالل�إعطاء�أ�مية�للصناعات�ا��ديدة�الغ���موجودة�أو�ال����ش�د�: الصنا���وترقية�الصناعات�ا��ديدةتكثيف�ال�سيج� - 2

 .تقص��ا،�و�تعلق��مر�ع���وجھ�ا��صوص�بالصناعات�املتعلقة�بتكنولوجيا��عالم�و�تصال�و�صناعة�السيارات

مناطق�التحكم��قتصادي�أواملناطق�املتخصصة،�فتطور�ا��مثل�مناطق�التطور�الصنا���املدرجة،: إن�شار�وتوسع�ح���الصناعة - 3

�للضبط� �العمومية �املؤسسات �الشر�ات، �بوضع �وذلك ��قتصادية �لل�شاطات �ال��ك���الفضا�ي �بإستغالل ��عاون �بخلق س�سمح

�لألعمال �جز�ي �مناخ �إلحداث �إيجابيا �سي�ون �التعاون �و�ذا �الشبكة، �داخل �وا����ة �الت�و�ن �البحث، ��يئات و�عميق��وأيضا

 .�27س�ثمارات

�العنصر�ال�شري  - 4 �صناعية�: تطو�ر�وتأ�يل �سياسة ��ل �نجاح ��� �أساسا �ال�شري ��عت���تطو�ر�العامل �الصناعية ��س��اتيجية إن

 . 28بإعتباره�عامال�م��عا�إلمتصاص�التكنولوجيا�وعصرنة�الصناعات
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اشرة�دورا�تكميليا�وتدر��يا�بال�سبة�لإلس�ثمار�الوط��،�وذلك�من�تلعب��س�ثمارات�ا��ارجية�املب: ترقية��س�ثمار��جن���املباشر - 5

�املؤسسات� �لفائدة �مفعول�ا �وإدماج �الصنا�� �ال�سيج ��� �املباشرة �ا��ارجية ��س�ثمارات �إرساء ��س�يل �ع�� ��عمل �سياسة خالل

 .الوطنية

  :�اتمةا�

ذا��سلوب�من�أن���وسائل�التنمية�ا��ديثة،�غ���أ��ا��عد�املناطق�الصناعية�من��ساليب�ا��ديثة�للتوطن�الصنا��،�حيث��عد��

�لتأ�يل� �فعالة �كإس��اتيجية �الصناعية �املؤسسات �لتأ�يل �الوط�� �ال��نامج �إ�� �الدولة ���وء �وإن �لتطور�ا، �مناسب �إس�ثماري �ملناخ تحتاج

درا��ا�التنافسية�لم�يحقق���داف�املسطرة�ولم�ير���املؤسسات�الصناعية�إ���املستوى�الذي�تر���لھ�املؤسسات��جن�ية�وتحس�ن�آدا��ا�و�عز�ز�ق

�للصنا ��يجابية �التأث��ات �محدودية �تب�نت �أن �فبعد �و�جتما��، �النمو��قتصادي ��� �مسا�م��ا �ز�ادة �إ�� �الصناعية �واملناطق عات�باملؤسسات

ن�برامج�التأ�يل�ال���شرع����تطبيق�ا���عد�ال��نامج�كب��ة�ا���م،�اتج�ت�الدولة�لدعم�قطاع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�من�خالل�جملة�م

��2و�رنامج�ميدا�1الوط���للتأ�يل�الصنا���وال���تمثلت����ال��نامج�الوط���لتأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�برنامج�ميدا �3و�رنامج�ميدا

  .توسطة�����عملية�التنميةالذي�لم��شرع��عد����تطبيقھ،�وذلك�نظرا�للدور�الذي�تلعبھ�املؤسسات�الصغ��ة�وامل

  :نتائج�الدراسة

املناطق�الصناعية�عبارة�عن�تمركز�مجموعة�من�املؤسسات�قطاعيا�وجغرافيا،�ت�ون�م��ابطة�فيما�بي��ا�أفقيا�أو�عموديا�مما�يمك��ا�من� -1

  مواج�ة�تحديات�وفرص�مش��كة؛

أ�م�ا�خفض�ت�اليف��نتاج،�ز�ادة��نتاجية،�ز�ادة�فرص�إن�إقامة�املناطق�الصناعية�يحقق�أ�دافا�إقتصادية�وأخرى�إجتماعية،�من� -2

  التخصص�وتقسيم�العمل،�رفع�املزايا�التنافسية�للمنتجات�وخفض�معدالت�البطالة؛

  �عت���املناطق�الصناعية�وسيلة�من�الوسائل�املساعدة����إزد�ار�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وتحقيق�الالمركز�ة�الصناعية؛� -3

  وسيلة�من�وسائل�تحقيق�ودعم�التنافسية؛برنامج�التأ�يل� -4

�مستوى� -5 �ع�� �املؤسسات، �إستمرار��شاط �ف�و�يؤثر�ع�� �منھ، �����ستفادة �ترغب �ال�� �املؤسسات �ع�� �للتأ�يل �الوط�� �ال��نامج يطبق
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The role of industrial clusters on the performance of small and medium enterprises 
Summary : 
 It is obvious that, Small and medium enterprises play a leading role in economy, whether 
it is in the advanced industrial countries or in developing ones , is embodied this role  in many  
indicators ,for example,a contribution to solve the problems of unemployment rate or on 
bridgingmarket needs and customers in fields where large companies don’t enter, so it was 
necessary to search for a new form to improve their performance, and this is what showed up as an 
industrial clusters. 
The Problematic : 

What is the role of industrial clusters on small and medium enterprises ? 
Keywords:  Industrial clusters , small and medium enterprises , the competitive. 

Le rôle des grappes industrielles sur  la performance des petites et moyennes entreprises 
Résumé : 
 Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle de premier plan dans l'économie, que ce 
soit dans les pays industriels avancés ou dans les pays en développement , leur rôle est donc la 
contribution à la diminution de taux de chômage et la participation aux besoins du marché, il fallait 
alors chercher une nouvelle forme pour améliorer leur performance ,et cette dernière se présente 
sous lesgrappes industrielles. 
La problématique : 

Quel est le rôle des grappes industrielles sur les petites et moyennes entreprises? 
Mots clés : Les grappes industrielles , petites et moyennes entreprises , la compétitivité. 
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  ما�ية�العناقيد�الصناعية�وأ�مي��ا��قتصادية: أوال

  :يجب�التفر�ق�ب�ن�مصط���املجمعات�الصناعية�والعناقيد�الصناعية�لف�م�العناقيد�الصناعية  

مصط���قديم��عود�إ���القرن�التاسع�عشر�منذ�أن�أبتدعھ�ألفر�د�مارشالفي�نظر�تھ�القديمة� فاملجمعات: املجمعات�الصناعية�1- 1

�و�ال�دف�م��ا��ستفادة�من�عوامل�التكتل�ال���يحقق�ا�املوقع� �ووفرة�العمالة�وتقاسم�التكنولوجيا،�و�رتبط�عن�التوطن�الصنا��، املش��ك

  .مف�وم�ا�بتقديم��رض�واملبا�ي�واملرافق�وا��دمات

إال�أنھ�أعيد�تقييمھ�وقدم�بمنظور�حديث������اية�القرن�املا���،�وال�دف�من�إ�شا��ا��و��ستفادة�من�عوامل�التكتل�ال��� 

  .يحقق�ا�املوقع�املش��ك�ووفرة�العمالة

�وأ��ام�ا�وتتم��� �أش�ال�ا �وت�نوع �املجمع، ��� �بإقام��ا ��سمح �محددة �الختيار�صناعات �قابلي��ا �و�� �خاصة �بم��ة �الصناعية املجمعات

�أو�لصناعة�معينة،�
ً
حسب�الغرض�من�إقام��ا�وأنواع�الصناعات�املسموح���ا�وقد�يخصص�املجمع�للصناعات�الثقيلة�أو�ا��فيفة�أو��ل��ما�معا

مزايا�استاتيكية�ومزايا�ديناميكية،�تنصب��لتا�ما����رفع�معدالت�النمو�والقدرة�التنافسية�وز�ادة�: م���بمز�ت�ن�أساس�ت�نالتجمع�العنقودي�يتف

   .الصادرات�وخفض�معدالت�البطالة

اج،�وتحقيق�درجة��عمل�املزايا��ستاتيكيةع���تخفيض�نفقات�التبادل����املراحل��نتاجية�و�نتاج،�إضافة�إ���الت�امل�الرأ����لإلنت  

عالية�من�التخصص�وتقسيم�العمل،�إضافة�إ���توف����يدي�العاملة�املا�رة�من�خالل��عاون�الشر�ات�وترك���ا����ات�الفنية،�كذلك�حصول�

ع�ن��عتبار�الوحدات��نتاجية�الصغ��ة�ع���مزايا�ا���م�الكب���من�خالل�تخصص��ل�وحدة����مرحلة�أو�جزء�محدد�من�منتج���ا�ي،�مع��خذ��

   .�سعار�التفصيلية�لشراء�كميات�كب��ة�من�املواد�ا��ام،�وتطور�الب�ية��ساسية�من�خدمات�قانونية�ومالية�وغ���ا

�إ���   �إضافة �املعرفة، �وتدفق ��بداع �ب�ن �الضم�� �والتنوع �العنقود، �مستوى �ع�� �التعلم �من �بتحقق�ا �فتتمثل �الديناميكية �املزايا أما

�امل �مع �الدقيقة�التعامل �التكنولوجيا ��� �املتخصصة �العناقيد �وجود �مزايا�ا، �إ�� �و�ضاف �التباد�� �العلم �خالل �من �عاجلة �حل �بأساليب شكالت

   ).�عاون�الشر�ات����مجال��بحاث��ساسية�الرتفاع�الت�لفة(وتكنولوجيا�املعلومات

�التكنولو    �التنافسية،التغ����� �مل����ا �العناقيد �فقد �أسباب �ب�ن �العلمية�ومن �ا����ات �مع �ال�تتوافق �بحيث ��نتاج، ��� �املستخدمة جيا

� �املس��لك�ن �واحتياجات �أذواق �التغ����� �إ�� �إضافة �واملوردين، �للعمالة �السوق (والفنية �احتياجات �مع �التوافق �)عدم �تكتالت �ووجود �- �ارتل( ،

  1بال��امن�مع�بروز�معوقات�املنافسة) ترست

1 -2�� �العناقيد �تحديد� :الصناعيةمف�وم �خالل �من �الصناعة �تنافسية �مدى �يحدد �حيث �التنافسية �مبدأ �مع �العنقود �مف�وم يتالزم

� ��� �و�تمثل �ل�ا، �الداعمة �لل�شاطات �وا��لل �الضعف ��استخدام�أماكن �مش��كة �عوامل �بي��ا �تجمع �ال�� �شر�ات �من �مجموعة �يضم تجمع

�ال�سو�قية �القنوات ��� �أو��ش��اك �م�شا��ة �ظ�ر �تكنولوجيا �وقد �ذا��ا، �سنة �الصناعية �العناقيد ��قتصادي��1990مف�وم �العالم �يد ع��

Michael Porter وقام�بدراسة�نماذج�من�املشروعات�الصناعية�حيث�الحظ�وجود�شبكة�من�"امل��ة�التنافسية�لألمم"عند�اصداره�كتاب��� ،

قيد�الصناعية،�ال���تتمثل����توط�ن�الصناعات��ش�ل�م��ابط�من�عالقات��فقية�والرأسية�ب�ن��ذه�املشروعات�اطلق�عل��ا�مصط���العنا

و�ضم��ذا�التجمع�كذلك�مجموعة�من�املؤسسات�املرتبطة�بھ�،�2ا��... خالل�عالقة�الز�ون،�املمول،�واملناطق�التكنولوجية�والعمالة�والتوز�ع�

  .3امعات�واملعا�د�التعليميةوالداعمة�لھ،�وال����عت���وجود�ا�ضرورة�لتعز�ز�تنافسية�أعضاء�التجمع��ا��

  :و�ظ�ر�بورتر�أن�العناقيد�الصناعية��ستطيع�التأث������التنافس�من�خالل�ثالثة�طرق 

 ز�ادة��نتاجية�من�الشر�ات����العنقود؛ 

 قيادة��بداع����مجال�ال�شاط؛ 

 استحداث�أعمال�جديدة����املجال. 

 الصناعية� �للعناقيد �اسا��� ��عر�ف �يوجد �ال �انھ ��س�نج �تحقيق��اذن �ا�� �يؤدي �للصناعات �ترك���جغرا�� �عن �عبارة ف��

  .م�اسب�من�خالل�املوقع�املش��ك

  :أنواع�العناقيد�الصناعية�- 2

و�ذا�ي�ون��ش�ل�تلقا�ي�أو�طبي���ن�يجة�لتوفر�املوارد�الطبيعية�واملواد�ا��ام�أو�الح��اف�س�ان�املنطقة� :العناقيد�حسب�ال�شأة�1- 2

  �عز�ز�العناقيد�الصناعية�الستغالل��ذا�ال�شاط�وتطو�ره؛ل�شاط�مع�ن،�ولذا�يجب�

  : كمثال�ع���العناقيد�الصناعية�املصنفة�حسب�املنتج�نجد :العناقيد�الصناعية�حسب�املنتج�2- 2
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 تجمع�صناعة�السيارات� 

 تجمع�خدمات�مالية 

 ؛"�وليوود"خدمات�سياحية�أواعالمية� 

 ستوك�ولم����فنلندا"تجمع��تصاالت�" 

 ؛"وادي�سيلي�ون����أمر��او�نجالور����ال�ند"و�رامج�حديثة�حاسبات� 

 جنوب�ايطاليا"تجمع�صناعة��ز�اء�والس��اميك�." 

يوجد�نوع�ن�من�العناقيد�الصناعية�تتمثل����عناقيد�مندمجة��ش�ل�رأ����أي�العالقة� :العناقيد�الصناعية�حسب�قوة�ال��ابط�3- 2

وال���.يا�ال����تظ�ر����الصناعات�ال���يمكن�ان��شارك�����سواق�العامة�للمنتجات�ال��ائيةب�ن�البا�ع�واملش��ي،�وعناقيد�مندمجة�أفق

  .�ستخدم�تكنولوجيا�وم�ارات�وموارد�طبيعية�متماثلة

�الصناعية�- 3 �العناقيد �تكون �حيا��ا� :مراحل �دورة �فخالل �الصناعية، �املنتجات �بدورة �شب��ة �حياة �بدورات �الصناعية تمر�العناقيد

  .أن�تضم�ال��ا�أو�تختفي�م��ا�مجموعة�من�الشر�اتيمكن�

�العنقود�1- 3 �تكون �ماقبل �مع�: مرحلة �التفاعل �كب���وقليل �حد �ا�� �مستقل �ب�ونھ �املرحلة ��ذه ��� �والصناعة �الشر�ات �سلوك ي�ون

  محيطھ؛

أو�توفر�عمالة�ما�رة�ورخيصة،�وقد��يولد�العنقود�من�شركة�أو�شركت�ن����البداية�و��ون�ا��افز�إما�توفر�مواد�خام: نمو�العنقود��2- 3

  ي�ون�بالصدفة�البحتة،�و��ون�التعامل�ب�ن�الشر�ات�واملوردين�املحلي�ن؛

تزداد�درجة�التفاعل�ب�ن�الشر�ات�واملجتمع�املح���واملؤسسات�البحثية�والعلمية،�حيث�تبدأ�عملية�ال��اكم�املعر���: مرحلة��قالع�3- 3

  ات�املتخصصة��بحاث�والب�ية��ساسية�والتدر�ب�املتخصص�للعامل�ن؛داخل�العنقود،�ب�نما�توفر�املؤسس

عند�استمرار�نمو�العناقيد�الصناعية�تصل�ا���درجة�ال�شبع�من�حيث�املعرفة�وامل�ارات�واملعلومات،�: مرحلة�الن���و�ستقرار�4- 3

�باستمرار� �تنافسي��ا �درجة �وتزداد �متتالية �لعقود �العناقيد ��عض ��ستمر�نجاح �وقد ����"مثل �ا��لدية �والصناعات �أملانيا، ��� �الطباعة عنقود

  ".إيطاليا،�وصناعة�الش�والتة����سو�سرا

  :العالقة�الصناعية�داخل�العنقود�- 4

 أو�ما�عرف�بالتعاقد�من�الباطن�دورا�م�ما�من�تمك�ن�املشروعات�الصغ��ة�واملتوسطة�من��ستخدام��مثل��املناولةتلعب�

للموارد�املتاحة�ل�ا،�والتوز�ع��مثل�للعمل�ب�ن�املؤسسات�الصناعية،�و�ساعد�ا��ودة�العالية�����نتاج�والسرعة�����نجاز�

كما��ساعد����ا��د�من�نز�ف�العمالت�الصعبة�الذي��ستخدم����است��اد�. ةع���مواكبة�التطورالعال���واملنافسة�الدولي

 .4املنتجات�و�عو�ض�ا�بمنتجات�محلية�بجودة�عالية

 أو�عبارة�عن�مشروع�مش��ك�"س���شركت�ن�أو�أك���نحو�ت�و�ن�عالقة�ت�املية�تبادلية"عرف�ع���انھ�التـحالف��س��اتي���،

تجزئة�املخاطر،�: و�ذا�ملجموعة�من���داف�نذكر�م��ا.5"شأة�أخرى����الدول�املضيفة���ش�ل�مشاركة�ب�ن�شركة�عاملية�وم�

 ..الت�امل�����نتاج،�تجاوز�عقبات�ال�سو�ق،�تحقيق�ت�امل�تكنولو��،�دخول�أسواق�جديدة،�تقليص�وقت��بت�ار�و�بداع

 ا��ار��� �أو�:ال��و�د �الوسيطة �السلع ��شراء ��م �الشركة �قيام ��ع�� �من�والذي
ً
�بدال ��نتاجية �للعملية �املساعدة ا��دمات

�و���نوع�من�العالقات�الرأسية
ً
  .إنتاج�ا�داخليا

�عت���أسلوب�العناقيد�الصناعية�إحدى�أفضل�وسائل�التنمية�الصناعية،�و�و�أحد�أ�م� :��مية��قتصادية�للعناقيد�الصناعية- 5

و�جتماعية�ال�لية،�إذ��سا�م��ش�ل�كب������نمو�وازد�ار�املشار�ع�الصغ��ة�واملتوسطة�وخفض�وأحدث�أساليب�رفع�معدالت�النمو��قتصادية�

ففي�ال�ند�ع���س�يل�املثال�يوجد�. معدالت�البطالة�والقضاء�ع���الفقر�وجذب��س�ثمارات��جن�ية�والتطو�ر�التكنولو���وز�ادة�الصادرات

� ��388أك���من �تحتضن
ً
�صناعيا

ً
�عدد�%77تجمعا �و�من �واملتوسطة �الصغ��ة �و�%72املشار�ع �العمل �فرص ��س�ثمارات،� %61من ���م من

�بنحو� ��س�م �العناقيد ��ذه �إ���أن �التقديرات �ال�ند�% 60و�ش����عض �صادرات �. من �تصدر�التجمعات �إيطاليا �صادرات��57و�� �من �املائة ��

و�وجد����قاعدة�بيانات�مع�د�التنافسية�وحد�ا�معلومات�عن�. ���املائة�من�العامل�ن����القطاع�الصنا���65إيطاليا�الصناعية�وتوظف�نحو�

800�� ��� �صنا�� �العالم�52تجمع �حول
ً
�للت. بلدا ��ثر��يجا�ي �الدولة�و�تعدى �بموارد �الوصول �إ�� �التجمع �تطو�ر�تنافسية �الصناعية جمعات

�من�توز�ع�ا�ع���عدد�من���شطة
ً
�املحدودة�إ���طاقا��ا�القصوى،�ن�يجة�التخصص�وترك���ا���ود����ال�شاطات�مرتفعة�القيمة�املضافة�بدال

ضاعف�الرتفاع�القيمة�املضافة�ل�ذا�القطاع�ع���القطاعات��خرى�كما�أنھ�ن�يجة�لتأثر���شطة��قتصادية�ببعض�ا�فإن�أثر�امل. �قتصادية

 
ً
 .ي�ون�أك���مما�لو�اس��دفت�جميع�ا�معا
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وقد�أث�ت�العديد�من�الدراسات�أن�الشر�ات�ال����عمل�ضمن�تجمع�صنا���تتمع�بكفاءةوتنافسية�أع���مقارنة�بتلك�املعزولة،�و�وفر�

زايا�للشر�ات،�من�أ�م�ا�خفض�ت�اليف��نتاج�بصفة�عامة�ورفع�الكفاءة��نتاجية،�ن�يجة�العمل�ضمن�التجمعات�الصناعية�العديد�من�امل

�توف���الب�ية�التحتية�املناسبة�للصناعة�و�س�يل�الوصول�). �املواد�ا��ام�والعمالة(لقرب�ورخص�مدخالت��نتاج�الرئ�سية� كذلك�من�املزايا

�مال �أسواق �لوجود �ن�يجة �الالزمة، �املالية �وظ�ور�للموارد �الصناعة ��ي�لة �بإعادة ��سمح �و�و�ما �التخصص �فرص �ز�ادة �املزايا �من �أيضا ية،

و�س�ل�إم�انية�ا��صول�.كما�توفر�الت�امل�مع�الشر�ات��خرى�ل��صول�ع���مزايا�ا���م�واملقدرة�ع���دخول�أسواق�جديدة. منتجات�جديدة

و�س�ل�الوصول�إ���العمالة�املدر�ة�واملوردين�املتخصص�ن،�كذلك��س�يل�تبادل�ع����سعار�التفضيلية�لشراء�كميات�كب��ة�من�املواد�ا��ام،�

ومن�أبرز�إيجابيات��ذه�التجمعات�ز�ادة�القدرة��بت�ار�ة�ال���تؤدي�. املعلومات�واك�ساب�املعرفة،�وم��ا�سرعة��ستجابة�للتغ��ات����الصناعة

  .6إ���ز�ادة��نتاجية�والتطو�ر�املستمر

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وخصائص�ا�ما�ية: ثانيا

توجد�صعو�ة�كب��ة������عر�ف�املشروعات�الصغ��ة�واملتوسطة�،�وترجع��ذه�الصعو�ة�ا���اختالف� :مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة- 1

تأث��ه����السوق،�ش�ل�إدارتھ���ذا�املف�وم����انحاء�بلدان�العالم�و�ذا�الختالف�التعر�فات�الوصفية���صائص��ذه�املشروعات�من�حيث�درجة

����. وملكيتھ �الصغ���أو�املتوسط �فاملشروع ��نتاج، ��� �املستخدمة �التقنيات �ونوعية �املال، �ورأس �العمالة ���م �املعاي���ا�م�ا ��عض �ا�� اضافة

عامل�وإجما����صول��50ع���اساس��الدولة�النامية��عت���مشروع�صغ������الدول�املتقدمة،�مثال�نجد�أن�البنك�الدو����عرف�املشار�ع�الصغ��ة

�10ألف�دوالر،�وإجما����صول�ح����100عمال�واملبيعات��جمالية�السنو�ة�ح����10مليون�دوالر،�واملشروعات��صغر��ح����3واملبيعات�ح���

اما��مم�املتحدة�للتنمية�والتجارة��عرف�. مليون�دوالر�10عامل،وإجما����صول�للمبيعات�ح����300آالف�دوالر،�ب�نما�املشروعات�املتوسطة�ح���

� �من �عمال�ا �عدد �ال�� �الصغ��ة ��20املشار�ع ��100إ�� �من ���ا ��عمل �ال�� �واملتوسطة ��101فرد، �فتعرف��500إ�� �الدولية �العمل �منظمة �أما فرد،

  .عامل��99ا����10عمال،�واملتوسطة�ت�ون�من��10املشروعات�الصغ��ة�بأ��ا�املشروعات�ال����عمل���ا�أقل�من�

الذي��12/12/2001أما�املشرع�ا��زائري�فعرفھ����القانون�التوجي���ل��قية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الوارد����القانون�املؤرخ����  

  :نص�ع���ماي��

"� �إ�� �واحد �من ��شغل �وا��دمات �السلع �إنتاج �مؤسسة �بأ��ا �القانو�ي، �وضع�ا ��ان �م�ما �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسة �وال���250عرف ��ص،

  ".مليون�دج،�و���تح��م�معاي����ستقاللية�500يتجاوز�رقم�أعمال�ا�ملياري�دينار�جزائري،�أو�ال�يتعدى�اجما���حصيل��ا�السنو�ة�

  :تصنف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب�عامل�ن�أساس�ن��ما :أنواع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�- 2

 حسب�طبيعة�املنتوج؛  

 املؤسساتحسب�توجھ��ذه�.  

من�خالل�العرض�السابق�يمكن�است�تاج�ا��صائص��ساسية�ال���تتم�����ا�املؤسسات�الصغ��ة� :خصائص�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�- 3

  7:واملتوسطة�و����التا��

 ذات�طا�ع�أسري����أغلب��حيان؛ 

 انخفاض�ا���م�املطلق�لرأس�املال�الالزم�إل�شا��ا؛ 

 ع���دفعات�ملواج�ة�طلبيات�صغ��ة�من�سلع�وخدمات�معينة�سا�م����ان�شار��ذه�املؤسسات�الصغ��ة�لتقوم��ان�ان�شار�طر�قة��نتاج

 بأداء��ذه��عمال؛

 صغر���م��ذه�املؤسسات�يمك��ا�من��ن�شار����مدن�صغ��ة�واملناطق�القرو�ة�بالنظر�أل��ا�قد�التحتاج�����عض��حوال�ا���خدمات�

 ���تحقيق�التوز�ع�املتوازن�ملؤسسات�القطاع�الصنا��؛صناعية�متطورة�مما��سا�م�

 مالءمة�أنماط�امللكية�من�حيث���م�رأس�املال�ومالءمتھ�أل��اب��ذه�املشروعات؛ 

 مشروعات�مكملة�للصناعات�الكب��ة�وكذلك�مغذية�ل�ا؛ 

 تحمل�مثل��ذه�الت�اليف؛صعو�ة�العمليات�ال�سو�قية�والتوز�عية،�نظرا�الرتفاع��لفة��ذه�العمليات،�وعدم�قدر��ا�ع��� 

 فتقار�إ����ي�ل�إداري،��و��ا�تدار�غالبا�من�قبل���ص�واحد�مسؤول�إدار�ا�وماليا�وفنيا؛� 

 ت�لفة�خلق�فرص�العمل�ف��ا�متدنية�مقارنة�بت�لف��ا����املشروعات�الكب��ة.  

�مية�اقتصادية�ال��س��ان���ا�و�ذا�يت������النقاط�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�أ :��مية��قتصادية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�- 4

  :التالية

 املسا�مة����تحقيق�الت�امل�الصنا���ب�ن�املؤسسات؛ 
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 حد�� �ع�� �و�النامية �املتقدمة ��قتصاديات ��� �توف���وظائف �خالل �من �و�ذا �البطالة �معدالت �امتصاص �ع�� �املؤسسات ��ذه �ساعد

 سواء؛

 أداة�ملحار�ة�الفقر؛ 

  التقليل�من�ال��رة�الر�فية؛توط�ن�الس�ان�و 

 عت����ذه�املؤسسات�البذرة��ساسية�للمؤسسات�الكب��ة؛� 

 تمثل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حقال�خصبا�لتطو�ر��بداعات�و�ف�ار�ا��ديدة؛ 

 املسا�مة����ز�ادة�الناتج�الداخ���ا��ام،�و���خلق�القيمة�املضافة؛ 

 املسا�مة����ترقية�الصادرات؛ 

 ملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����توف���العملة�الصعبة�والتقليل�ال��ز����م��ان�املدفوعات؛�سا�م�ا 

 تنو�ع�مصادر�الدخل،�و�ذا�من�خالل�تخفيض�الواردات�باس�بدال�ا�بصناعات�محلية؛ 

 خلق�عناقيد�صناعية�ل��يئة�الب�ئة���ذب��س�ثمارات��املحليةو�جن�ية. 

�عد�النظر�لأل�مية��قتصادية�للمؤسسات�الصغ��ة� :املستقبلية�لز�ادة�كفاءة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةأ�م�املعوقات�و�فاق��- 5

�ال�تخلو�من�صعو�ات�ال���تحد�من�قدر��ا�ع���املسا�مة����دفع�ال��لة�النمو��قتصادي�نذكر� واملتوسطة�وماتتمتع�بھ�من�مزايا�إال�ا��ا

  8 : أ�م�ا

 تمو�لية� �: صعو�ات �طرح��عتمد �طر�ق �عن �اموال�ا �رؤوس �ز�ادة �عل��ا �و�صعب �الذا�ي، �التمو�ل �ع�� �الغالب ��� �املؤسسات �ذه

�لالق��اض �أو�اصدار�سندات �املالية ��وراق ��� �لعدم�. أس�م ��جل �أو�طو�لة �قص��ة �ائتمانية �قروض �منح ��� �ت��دد �البنوك ايضا

 .تمتع�ا����صية�معروفة����الوسط�التجاري 

 وإ� ��سو�قية �لعدم�: دار�ةصعو�ات �و�ذا �ال�سو�قية �الكفاءة �ضعف �ا�� �يؤدي �مما �املالية �انخفاض��م�انيات �إجماال��� وتتمثل

قدرة�توف���ع���سوق�املح���او�ا��ار���وعدم�معرفة�ذوق�املس��لك�ن،�باإلضافةإ���ارتفاع�ت�اليف�النقل�وغ���ا؛�كما�أن�املس��لك�

�معاي���م �لعدة �و�ذا ��جن�ية �املنتجات �من�يفضل �و�أسعار�اقل ��جن�ية �بالسلع �السوق �إلغراق �و�ذا �الشرسة �املنافسة �بي��ا ن

 .املحلية�مما�يؤدي�ا���ضعف�املوقف�التناف����للمؤسسات�الوطنية�العاملة�����ذه�الصناعات

  ظيفي؛عدم�اتباع��ساليب��دار�ة�ا��ديثة�و�ذا�راجع�إ���نمط�املدير�املالك؛�و�ذا�مايؤدي�إ���عدم�وجود�تخصص�و 

 عادة�مات��أ�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ونظرا�ا���قلة�رأسمال�اإ���استخدام�أج�زة�ومعدات�أقل�تطورا�من��: صعو�ات�فنية

�جودة� �تحس�ن �ا�� �تؤدي �ال�� �متطورة �و�نتاجية �الصيانة �أساليب �اتباع �عدم �ا�� �اضافة �الكب��ة �املؤسسات ��� ��ستعمل ال��

 .اصفات�العاملية�����سواق�ا��ارجيةمنتجا��ا�بما�يتما����مع�املو 

  :�فاق�املستقبلية�لز�ادة�كفاءة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�- 6

 العمل�ع���ايجاد�نظام�تمو����مت�امل�ملساعدة�ودعم�دور��ذه�املؤسسات؛  

 ا�شاء�ج�از�خاص�لتطو�ر�املؤسسات�الصناعية�الصغ��ة�واملتوسطة؛  

 لكفاءة��نتاجية�ل�ذه�املؤسسات؛��تمام�ب�سو�ق�املنتجات�وتطو�ر�ا  

 ز�ادة�ال�س�يالت�والدعم�ا���ومي�املقدم�ل�ذه�املؤسسات�؛  

 خذ�بفكرة�ا��اضنات�الصناعية؛�  

 عز�ز�القوة�ال��ابطية�ب�ن�املؤسسات��من�نفس�املجال�. 

 دور�العناقيد�الصناعية����ز�ادة�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة: ثالثا

  .العناقيد�الصناعيةبالتنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�و�لما�تطور�العنقود�الصنا���تطورت�تنافسية�املؤسسةيرتبط�مف�وم�  

تقديم�منتج�ذي�جودة�عالية�و�سعر�مقبول�للز�ــــائن�و�أداء�عا���للمؤسسة����"التنافسية��عرف�التنافسية�ع���أ��ا� :مف�وم�التنافسية�- 1        

القدرة�ع���إنتاج�سلع�و�خدمات�بالنوعية�ا��يدة�و�السعر�املناسب�و���الوقت�املناسب�و��ذا�"و�عرف�التنافسية�بأ��ا�. 9ملنافس�نالسوق�مقارنة�با

  10"�ش�ل�أك���كفاءة�من�املؤسسات��خرى 

  :حيث�تصنف�التنافسية�إ���صنف�ن 11  : أنواع�التنافسية�- 2 

  :و�تتضمن�نوع�ن:  التنافسية�بحسب�املوضوع�1- 2

  :تنافسية�املنتج  -  أ
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�ما��عتمد�ع���سعر�الت�لفة�كمعيار�وحيد�لتقو�م�تنافسية�
ً
�لتنافسية�املؤسسة،�لكنھ�ل�س��اف�و�كث��ا

ً
�عت���تنافسية�املنتج�شرطا�الزما

،�باعتبار�أن��ناك�معاي���أخرى�قد�ت�ون�أك���داللة��ا��ودة�و�خدمات�ما��عد�البيع
ً
�غ�����يحا

ً
  .منتج�مع�ن،�و�عد�ذلك�أمرا

يتم�تقو�م�ا�ع���أساس�أشمل�من�تلك�املتعلقة�باملنتج،�حيث�ال�يتم�حسا��ا�من�الناحية�املالية����نفس�املستوى� :تنافسية�املؤسسة  - ب

  .من�النتائج،����ح�ن�يتم�التقو�م�املا���للمنتج�باالس�ناد�إ���ال�امش�الذي�ي�تجھ��ذا��خ��

  :ال��ظية�و�القدرة�التنافسيةتتمثل����التنافسية� :التنافسية�وفق�الزمن�-ج

�عتمد��ذه�التنافسية�ع���النتائج��يجابية�املحققة�خالل�دورة�محاس�ية،�غ���أنھ�يجب�أال�نتفاءل���ذه�النتائج،� : التنافسية�ال��ظية-  أ

ية����املدى�القص����قد�ال�ل�و��ا�قد�تنجم�عن�فرصة�عابرة����السوق،�أو�عن�ظروف�جعلت�املؤسسة����وضعية�احت�ار�ة،��فالنتائج��يجاب

 .ت�ون�كذلك����املدى�الطو�ل

  :�س��اتيجيات�العامة�للتنافس�- 3

�الت�اليف�1- 3 �تدنية �من� :اس��اتيجية �أقل �بت�لفة �أو�خدمة �لتوف���سلعة �الشركة �قدرة �ع�� �املنخفضة �الت�اليف �قيادة �اس��اتيجيات تؤسس

  .منافس��ا؛�و�ذا�ل��صول�ع���حصة�اك���من�السوق 

ت�تج�اس��اتيجية�الت�لفة�املنخفضة�م��ة�تنافسية�عندما�تحقق�الشركة��امش�ر�ح�أع���الذي�ي�تج�12:�عر�ف�اس��اتيجية�تدنية�الت�اليف�1-1- 3

  .من�بيع�املنتجات�بأسعار�السوق�ا��الية

ت،�أي����تلك��س��اتيجية�ال���تضع�أما��سي���اس��اتيجية�قيادة�الت�اليف�املنخفضة�يتم�عن�طر�ق�صنع�املنتجات�بأقل�ما�يمكن�من�التعديال 

ع�ع���رأس�قائمة�أولو���ا�توجيھ��ل�ج�ود�الشركة�نحو��دف�رئ�����وجو�ري��و�تخفيض�الت�اليف�ال�لية�مثل�ت�اليف��نتاج�وال�سو�ق�والتوز�

  .باإلضافة�إ���الت�اليف��دار�ة�واملالية�وت�اليف�تصميم�املنتج

 � ��ذه �خالل �من �املؤسسة �الشركة�و�س�� �بجعل �الت�لفة �خفض �ال��ك���ع�� �ألن �نظرا �ع���املنافس�ن �التفوق �تحقيق �إ�� �س��اتيجية

  13قادرة�ع����غي���أسعار�منتجا��ا�لت�ون�دائما�أقل�من�أسعار�ومنتجات�املنافس�ن،�و���نفس�الوقت�تحقيق���م�املرغوب�من��ر�اح

  :ث�الت�لفة��قل�تحظى�بم��ت�نإضافة�إ���الشركة�ال���تتمتع�بر�ادة�السوق�من�حي  

 نظرا�النخفاض�الت�اليف�فإن�الشركة�قادرة�ع���فرض�سعر�أقل�من�أسعار�املنافس�ن،�مع�تحقيق�نفس�مستوى��ر�اح: �و��.  

 �،وال���تتمثل�أما�امل��ة�الثانية،�نجد�النتائج�املتوقع�من�إتباع�الشركة�الس��اتيجيات�الت�لفة��قل�يتطلب�ذلك�توافر�جملة�من�الشروط

��:  

 وجود�طلب�اتجاه�السعر،�حيث�يجب�أن�يقابل��ل�تخفيض����السعر،�ارتفاع����الكميات�املش��اة�من�قبل�املس��لك�ن.  

 نمطية�السلع�املقدمة�للمس��لك�ن.  

 عدم�وجود�طرق�كث��ة�لتمي���املنتج.  

 وجود�طر�قة�واحدة�الستخدام�السلعة�بال�سبة�ل�ل�املش��ين.  

 التبديل�أو�عدم�وجدو�ا�إطالقا�بال�سبة�للمش��ينمحدودية�ت�اليف�.   

تحمل�اس��اتيجيات�قيادة�الت�اليف�املنخفضة�مزايا�وعيو��ا�إ���الشر�ات�ال���: مزايا�وت�اليف�اس��اتيجيات�قيادة�الت�اليف�املنخفضة�2-1- 3

   :ونجد�أن�أ�م�مزايا���. تطبق�ا

ية�اس��اتيجية�قيادة�الت�اليف�املنخفضة�ع���العالقة�القو�ة�ال���تبدو�قائمة�ب�ن�تقوم�جاذب:مزايا�اس��اتيجيات�الت�اليف�املنخفضة .1

  .حصة�السوق�املرتفعة�والر�حية�املرتفعة�وذلك�بتفادي�املخاطر�بواسطة�العمالء�وا��ضور�القوي����السوق،�و�دارة�املركزة

 � �ألفة �ع�� �الذين �املش��ين �أن �العمالء، �املخاطر�بواسطة �بتفادي �أن�و�قصد �غ���املحتمل �من �املنخفضة �للت�اليف �القائدة باملنتجات

  يتحولوا�إ���عالمة�تجار�ة�منافسة�من�نفس�املنتج،�ما�لم�تكن�تلك�العالمة�التجار�ة�لد��ا����ء�ما�مختلف�أو�منفرد�تقدمھ؛

�ا�إل��ا�موردو�ا،�وذلك�بتغي���طاق��ا�غالبا�ما�ت�ون�الشر�ات�ذات�الت�اليف�املنخفضة�م��ة�القدرة�ع���تحمل�ز�ادة��سعار�ال���يمرر  

  .�نتاجية�بمستو�ات�ت�اليف�أك���كفاءة�أن�تمتص��س�ولة�أك���الز�ادات����أسعار�امل�ونات�أو��جزاء�املستخدمة����منتجا��ا

  14 عيوب�اس��اتيجيات�الت�اليف�املنخفضة�2-2- 3

  :�ذا�النوع�من��س��اتيجية�تتمثل����ناك�مجموعة�من��خطار�ال���تواج��ا�املؤسسة�عند�ت�ن��ا�

�املؤسسة_ أوال �مستوى ���� :ع�� �وال�يوفقون ��س��اتيجية؛ �الناحية �من � �ت�اليف�م �تصرف �جيدة �بصفة �ال�يف�مون �املؤسسات �من �العديد إن

  :ومن�ب�ن��خطاء�الشا�عة����امليدان. استغالل�إم�انيات�تحس�ن�وضعي��م�ال�س�ية����ميدان�الت�اليف

�ال��ك .1 �التص�يع ��شاطات �ع�� �: ���ا��صري �ذكر�لفظ �املس��ين�" ت�لفة"عند �من �العديد �بال �يخطر�ع�� �غ���أن�: فإنھ التص�يع،

  . جزءا�كب��ا�من�الت�اليف�ال�لية�ي�ون�ناجما�عن�ال�شاطات��خرى��ال�سو�ق،�البيع،�ا��دمات،�التطو�ر�التكنولو��
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�التمو�ن .2 �ال�شاطات �: إ�مال �بوسائل�تركز�الكث���من �كب��ة �بدرجة ���تم �وال �العاملةفقط، �اليد �ت�اليف �تدنية �ع�� املؤسسات

�دوائر� �تحليل �ي�ون �ما �وغالب �قليلة، �وسائل �ل�ا �و�وفرون �ثانوي �وظيفي �ك�شاط �املش��يات ��عت��ون �حيث �املش��ات؛ �نتاج

  .املش��يات�مقتصرا�ع���املواد��ولية��ساسية�أو�امل�مة�بصفة�أك��

ترتكز�برامج�تدنية�الت�اليف�ع���ال�شاطات�ذات�الت�اليف�الكب��ة�أو�ال�شاطات�: اطات�الصغ��ة�أو�الغ���مباشرة�إ�مال�ال�ش .3

املباشرة،�كتص�يع�العناصر�ودمج�ا،�ونادرا�ما�تلقي�ال�شاطات�ال����شمل�قسما�قليال�من�الت�اليف�ا�تماما��افيا�ونفس�ال���ء�

   .تعلقة�بالتنظيم�و�الصيانة،�و��ذه�الت�اليف�تنفذ�من�املراقبةلل�شاطات�الغ���املباشرة،��الت�اليف�امل

قد�يحصل�أن�تقوم�املؤسسة�بإعداد����يص�س���لعوامل�تطور�الت�اليف�املتعلقة�: التم���ا��اطئ�لعوامل�تطور�الت�اليف� .4

�ا �لل��ديدات �و�إ�مال�ا �الوطن، �أرجاء �مستوى �ع�� �منافس��ا �ع�� �دفاع�ا �ك��ك���اس��اتيجية �ع�����ا، ��شداء �للمنافس�ن لكب��ة

  .مستوى�املنطقة

5. � �الروابط �استغالل �املوردين�: نقص �مع �الروابط �خاصة �الت�اليف �تؤثر�ع�� �ال�� �الروابط ��امل �املؤسسات ��ستو�� �ما نادرا

سر�نجاح��والروابط�ب�ن�ال�شاطات�كضمان�النوعية،�املعاينة�وخدمات�ما��عد�البيع،�والقدرة�ع���استغالل��ذه�الروابط��عت�� 

  .العديد�من�املؤسسات�اليابانية

عادة�ما�تحاول�املؤسسات�تدنية�ت�اليف�ا�ولكن�بوسائل�متناقضة،�كبذل�ا�قصار�ج�د�ا�القتحام�: التدنية�املتناقضة�للت�اليف .6

�باإلكثا ��قتصاديات �ل�ذه �الوقت �نفس ��� �وتبذير�ا �السلم �باقتصاديات �املرتبطة �امل��ات �ع�� �ل��صول �السوق �من ر�من�جزء

  النماذج؛

��غ���و�� .7 �املتقاطع �بوجود�: التدعيم �ا��اطئ �إحساس�ا �ن�يجة �و�ذا �و��، �دون �عرضية �تدعيمات �تباشر�املؤسسات �ما عادة

 قطاعات�سوقية،�حيث�ي�ون�سلوك�الت�اليف�ف��ا�مختلف

إن��عمال�ال���تباشر�ا�املؤسسة�لتدنية�ت�اليف�ا���دف����العديد�من��حيان�إ���تحس�ن�ال�امش�: ��ع�اس�ع���ال�امش�  .8
15 

إن�تدنية�الت�اليف�قد�تضر�باس��اتيجية�التم���إذا�أقصت�املصادر�ال���تجعل�املؤسسة�وحيدة�بال�سبة�لز�ائ��ا،�و���حالة�: فخ�التم��. 9 

إن�ا���ود�املبذولة�لتدنية�الت�اليف�يجب�أن�تركز�أساسا�. املستحب�فعلھ�فإنھ�من�الضروري�أن�ي�تج�عن�اختيار�مقصود�أو�متعمد�ما�إذا��ان�من

�التم������ �ع�� �اعتمد �إذا �الت�اليف �مستوى �ع�� �أداءه �يحسن �القائد �فإن �ذلك، �إ�� �باإلضافة �للمؤسسة، �تم��ا �ال�تحقق �ال�� �ال�شاطات ع��

  �16ون�ف��ا�التم���أو��ختالف�غ���م�لفال�شاطات�ال���ت

�للمؤسسة �ا��ارجية �الب�ئة �مستوى �ع�� �بدرجة�  :ثانيا �مرتبطا �ي�ون �الت�اليف، �تدنية �اس��اتيجية �ت�ن��ا �عند �املؤسسة �تك�سبھ �ال�� �املوقع إن

وال�ن�����أن��خطار�.  ���قطاع�سو���جديدحيث��ستطيع�املؤسسة�املت�نةالس��اتيجية�تدنية�الت�اليف�فقد�قياد��ا�. توازن�القطاعات�السوقية

   :امل��تبة�من��ذه��س��اتيجية�ذو�طبيعة�إما�تكنولوجيا�أو�اقتصادية،�تتمثل��اآل�ي

�ا����ة .1 �آثار�منح�� �يل�� �الذي �التكنولوجيا �الالزمة�: التغي����� �و�املواد �القدرات �جمع �ع�� �قادرة �ل�ست �ال�� �املؤسسات غ���أن

ل�ذا�فإن�. يا�املناسبة،�تبقى�منافسا�غ���قو�ا����املجال�التناف���؛�خاصة�عند�وجود��غي���تكنولو����سرعة�حسب�التكنولوج

  اليقظة�التكنولوجية�ضرور�ة�و�الزمة�ل�ل�مؤسسة�ال���ت�ب���اس��اتيجية�تدنية�الت�اليف؛

ن�املنافس�ن�يمارسون�اس��اتيجية�تدنية�����ذه�ا��الة�ت�ون��سبة�ا��طر�عالية�جدا�اذا��ا: ابت�ارات�جد�حديثة�عند�املنافس�ن� .2

  الت�اليف؛

�فعل��ا�أن�ت�ون�: نقص����رأس�مال��بداع�ألجل�تدنية�الت�اليف� .3 و�عت���الفخ��ك���الذي�تقع�فيھ�معظم�املؤسسات،�ول�ذا

 .لد��ا�ثقافة�البحث�ع���الت�لفة��قل�ولكن�ل��ودة�املطلو�ة

  .منافس��ا،�عندما�ي�ون�بمقدور�ا�امتالك�خصائص�فر�دة�تجعل�الز�ون�يتعلق���ا�تتم���املؤسسة�عن: اس��اتيجية�التم���- 4

تتطلب�م��ة�التم���من�املؤسسة�تجنيد�موارد�ا؛�ح���تتمكن�من�ممارسة�أ�شط��ا�املر�حة��ش�ل�أفضل�مقارنة�: �عر�ف�اس��اتيجية�التم����1- 4

مستخدم�ن�متخصص�ن،�وإلنتاج�منتجات�أك���صالبة�وقوة�يتطلب�ذلك�مواد��باملنافس�ن،�فمثال��ستوجب�تقديم�مساعدة�تقنية�للز�ون�توظيف

وتختلف�ت�لفة�التم���من�مؤسسة�ألخرى؛�و�رجع�ذلك�إ���أن�موقع�املؤسسات�تجاه�عوامل�تطور�الت�اليف�. أولية�ذات�جودة�عالية�وسعر�مرتفع

فمثال،�الت�سيق��حسن�ب�ن�مراقبة��سعار،�التمو�ن�. �ن���شطةمختلف،�وعليھ�ضرورة�الرفع�من�درجة�التم���باالعتماد�ع���ت�سيق�أحسن�ب

وتفسر�الفرص�الضا�عة�بالقول�الذي�مفاده�أن�ا��ودة�مجانية،�ألن�. ورزنامة��نتاج�يؤدي�إ���تخفيض�ت�لفة�التخز�ن�وتقليص�آجال�ال�سليم

�شطة،�و���مطالبة�بمقارنة�تم����شاط�مع�ن�بالت�لفة�الضرور�ة�التم���غ���م�لف،�بل�ل�ون�املؤسسات�ال��ستغل��ل�الروابط�املوجودة�ب�ن��

  17لبقا��ا����املستوى�نفسھ�مع�منافس��ا
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�لز�و��ا،�وتوجد�مجموعة�من�العوامل��ساسية�  : عوامل�التم����2- 4 تتم���املؤسسة�عن�با���املؤسسات����ذات�القطاع����القيمة�ال���تقدم�ا

 18:وال���تم���ا�عن�با���القيم�وال���تتمثل�فيما�ي���ال���تحدد�نوع�القيمة�املقدمة،

  :و���املقاي�س�ال���تم����ل�مؤسسة����أ�شط��ا�كـ: املقاي�س�التقدير�ة�لأل�شطة

 ؛...ا��دمة�املقدمة�للز�ون��القروض�و�سليم�املنتجات�  

 سبة�التكنولوجيا�املستعملة����تركيب�املنتجات�.  

يم���املؤسسة�ي�ون�ناتج�عن�العالقات�املوجودة�ب�ن���شطة�داخل�سلسلة�القيمة،�أو�الطا�ع�الفر�د�الذي�: العالقات .1

  من�خالل�العالقات�مع�املوردين�بقنوات�التوز�ع�املستغلة�من�طرف�املؤسسة؛

  يلعب�وقت�إطالق�املنتج�ا��ديد�و�شر�إعالنھ�م��ة�خاصة�بمؤسسة�عن�غ���ا؛: الرزنامة .2

  عمليات�التجار�ة؛يؤثر�كث��ا�����س�يل�ال: التموضع .3

  أي��و�الت�امل�ا��اصل�ب�ن�مختلف���شطة�داخل�املؤسسة�ا��القة�للقيمة،: الوصل .4

  تم���ال�شاط�ي�ون�ع���حسب��سي��ه�عن�طر�ق�التم��ن؛: التم��ن�وأثر�التوز�ع .5

  يؤدي�اندماج�أ�شطة�جديدة�ا��القة�للقيمة�إ���مراقبة�نتائج�ا�وز�اد��ا؛: �ندماج .6

  .تتمثل����تقسيم���شطة�ب�ن�املوظف�ن��النقابة�العمالية: يةالعوامل�التأس�س .7

4 -3� �التم��� �التم���ب�ن�19:ت�لفة �ت�لفة ��� �للتباين �و�ذا �الالزم، �التمو�ل �تحصيل �املؤسسة �ع�� �يتطلب �املنتجات ��� �التم���والتفرد لتحقيق

�من �الرفع �الضروري �من �أصبح �ثمة �ومن �م��ا، ��ل �تحدد �الذي ��دف ��س�ب ��سعار،��املؤسسات، �مراقبة �ب�ن �الت�سيق �خالل �التم���من درجة

  .التمو�ن�ورزمانة��نتاج��يؤدي�إ���تخفيض�ت�لفة�التخز�ن،�وتقليص�آجال�ال�سليم

   :يجب�ا��ذر�من��عض��خطاء�ال����عرقل�تحقيق�التم���أ�م�ا: �خطاء�ال���يجب�تفاد��ا�أثناء�التم���4- 4

�ال : التم���املفرط .1 �أن �ملؤسسة �قبلھ،�يمكن �من �أو�املدركة �للعميل �املستحدثة �القيمة �تؤثر���ا �ال�� ��ليات ��ستوعب

��دفا� �تصبح �فالشركة �العمالء �احتياجات �تتعدى �املنتج ��انت�جودة �فمثال�إذا �التم��؛ �إفراط �إ�� �قد�يؤدي �ما و�ذا

  .س�ال�لشر�ات�املنافسة�ال���تملك�منتجا�ذا�جودة�مناسبة�وسعر�منخفض

�رفع .2 ��� �التم���ذاتھ:السعر�املبالغة �و�استمرار�ة �للعميل �املمنوحة �للتم���بالقيمة �املصاحب �السعر��ضا�� . يرتبط

فالسعر�املبالغ�فيھ�يدفع�الز�ون�بالتخ���عن�منتجات�املؤسسة،�ومن�ثمة�فالشركة�مطالبة�بإحداث�التوازن�ب�ن�قيمة�

  .املنتج�والسعر��ضا���املرافق�ل�ا

��يؤدي�التم���إ���تحقيق�نتائج�أك���من�املتوسط،�يجب�أن�ت�ون�القيمة�املدركة�من�قبل�ح�:عدم�معرفة�ت�لفة�التم�� .3

�املنتج �ت�لفة �أك���من �إ���.العميل �فتعمد �التم��، �عن �املسؤولة ���شطة �ت�لفة �تحديد �الشر�ات �تتجا�ل �ما وغالبا

  .������موارد�مالية�أك���مما�ستحققھ�من�أر�اح

معظم�الشر�ات�تنظر�إ���التم���من�جانب�املنتج،�و��مل��م�انات�املوجودة����مختلف��إن:ال��ك���الشديد�ع���املنتج .4

  .أ�شط��ا

�و�تم�  �وموارد�ا، ��در�قدرا��ا �دون �يحول �اتجاه ��� �ب��ك���ا���ود �والتم���للمؤسسة ��قل �الت�لفة �مل���ي �ا��يد �التحديد �و�سمح �ذا،

   :العوامل��تية�عتماد����اختيار�نوع�امل��ة�دون��خرى�إ���

 جاذبية�ال�شاط�أي�ر�حية�القطاع؛  

 حدة�املنافسة�وطبيع��ا؛  

 التكنولوجيا�املستعملة�ودرجة�التغ���ف��ا؛  

 تطور�احتياجات�الز�ائن�خالل�الزمن�ومدى�تنوع�ا؛  

 الفرص�املستقبلية�املمكنة.  

ترك���ا�ع���أوصاف�معينة�للمنتجات�ا��اصة���ا�لكسب�تنفرد�املؤسسة�بتقديم�منتجات�خاصة���ا�من�خالل�: اس��اتيجية�ال��ك���- 5

  .اك���عدد�مع�ن�من�الز�ائن�وتحقيق�ر�اد��ا����السوق 

 20:يمكن��عر�ف�اس��اتيجية�ال��ك���ع���أ��ا: اس��اتيجية�ال��ك���1- 5

ات�خاصة�باملنتج،�تقديم�يمكن�للمؤسسة�أن�تم���منتجا��ا�عن�املؤسسات�املنافسة�من�خالل�تقديم��شكيالت�مختلفة�للمنتج،�سم  

ت�نجاح�خدمة�ممتازة،�توف���قطع�الغيار،�ا��ودة�املتم��ة،�الر�ادة�التكنولوجية،�مدى�واسع�من�ا��دمات�املقدمة،�السمعة�ا��يدة،�وت��ايد�درجا

  .�ذه��س��اتيجية�بز�ادة�تمتع�املؤسسات�بامل�ارات�والكفاءات�ال���يصعب�ع���املنافس�ن�محا�ا��ا
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 :��يفرض�ع���املؤسسة�ال���ال��ستطيع�أو�ال�ترغب�أن�تواجھ�املنافسة����الصناعة�بأكمل�ا�و�ذا�راجع�لس�ب�ن��ماإن�ال��ك�

 م�ا�أو�مواد�ا�غ����افية؛��  

 ال��س���من�أجل�أن�تنمو��سرعة�خوفا�من�أن�تتجاوز�ا��د�ا��رج.  

قو��ا����مجال�مع�ن�ومحدد�سوف�تحقق�فعالية�ومردودية�أفضل�مما�عليھ�و�ذا�ما�ي�ن�أن�ال��ك���مب���ع���مبدأ�أن�املؤسسة�ال���تود�تكر�س�

  .���حاالت�املجاالت�املبع��ة

  :توجد�خطوت�ن��امت�ن����كيفية�الدخول����اس��اتيجية�ال��ك�� 

 اختيار�أو�تحديد�قطاع�سو���من�قطاعات�الصناعة�يتم�التنافس�فيھ؛ 

 السوقية�املس��دفةتحديد�كيفية�بناء�م��ة�تنافسية����القطاعات�.  

  تحقيق�امل��ة�التنافسية����السوق�املس��دف�لل��ك����2- 5

�يجعل�ا�أك���فعالية�وكفاءة�من�املنافس�ن����  �النوع�من��س��اتيجية�ي�يح�الفرصة�للمؤسسة����ال��ك���ع����دف�محدد�مما إن��ذا

  :إنجازه،�والس��اتيجية�ال��ك����عدان��ما

� �قأوال، �تحقيق ��� �الت�لفةالنجاح �منتج�:يادة �تقديم �يتم �ولذا �ممكن، �حد �أد�ى �إ�� �الت�لفة �تخفيض �ع�� �ال��ك���ي�ون �أن �أساس �ع�� �ذلك يتم

  .منخفض�الت�لفة�قياسا�إ���املنافس�ن

�خر�ن،�أو��حيث�أن�ال��ك���ع���مجموعة�أو�شر�حة�محدد�من�الز�ائن�ل�م�احتياجات�مختلفة�عن:التم������القطاع�أو�القطاعات�املس��دفةثانيا،�

  .يرغبون����خدمة�مم��ة

  النتائج�والتوصيات: را�عا

�مالية� �أزمات �من �العالم �ش�ده �فما �واملتوسطة، �الصغ��ة �باملؤسسات �وعالق��ا �الصناعية �العناقيد �توضيح �تم �البحثية �الورقة ��ذه �خالل من

امدة،��كما�أن�عالقة��ذه�املؤسسات�ببعض�ا�البعض�وت�امل�ا�وا��يارات�مؤسسية����العالم،�لم�تتأثر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بل�بقيت�ص

��س�ل�تقاسم�املعلومات�والتكنولوجيا�واليد�العاملة�مما��ساعد�ا�ع���ز�ادة�كفاء��ا�وتقسيم�تخصص�ا�����ل�مجال،�كما��سا�م�مع�املؤسسات

�املعاي��  �ومطابقة �املنتجات �لتطو�ر �املناولة، �خالل �من ��نتاج �عملية ��� �السوق��الكب��ة ��� �جيد �وأداء �تنافسية �للتحقيق �ل��ودة العاملية

  :املحليوا��ار��،�وإشباع�رغبات��فراد�من�خالل��عو�ض�الواردات�من�السلع�وا��دمات،�ومن��نا�يتم�استخالص�النتائج�والتوصيات�التالية

 ت�امل�الصنا���وتقاسم�العمل�والتكنولوجيا؛للعناقيد�الصناعية�دور�كب���و�ام����تطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�من�خالل�ال  . أ

�ا���ومة�  . ب �طرف �من �دعم�ا �ومحاولة ���ا ���تمام �تم �إذا �وخاصة �البلدان �اقتصاد �تنمية ��� ��ام �دور �واملتوسطة �الصغ��ة للمؤسسات

 و�ذا�من�خالل�تقديم�التمو�ل�الالزم�ل�ا،�تأط���ا�ومرافق��ا؛

وف���الظروف�املالئمة�ل�سو�ق�منتجات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�السوق��غية�دعم�ا���ومة����ظل��نفتاح�السوق�العال���لت  . ت

 ز�ادة�التنافسية�و�ذا�من�أجل�ز�ادة����نمو�معدل�الناتج�الداخ���ا��ام؛

ة�توز�ع��قتصادي�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب�املوارد��ولية�و�شاط�املنطقة�ع���النطاق�الواسع�وعدم�تمركز�ا����منطق  . ث

 معينة�للتنو�ع����املنتجات؛

 ر�ط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�باملؤسسات�الكب��ة�لدعم�ا�ونمو�ا؛  . ج
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-الطارف–جامعة�الشاذ���بن�جديد�  

  :امل��ص

�عـــــد�سياســـــة�التـــــوط�ن�الصـــــنا���أداة�رئ�ســـــية�لتنو�ـــــع�ال�ي�ـــــل��قتصـــــادي،�و�قصـــــد���ـــــا�مجموعـــــة��جـــــراءات�والتـــــداب���املتخـــــذة�مـــــن�قبـــــل�

  .املتعلقة�بالتوز�ع�امل�ا�ي�لل�شاط�الصنا���بما�يخدم�أ�داف�التنمية��قتصادية�و�جتماعيةالسلطات�للتأث������ممارسة�القرارات�

ــدت�ع�ــ��التنميــة�الصــناعية�مــن�خــالل�
ّ

تتال�ــ��أ�ــداف��ــذه�املداخلــة�مــع�أ�ــداف�ومحــاور��ســ��اتيجية�الصــناعية�ا��ديــدة�ل��زائــر�ال�ــ��أك

 .الواقع�ولعل�أ�م�ا�املخطط��س�شرا���للمناطق�الصناعيةإقامة�مشار�ع�التوط�ن�الصنا���وتجسيد�ا�ع���أرض�

  . التوط�ن�الصنا��،�التنمية�الصناعية،��س��اتيجية�الصناعية�ا��ديدة�ل��زائر: ال�لمات�املفتاحية

  :املقدمة

دفوعات�ا��ـار���،انخفـاض�تواجھ�الدول�النامية�العديـد�مـن�املشـا�ل��قتصـادية�و�جتماعيـة�وال�ـ��مـن�أ�م�ـا�البطالـة�،تـد�ور�م�ـ�ان�املـ

مســـــتوى�مع�شـــــة�ا�فـــــراد�،انخفـــــاض�معـــــد��دخـــــار�املح�ـــــ��ممـــــا�ترتـــــب�عليـــــھ�تزايـــــد�اعتمـــــاد��ـــــذه�الـــــدول�ع�ـــــ��الـــــدول�املتقدمـــــة�،و�ـــــرى�العديـــــد�مـــــن�

�تمـام�الـدول�الناميـة��قتصادي�ن�أن�سياسـة�التـوط�ن�الصـنا���أحـد�العناصـر�ال�امـة�ملواج�ـة�تلـك�املشـا�ل،�غ�ـ��أن�الـدالئل��شـ���أنـھ�بـالرغم�مـن�ا

�ـا�ي��سياسة�التوط�ن�الصنا���،فإن�املشا�ل�ال���تواج��ا�ال�تزال�تبحـث�عـن�حلـول�جذر�ـة�،وممـا�الشـك�فيـھ�إن�ا���ـ��امل�ـا�ي�يحتـوي�ع�ـ��عـدد�ال�

املشـروعات�،�ـذا�مـا�دفعنـا���من�املواقع�ال���يمكن�أن�تتوطن�ف��ا�الصناعات�،وتختلف�وج�ات�النظر�وذلك�طبقـا�الخـتالف�املعـاي����ـ��اختيـار�مواقـع

سـواء��من�خالل��ذه�الورقة�البحثية�إ����سليط�الضوء�ع���سياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر�كأحد�البلدان�النامية�وال���تملك�من��م�انيات

لصـــناعية��،فالرؤ�ـــة�النظر�ـــة�للتـــوط�ن�الطبيعيـــة�او�ال�شـــر�ة�أو�املاديـــة�مـــا�يؤ�ل�ـــا�ل��ـــروج�مـــن�املنظومـــة�الر�عيـــة�والـــدخول��ـــ��املنظومـــة��نتاجيـــة�ا

�الصنا���ال�يمكن�ل�ا�أن�تتجسد�ع���أرض�الواقع�ما�لم�يكن��ناك�إس��اتيجية�صناعية�جديدة�يمكن�تطبيق�ا�ومـن�تـم�تحقيـق���ـداف�امل�شـودة

  :وعليھ�نطرح��ش�ال�التا���

ل��زائــر؟�ومــا��ــ��توج�ا��ــا�الرئ�ســية��ــ��ظــل�الظــرف�مــا�مــدى��عتمــاد�ع�ــ��سياســة�التــوط�ن�الصــنا���ضــمن��ســ��اتيجية�الصــناعية�

  �قتصادي�الرا�ن؟

  ما�املقصود�بالتوط�ن�الصنا��؟�وما���أ�دافھ،�مبادئھ،�وأ�م�أش�الھ؟��-

  ما����املحاور�الك��ى�لإلس��اتيجية�الصناعية����ا��زائر؟�وما����امل�انة�ال���تحتل�ا�سياسة�التوط�ن�الصنا���ف��ا؟�-

  التنظيمية�للتوط�ن�الصنا����ك���اعتمادا�����ذه��س��اتيجية؟أي��ش�ال��-

  :تتمثل�أ�داف��ذه�املداخلة����النقاط�التالية: أ�داف�البحث

  إبراز�أ�مية�التوط�ن�الصنا���كسياسة�محور�ة�لتحقيق�أ�داف�التنمية��قتصادية�و�جتماعية؛�-

  صناعية�ومرتكزا��ا؛�سليط�الضوء�ع���املحاور�الك��ى�لإلس��اتيجية�ال�-

كـزت�معرفة�توج�ات�سياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر����إطار��س��اتيجية�الصـناعية�ا��ديـدة،�مـع�محاولـة�تحديـد��شـ�ال�التنظيميـة�ال�ـ��ر �-

  .عل��ا�أك��

  :وح���تبلغ�الدراسة�أ�داف�ا�تم�تقسيم�ا�إ���ثالثة�محاور��اآل�ي

  ن�الصنا��مدخل�مفا�يمي�للتوط�: املحور��ول 

 الصناعة�ب�ن�منظوري�التوطن�والتوط�ن� .1

 مبادئ�وعوامل�التوط�ن�الصنا�� .2

 أ�داف�سياسة�التوط�ن�الصنا��� .3

  أش�ال�وآليات�التوط�ن�الصنا������ظل�متطلبات�التنمية�الصناعية: املحور�الثا�ي

 أقطاب�النمو�و�قطاب�التقنية� .1

 التجمعات�الصناعية� .2

  الصناعيةا��الة�ا��اصة�للمناطق� .3
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  إس��اتيجية�التنمية�الصناعية�وسياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر: املحور�الثالث

 الصناعة� لقطاع جديدة اس��اتيجيھ وضع أسباب -1

 محاور��س��اتيجية�ا��ديدة�لقطاع�الصناعة� -2

 .املخطط��س�شرا���للمناطق�الصناعية -3

  مدخل�مفا�يمي�للتوط�ن�الصنا��: املحور��ول 

بار�أن�التوط�ن�الصنا����و�عملية�إجرائية�أساسية����السياسات�الوطنية�للتص�يع�ال�����دف�أساسا�إ�ـ��تحقيـق�أ�ـداف�التنميـة�ع���اعت

 �جتماعية�و�قتصادية�للبالد،�فماذا�يقصد�بالتوط�ن�الصنا��؟�وما���مبادئھ،�عواملھ�وأ�داف�سياستھ؟

ستعمل�����دبيات�ال����عا���املسائل�امل�انية�للصناعة�غالبا�و�طر�قة�التمي��يـة�ُمصـطلَ�ْ��تـوط�ن�: ناعة�ب�ن�منظوري�التوطن�والتوط�نالص�-1
ُ
�

(implantation)وتوطن��(localisation)ح���املعاجم��عرف��ـاذين�املصـط���ن�ببعضـ�ما�وتتحـدث��ـ��نفـس�الوقـت�عـن�نظر�ـة�التـوط�ن��،(théorie 

d’implantation)أو�نظر�ة�التوطن��(théorie de localisation).  

بال�ســـبة�للـــبعض،�ِملصـــط���التـــوط�ن�عمومـــا�مع�ـــ��أك�ـــ��إ�ســـاعا�مقارنـــة�بـــالتوطن،�ذلـــك�ألنـــھ�يـــرتبط��عـــدد�مـــن�املشـــار�ع��ع�ـــ��مـــن�الوحـــدة�

عناصـر�القـرار�أي�ب�نمـا�يتضـمن�مصـط���التـوطن�. و�تضـمن�عناصـر�ت�ـو�ن�ب�يـة�صـناعية��ـ��إطـار�روابط�ـا�مـع�ا���ـ��ا��غرا�ـ�) املؤسسة(�قتصادية�

قة   .�ختيار�املحدد�للموقع،�و�ستعمل�عادة�لتعي�ن�املؤسسة،�امل�شأة�أو�املشروع�بطر�قة�مفرَّ

و�ع�ـــ��التـــوط�ن�الصـــنا���اختيـــار�وســـط�أو�ب�ئـــة�معينـــة�إلقامـــة�صـــناعة�أو�صـــناعات�معينـــة،�أي�اختيـــار�املواقـــع�والب�ئـــات�املناســـبة�اقتصـــاديا�

،�إلقامة�املشروعات�الصناعية�وتوز�ع�ا�ع���الرقعة�ا��غرافية�للبالد��غرض�ا��صول�ع����سـيج�صـنا���وط�ـ��واجتماعيا�وجغرافيا�وح���سياسيا

ولتحقيق�ذلـك�فـإن�الدولـة�مـن�خـالل�أج�ز��ـا�املتخصصـة��عـ�ن�املنـاطق�ال�ـ��ترغـب��ـ��تنمي��ـا�وأ�ـ�اب�. ذي�غايات�وطنية�وا��ة�ومحددة�مسبقا

  .أو�جماعات�أو��يئات�يختارون�املواقع�ال���يقدرون�أ��ا�مناسبة�ملشار�ع�ماملشار�ع�الصناعية�سواء��انوا�أفراد�

ووفقا�ل�ذا��ش���مصط���التوط�ن�إ���العنصر�التخطيطي�الذي�يم����قتصاد��ش��ا�ي�أين�يتم�ا��ديث�عن�نظر�ة�التـوط�ن،�و�ـ��املقابـل�

و�التــا���ا��ــديث�) توط��ــا(أيــن���ــيمن�اقتصــاد�الســوق�مــن�زاو�ــة�املؤسســة�وتموقع�ــا�يــتم�تنــاول�املســألة��ــ���دبيــات��قتصــادية�للبلــدان�الرأســمالية�

ورغم��ختالف����املع���ب�ن�التوط�ن�والتوطن�إال�أ��ما�يتفقـان��ـ���ثـر،�ألن�املؤسسـة�الصـناعية�كتنظـيم�اجتمـا���م�مـا��انـت�. عن�نظر�ة�التوطن

يولو���الــذي��عمــل��ــ��إطـاره،�فســي�ون�ل�ــا�نفــس�التفاعـل�مــع�ب�ئ��ــا��جتماعيــة�و�قتصــادية�طبيع��ـا�القانونيــة�وطبيعــة�النظــام��قتصـادي�و�يــد

  .والسياسية،�أل��ا�تفرض�دوما�شروط�ا�ومتطلبا��ا�من�أجل�تحقيق�أ�داف�ا

تتجاذبــھ�مقار�تــان��و�ــو�ا��ــدل�الــدائر��ــ��التحليــل��قتصــادي�ل�ــذا�املوضــوع�بــ�ن�اســ��اتيجيات�املؤسســة�وديناميكيــة�التنميــة�امل�انيــة�حيــث

وتحقيـــق�...) النقـــل،�اليـــد�العاملـــة�(أيـــن�تبحـــث�ف��ـــا�املؤسســة�عـــن�أمثـــل�تموقـــع�ل�شـــاط�ا�مـــن�حيــث�تخفـــيض�الت�ـــاليف�مقار�ـــة�باملنظمـــة�: مت�املتــان

أقطـــاب�نمـــو،�(العالئقيـــة��،�واملقار�ـــة�امل�انيـــة�ال�ـــ��تركـــز�ع�ـــ��أ�ميـــة�العالقـــات�املتداخلـــة،��رتباطـــات�املتبادلـــة�والشـــب�ات"نظر�ـــة�التـــوطن"�ر�ـــاح�

قــة�بــ�ن�املقــار�ت�ن�وال�ــ��بي�ــت�التفــاعالت�".نظر�ــة�التــوط�ن"لتنميــة��قلــيم�) مجمعــات�صــناعية،�أمــاكن�مبتِكــرة ِ
ّ
وقــد�أســ�مت�املقار�ــة�املختلطــة�املوف

  . ثر�م�شود�للم�انالضرور�ة�ب�ن�التنظيم�الصنا���والنظام�امل�ا�ي��قلي������ضمان�أحسن�فعالية�للمؤسسة�الصناعية�وأمثل�أ

وُ�رى�ذلك�ميـدانيا،�إذ��عت�ـ��التـوطن�والتـوط�ن�مف�ومـان�مرتبطـان�وتا�عـان�لبعضـ�ما،�مـن�ج�ـة�مـن�حيـث�النظـام�امل�ـا�ي�للصـناعة�أيـن�يـتم�

لتــأث���توجيــھ�التــوط�ن�الصــنا���عــادة�مــن�خــالل�قــرارات�التــوطن�ال�ــ���ســ�ند�عل��ــا�امل�شــآت�ا��ديــدة؛�مــن�ج�ــة�أخــرى�و�شــ�ل�معــاكس�قــد�ي�ــون�ا

  .الرئ�����املمارس�ع���توطن�امل�شآت�ا��ديدة��و����الواقع�ناجم�عن�التوط�ن�الصنا���املوجود�مسبقا

والـذي��ع�ـ��تموقـع�أو�تـوط�ن�اسـ�ثمار�صـنا���معـ�ن��ـ��ح�ـ��جغرا�ـ��" localisationتوطن�"لإلشارة�فاألدبيات�ا��الية��ستعمل�أك���مصط���

  .�س�ثمارات�املستقبلية�للمشروع�الصنا��ما،�و�التا����و�تحديد�م�ان�تجسيد�

  مبادئ�وعوامل�التوط�ن�الصنا���-2

�ع�ن��عتبار�لتحقيـق�) دولة،�مقاول�ن�وصناعي�ن(و���مجموعة�القواعد�ال���يجب�أن�يأخذ�ا��ل�متعامل�أو�فاعل� :مبادئ�التوط�ن�الصنا���2-1

ف�ــل�بلــد��عــد�اســ��اتيجية�تنميــة�قائمــة�ع�ــ��التصــ�يع�. ي�ــون�ل�ــا�طــا�ع�عــام�أو�خــاص��ــداف�ال��ائيــة�لسياســة�التــوط�ن�الصــنا��،�و�ــ��مبــاديء�قــد�

وال�ـــ��تـــدمج�سياســـة�التـــوط�ن�يأخـــذ��ـــ��ا��ســـبان��عـــض�العناصـــر�القاعديـــة��ـــ��توز�ـــع�القـــوى�املنتجـــة�عمومـــا�و�ســـ�ثمارات�الصـــناعية�با��صـــوص�

  .تأكيدا�ع���الفعالية��جتماعية�و�قتصادية�للتوط�ن�الصنا��

  :تتمثل��ذه�املبادئ���و �

 مبدأ�التخصص�الصنا���ل���ات؛� )1

 مبدأ��ستخدام��مثل�للموارد�ال�شر�ة�والطبيعية؛� )2

 مبدأ�تقليص�الفوارق�والفجوات�ب�ن�الب�ية�امل�انية�و�قتصادية�للبلد؛ )3
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 مبدأ�التخفيض�إ���حد�أد�ى�لت�اليف�النقل؛ )4

 للعمل؛مبدأ�التوط�ن�الصنا���من�وج�ة�نظر�التقسيم�الدو��� )5

 .مبدأ��ستعمال�العقال�ي�ل�����وحماية�الب�ئة )6

إن�اختيـــار�املوقـــع�النـــا���للصـــناعات�مـــن�ا��طـــوات��ساســـية�ال�ـــ��يجـــب�أن��عـــار�ل�ـــا�ا�تمامـــا�كب�ـــ�ا،�وحـــل��ـــذه� :عوامـــل�التـــوط�ن�الصـــنا���2-2

املوضـع�املناسـب�ألي�تـوط�ن�صـنا���وفقـا�للعوامـل�املـؤثرة��املش�لة�يكمن����اتباع�الطرق�العلمية�ال����س�ند�ع���دراسة�موضوعية�تحليليـة�إلختيـار 

  .���ذلك

تتمثـــل�عوامـــل�التـــوط�ن��ـــ��العناصـــر��قتصـــادية�ال�ـــ��تـــؤثر�ع�ـــ����ـــم�ت�ـــاليف��ســـ�ثمار�واســـتغالل�املشـــار�ع�املوطنـــة،�حيـــث�ت�نـــوع��ــــذه�

ونم�ـ��بـ�ن�ثـالث�مجموعـات�مـن�العوامـل�. ع�اختيـار��ـذا�املوقـعالت�اليف�مـع��غ�ـ��املوقـع،�و�ـ���ع�ـ��عـن�ت�ـاليف�التـوطن�ال�ـ��يـرتبط���م�ـا�وقيم��ـا�مـ

��:  

 عوامل��نتاج؛ -

 عوامل�التنظيم؛ -

 .عوامل�الب�ية�التحتية�ومختلف�أماكن��ستقبال -

ة�العمــل�و�قصــد���ــا�مجمــوع�العناصــر�الداخلــة��ــ��ســ��ورة��نتــاج،�و�ــ��املــوارد�الطبيعيــة�مــن�طاقــة،�مــواد�أوليــة�وميــاه؛�قــو �:عوامــل��نتــاج�2-2-1

  .والنقل�و�تصاالت) اليد�العاملة(

اق�ـــ�ن�الســـلوك�ا��غرا�ـــ��ل�ـــل�الصـــناعات�ولـــزمن�طو�ـــل�بالبحـــث�شـــبھ��ســـت�نا�ي�عـــن�العناصـــر�املاديـــة�الداخلـــة��ـــ��العمليـــة��:املـــوارد�الطبيعيـــة. أ 

وماعـدا�الـدور�جـد�املعت�ـ��للميـاه�. �نتاجية،�إذ�ارتبط�توطن�امل�شآت�الصناعية�بجوار�مصادر�الطاقة�وتوفر�املـواد��وليـة�والقـرب�مـن�مواقـع��نتـاج

مــــل��خــــرى�تناقصــــت�أ�مي��ــــا�بال�ســــبة�للعديــــد�مــــن�املؤسســــات�نظــــرا�لتطــــور�التقنيــــات�ا��ديــــدة�للنقــــل�والتجــــارة�خاصــــة��ــــ��البلــــدان�فبقيــــة�العوا

  .الصناعية

�عــود�الفضــل�لتنــاقص�أ�ميــة�القــرب�مـــن�مــوارد�الطاقــة�واملــواد��وليــة�إ�ــ���م�انــات�الواســعة�ال�ــ��وفر�ـــا��:الــدور�املتنــامي�للنقــل�و�تصــاالت .ب

ل�وانخفــاض�الت�ــاليف؛�وســواء��علــق��مــر�بالنقــل�البحــري،�ال�ــ�ي�أو�ا��ــوي�ف�ــذا�العامــل�حــرر�الصــناعات�مــن�قيــود�جغرافيــة�واقتصــادية�عنــد�النقــ

  .توط��ا

و�شـــ�ل�مســـتقل�عـــن�وســـائل�النقـــل،�تلعـــب�وســـائل��تصـــال�دورا�متفوقـــا�أك�ـــ��فـــأك����ـــ��التوطينـــات�ا��ديـــدة؛�ف�نـــاك�عالقـــة�مباشـــرة�بـــ�ن�التصـــ�يع�

ر�ع�ودرجــة�تطـــور�وســائل��تصــال�ا��ديثـــة�وخاصــة��ن��نــت،�و�مـــاكن�ال�ــ��تمتلــك��ـــذه�الوســائل�بإم�ا��ــا�الوصـــول�ل�ــل�املعلومــات�ومختلـــف�الســ

كمـــا�ســـمحت�وســـائل��تصـــال��ــــذه�بفصـــل�املراكـــز�الصـــناعية�للقيـــادة�عـــن�الفضــــاءات�. �ســـواق�ممـــا��عـــزز�جاذبي��ـــا�للمســـ�ثمر�ن�وعوامــــل��نتـــاج

نتاج،�مما�رفع�من�إم�انية��شت�ت�م�شـآت�نفـس�املؤسسـة�ألن��ـذه�الوسـائل��ـ��قاعـدة�ال�سـي���عـن��عـد،�كمـا�سـمحت�أيضـا�بتحو�ـل�الصناعية�لإل 

  .الوحدات�امللوثة�أو�ذات�ال��يج�العا���إ���خارج�التكتالت

،�ومــن��ــذه�الزاو�ــة�يمــارس�العامــل���ســا�ي�العنصــر�الــذي�ال�غ�ــ��عنــھ��ــ��ســ��ورة�إنتــاج�أي�مؤسســة��ــو���ســان�:اليــد�العاملــة�أو�قــوة�العمــل.  ج

  . تأث���كب���ع���توط�ن�الصناعات،�مع��شارة�إ���أن��حتياج�لليد�العاملة�ي�ون�من�ناحية�كمية�ونوعية��ذه�املوارد�ال�شر�ة

ختلفــــة�ال�ــــ��تتطل��ــــا�العديــــد�مــــن�دفــــع�التقــــدم�التكنولــــو���لضــــرورة�الت�ــــو�ن�املســــتمر�لليــــد�العاملــــة�لتجديــــد�معارف�ــــا�وكــــذلك�تطــــو�ر�الكفــــاءات�امل

ال�ــ���القطاعـات�مـع��ن�شــار�الالمحـدود�للتكنولوجيــات�ا��ديـدة�لإلعــالم�و�تصـال،�و�ا��صــوص�مـع��نفتــاح��قتصـادي�والتحر�ــر��ـ��إطــار�العوملـة

  .جاري رافق��ا�تحوالت�ك��ى����مناخ�و��ئة��عمال،��س�ثمار،�املنافسة،�ا��اذبية،�التنافسية،�التحر�ر�الت

تقاسم�امل�ان�والت�امالت����تنظيم�الصناعة��شدنا�نحو�ال��كز،�التخصص�والتعاون،�ألن�ل�ا�وزن����عملية�التص�يع�كمـا� :عوامل�التنظيم��2-2-2

  .���عملية�التوط�ن�الصنا���من�زاو�ة�الفاعلية��قتصادية

  :و���بثالثة�أنواع�Marshallتكمن�نقطة��نطالق��نا�����ثار�ا��ارجية�لل��كز�مثلما�أدرك�ا�

 ســمح�تجــاور�املؤسســات�ال�ــ��ت�ت�ــ��لــنفس�الصــناعة�برفــع��تصــاالت�فيمــا�بي��ــا�والتقاســم�التعــاو�ي�للمعلومــات�: �ثــار�ا��ارجيــة�للمعلومــات�

 الضمنية�املتداولة�ع���قاعدة�عالقة�غ���تجار�ة؛

 ثــــار�ا��ارجيــــة�بــــ�ن�صــــناعية��(interindustriels) :ت�ال�ــــ��ت�ت�ــــ��لــــنفس�الصــــناعة�ولكــــن�تمارســــ�ا��ــــ��مســــتو�ات�مختلفــــة�مــــن�تجــــاور�املؤسســــا

فبإم�ــــان��ــــذه�. سلســــلة�القيمــــة�يضــــمن�التخصــــص�ا��يــــد�إلحتياجا��ــــا�واقتصــــاد�الت�ــــاليف،�كمــــا�أن�مســــتوى�تخصصــــ�ا�ســــي�ون�جــــد�مرتفــــع

 ا�إذا�ما��انت�منعزلة�عن��عض�ا؛�عدد�مع�ن�من�املوارد�الثابتة�وال���ال��ستطيع�ا��صول�عل���-���ع�ن�امل�ان�–املؤسسات�تقاسم�

 وجـود�يـد�عاملــة�وافـرة�ومتنوعـة��ســمح�للمؤسسـات�بإيجـاد�اليــد�العاملـة�املتخصصـة��شــ�ل�: �ثـار�ا��ارجيـة�املرتبطــة�بالسـوق�املشـ��ك�للعمــل

 .جيد،�كذلك�أحسن�تقاسم�لبعض�الت�اليف�ا��اصة�بالعمل�وأحسن�استفادة�من�املعارف
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،�حيـث�تـأ�ي�اقتصـاديات�التحضـر�مـن�وجـود�(urbanisation)إضافة�إ����ثار�ا��ارجية�لل��كز�يمكن�إضـافة�أيضـا��ثـار�ا��ارجيـة�للتحضـر�

ه�ســوق�اســ��ال�ي�م�ــم�والــذي�بإم�انــھ�أن�يــؤازر�أ�ميــة�املؤسســات،�وذلــك�بتموقــع�املؤسســات�بجــوار�أســواق�تضــمن�ل�ــا�إم�انيــات�أك�ــ��للبيــع،�ألن��ــذ

  .ست�ون�الوسيلة�لضمان�آفاق�جيدة�للمؤسسات�تجاه�ت�اليف�ثابتة�قد�ت�ون�م�مة�وت�اليف�متغ��ة�قد�تميل�للتناقص��سواق

�عــــد�تحديــــد�العوامــــل�العامــــة�للتــــوط�ن�الصــــنا���يتوجــــب�ع�ــــ��الصــــناعات�أن���ــــتم��:عوامــــل�الب�يــــة�التحتيــــة�ومختلــــف�أمــــاكن��ســــتقبال�2-2-3

فعــــال،�فــــاملوقع�الــــذي�س�ســــتقبل�. بل�ال�شــــاطات�الصــــناعية،�و�ــــ��خصــــائص�مالزمــــة�لتوطي��ــــا�ا��ــــاصبا��صــــائص�املم�ــــ�ة�للموقــــع�الــــذي�س�ســــتق

ة�املؤسسات�املر��ة،�سواء��ان����ال�سيج�ا��ضري،����املحـيط،�منطقـة�صـناعية�أو�موقـع�منعـزل،�مـن���ميـة�بمـا��ـان�أن�يتـوفر�ع�ـ��قاعـدة�ب�يـ

  . لي��ا��قتصادية�و�جتماعيةتحتية�ال�غ���ع��ا�للعمل�ا��يد�للمؤسسة�وكذلك�فعا

إجمـــــاال�نم�ـــــ��بـــــ�ن�مجمـــــوعت�ن�مـــــن�عوامـــــل�الب�يـــــة�التحتيـــــة�تا�عـــــة�عمومـــــا�للســـــلطات�العموميـــــة�ومرتبطـــــة��شـــــ�ل�مباشـــــر�أو�غ�ـــــ��مباشـــــر�بال�شـــــاطات�

  :الصناعية؛�تتمثل��ذه�العوامل���

 شــبكة�توز�ــع�وتصــر�ف�.. شــبكة�الطــرق،�املــوا�ئ،�املطــارات�: شــبكة�النقــل(وتت�ــون�مــن�ال�يا�ــل�القاعديــة��ساســية��:الب�يــة�التحتيــة�التقنيــة�،

: شـب�ات��تصــال(؛�و�يا�ــل��تصـاالت�...)شـب�ات�الك�ر�ـاء،�الغـاز،�الوقــود،�مختلـف�مصـادر�الطاقـة�(؛�وال�يا�ـل�الطاقو�ــة�... ) امليـاه�والتط��ـ��

 ؛....)�اتف،�ان��نت�

 و�ن،�التحضــر�والســكن،�ال�ــ�ة�وا��مايــة��جتماعيــة،��شــاطات�التجــارة�وا��ــدمات�التعلــيم�والت�ــ�:�قتصــادية-الب�يــة�التحتيــة��جتماعيــة

وجـــود��ـــذه�الب�يـــة�التحتيـــة�وكـــذلك�تطور�ـــا�املســـتمر�يمثـــل�املؤشـــر�ع�ـــ��مســـتوى�تطـــور�نوعيـــة�ا��يـــاة�للمـــواطن�ن�عمومـــا،�و�ـــ��جـــد�.... و�دارة�

فإ��ــا�تمــارس�تــأث��ا�كب�ــ�ا�ع�ــ��املؤسســات�) عموميــة�أم�خاصــة(�يا�ــل�م�مــا��ــان�طــا�ع��ــذه�ال. م�مــة�أوال�ل�ــل��مــن�قــوة�العمــل،�ثــم�للمؤسســات

الصـناعية�عنـد�توط��ـا،�ف�ــ���سـمح�بتفـادي��سـ�ثمارات�غ�ــ��املنتجـة�و�عبـاء�الزائـدة�إضــافة�إ�ـ��تـوف���محـيط�شــامل�ضـروري�لعمـل�املؤسســة�

  . وتنافسي��ا

سياسة�التوط�ن�الصنا����ـ��الوسـيلة�لتحقيـق�سياسـة�التصـ�يع��ـ��البلـد،�وتتم�ـ��أشـغال�ا�وم�ما��ـا�بـالتنوع�: أ�داف�سياسة�التوط�ن�الصنا�� -3 

�قتصــادي�الــذي��ســتدعيھ��ــل�تــوط�ن�ملشــروع�جديــد،�و�غ�ــ���ــ��الــزمن�ســواء�مــن�حيــث��-والتغ�ــ���ــ��الــزمن؛�تنــوع�مــن�خــالل�تــأث��ات�النظــام�امل�ــا�ي

 .  ا��اجة�إ���ت�و�ن�عناصر�جديدة�للب�ية�امل�انية�للصناعة�تماشيا�مع�إم�انات�التوط�ن�ا��ديدةضرورة�تحو�ل�العناصر�املوجودة�أو�ب

ترمــي��ــل�سياســة�للتــوط�ن�الصــنا���إ�ــ��تحقيــق�جملــة�مــن���ــداف��ــ��إطــار���ــداف�الشــاملة�للتنميــة�امل�انيــة،��ســمح�تنوع�ــا�بتصــ�يف�ا�

  :أصناف) 04(وفقا�لطا�ع�ا�املش��ك�إ���أر�عة�

 مــن�خــالل�املســا�مة��ــ��التنميــة�املركبــة�ل���ــات�عــن�طر�ــق�تقلــيص�نفقــات��ســ�ثمار،�ت�ــاليف��نتــاج،�النقــل،�أو�مــن�: داف��قتصــادية��ــ

تـدخل��ـذه�ا��ملـة�مـن�التـداب���وامل�ـام�. وتفعيل�ديناميكية��قاليم�غ�ـ��املتطـورة�اقتصـاديا" ت�شيط"خالل�تطو�ر�القاعدة�املادية�والطاقو�ة�و

 سياسات�العمومية�وال���تندرج�بدور�ا����إطار�أك���ا�ساعا�و�و���يئة��قليم؛�ضمن�ال

 و�شمل،�وفقا�إلرادة�السلطات�العموميـة،�خلـق�مراكـز�جديـدة�و�ـؤر�صـناعية�تّحفـز�التغي�ـ���ـ��الب�يـة��جتماعيـة�للمنـاطق�: ��داف�السياسية

�ضـار�ة،�والتخفيـف�مـن�التفاوتـات�بــ�ن�املنـاطق،�املدينـة�والر�ـف،�بـ�ن�ســاحل�املسـ��دفة�وال�ـ���سـمح�بتقلـيص�حر�ـات�ال��ــرة�و�ختالفـات�ا�

 ؛�.... وداخل�البلد�

 عّ�ـــ��عـــن�تقلـــيص��ختالفـــات�ا���و�ـــة��ـــ��املـــداخيل،�ا��يـــاة�الثقافيـــة،�ا��ـــدمات��جتماعيـــة،�أيـــن�ي�ب�ـــ��أن�: الثقافيـــة-��ـــداف��جتماعيـــة
ُ
�

و�نــا��عت�ــ��تــدخل�الســلطات�العموميــة،�عــن�طر�ــق�عــدة�قنــوات،�جــد�. وخلــق�فــرص�العمــل�ت�ــون�التحــوالت�مناســبة�ل�ي�ــل�الســ�ان�ال�شــط�ن

 م�م؛

 سياسـية،�يبقـى�ال�ـدف��ـو�ا��فـاظ�ع�ـ���مــن�-نظـرا�للظـروف�الرا�نـة�ال�ـ����ـيمن�ع�ـ��السـاحة�العامليــة�والوضـعية�ا��يـو: ��ـداف�الدفاعيـة

ا�املنـــاطق�ا��دوديـــة�و�ـــذا�مـــن�أجـــل�تـــدعيم�عالقـــات�حســـن�ا��ـــوار�وعمليـــات�ومـــن��ـــذه�الزاو�ـــة�فـــإن�ســـ��ورة�التـــوط�ن��ع�ـــ��أيضـــ. و�ســـتقرار

  .�ندماج�ا���وي 

  أش�ال�وآليات�التوط�ن�الصنا������ظل�متطلبات�التنمية�الصناعية: املحور�الثا�ي

ع���ذلك��و��شوء�أش�ال��ترافقت�تطورات�العوملة�مع�إعادة��عديل�العالقة�ب�ن��قتصاد�وا�����والعالقة�ب�ن�املح���والشامل،�والشا�د

مـــع��شــــارة�إ�ــــ��ا��الــــة�ا��اصــــة�... ،�التجمعــــات�الصــــناعية)أقطــــاب�نمــــو،�تنافســـية،�تقنيــــة(تنظيميـــة�متعــــددة�للتــــوط�ن�الصــــنا���مثـــل��ســــتقطاب�

  .للمناطق�الصناعية

  أقطاب�النمو�و�قطاب�التقنية -1
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�ــذا�املنظــور�قبــل��قتصــاد�ا��غرا�ــ��ا��ديــد،�إذ�أو�ــ��أنــھ�" إقتصــاد�القــرن�العشــر�ن"�ــ��مؤلفــھ��François Perrouxأدخــل�: أقطــاب�النمــو�1-1

ـــض�مـــن�ت�ـــاليف�النقــل�و�ســـتفيد�مـــن��قتصـــاديات�الســـلمية�كمـــا�تتـــدعم� بتقــارب�املؤسســـات�مـــن��عضـــ�ا�وتواجـــد�ا�معـــا��ــ��م�ـــان�معـــ�ن�فإ��ـــا�تخّفِ

  .للنمو�واجتذاب�مؤسسات�أخرى�وال���بقدوم�ا�س�ستفيد�و�غذي��ذه�الس��ورة�بدور�ايمكن�للقطب�إذا�أن�ي�ون�مصدرا�. تنافسي��ا��عاضديا

  :يمكن�إجمال�فوائد�نظر�ة�أقطاب�النمو�بما�ي��

 إن�النظر�ة��ش�ل�طر�قة�كفؤة�جدا�لتوليد�التطور�تبعا�القتصاديات�التكتل�املختلفة؛  

  نفاق�العام�ع���مناطق�كث��ة؛إ��ا�تركز��س�ثمار����نقاط�معينة�ذات�ت�اليف�أقل�بدال�من��  

 ليم�من�خالل�تأث��ات��ن�شار��سا�م�أقطاب�النمو�ع���نقل�تأث��ا��ا��يجابية�خارج�نقطة�النمـو�ممـا��سـاعد�ع�ـ��حـل�كث�ـ��مـن�املشـا�ل�لألقـا

  .املتد�ورة

  :ومن�أجل�أن�ي�ون�القطب�ذو�قوة�محركة�فعلية�فيجب

 روس��ي�ت�ون�النتـائج�إيجابيـة،�فـإن�أصـبح��سـا�م��ـ��خلـق��ضـطرابات�ال�ـ��ت�ـون�ل�ـا�آثـار�أن�ي�ون����وسط�اجتما���واقتصادي�محدد�ومد

  سلبية�ع���املحيط�فإنھ�ال��ستحق��ذا��سم؛

 يتوفر�ع���عوامل�اقتصادية�وتقنية�و�تمتع���امش�من�ا��ر�ـة،�أي�أن��ـذا�النـوع�مـن�الوحـدات��ـ��البلـدان�الناميـة�يخضـع�لقـرارت�مجموعـات�

  .   الية�فاعلة��عمل�بالت�سيق�مع�السلطات�الداخلية�أو�ا��ارجيةاقتصادية�وم

يجب�أخذ��ذه�الشروط�و�عتبـارات��عـ�ن��عتبـار�عنـد�الرغبـة��ـ��تـوط�ن�أو�اسـتحداث�قطـب�تنمـوي�معـ�ن،�وإال�ا�عكسـت�آثـاره�سـلبا�ع�ـ��

  .املنطقة�وع���املحيط�عامة

إقلي�ــ��يــتم�فيــھ�جمــع�املؤسســات�ذات�التكنولوجيــا�العاليــة��ــ��موقــع�واحــد،�و��ــتج�عــن�يمثــل�القطــب�التق�ــ��شــ�ل�تنظي�ــ�� :�قطــاب�التقنيــة�1-2

  .���ميدان��بت�ارات�والت�و�ن�(synergie)ذلك�آثار�التوافق�والتداؤب�

  : ومن�أجل�تحقيق�الغايات�امل�شودة��عمل��ذه��قطاب�ع��

 البحوث�والشر�ات��سواق؛تحف���وإدارة�تدفق�املعرفة�والتقنية�ب�ن�ا��امعات�ومعا�د� 

 ت�س���ت�و�ن�ونمو�امل�شآت��قتصادية�املب�ية�ع����بت�ار�من�خالل�آليات�التحض�ن�و�ن�ثاق�من�الشركة��م؛ 

 توف���تج���ات�ومساحات�عالية�ا��ودة�باإلضافة�إ���خدمات�ذات�قيمة�مضافة.  

  : التجمعات�الصناعية -2

التجمع�الصنا����و�تجمع�جغرا�ـ��ملجموعـة�مـن�امل�شـآت�الصـناعية�واملؤسسـات�املسـاندة�ال�ـ���عمـل��ـ���شـاط� :مف�وم�التجمعات�الصناعية�2-1

�ل�مع�ن،�ت��ابط�وتت�امل�فيما�بي��ا����انتاج�مجموعة�من�منتجات�أو�خدمات��ذا�ال�شاط،�و�حيث�تدخل����عالقة�ت�امل�و�شـابك�فيمـا�بي��ـا��شـ

و�شــــمل��ــــذه�العالقــــة�تبــــادل�الســــلع�. �نتاجيــــة،�م�ونــــة�بــــذلك�السلســــلة�ال�املــــة�للقيمــــة�املضــــافة�للمنــــتجرأ�ــــ���وأفقــــي��ــــ��جميــــع�مراحــــل�العمليــــة�

  .وا��دمات�واملعلومات�وا����ات�واملوارد�ال�شر�ة

عـــة�يوجـــد�العديــد�مـــن�التقســـيمات�للتجمعـــات�الصـــناعية�ومــن�أ�م�ـــا�مـــا�يتعلـــق�بتقســيم�ا�حســـب�ال�ي�ـــل�إ�ـــ��أر� :أنــواع�التجمعـــات�الصـــناعية�2-2

  :أنواع�ل�ل�م��ا�نوعية�مختلفة�من�الروابط�والعالقات�ب�ن�املؤسسات

 تت�ــــون�مــــن�شــــر�ات�محليــــة�صــــغ��ة�ومتوســــطة�ا���ــــم،�تتخصــــص��ــــ��الصــــناعات�املعتمــــدة�ع�ــــ��التكنولوجيــــا�املتقدمــــة�: تجمعــــات�مارشــــال

 .و��ون�التبادل�التجاري�بي��ا�كب��ا. وا��رفية�العالية

 ر�عل��ا�شركة�أو�عدة�شر�ات�كب��ة�يخدم�ا�عدد�كب���من�الشر�ات�املتوسطة�والصغ��ة�املوردة�للمـدخالت��سيط: تجمعات�املحور�و�ذرعة

 .واملخرجات

 كمـا�. تت�ون�من�فروع�الشر�ات�الدولية�متعددة�املصا�ع،�وتتم�ـ��بضـعف�التبـادل�التجـاري�فيمـا�بـ�ن��ـذه�الفـروع: تجمعات�منصات�الفروع

 .املصا�ع�واملزودين�باملدخالت�قليلأن�عدد�الشر�ات�املن�ثقة�عن��ذه�

 ت�شأ����حال�وجود�مقدمي�ا��دمات�وموردي�املدخالت�حول�مراكز���شطة�العامة�الكب��ة����الدولة��ا��امعات�: تجمعات�املراكز�العامة

  ).املراكز(واملش��ي�) ملوردينا(والقواعد�العسكر�ة�وامل�اتب�ا���ومية�والشر�ات��س��اتيجية�الك��ى،�والعالقة�تقوم�ع���عالقة�البا�ع�

يمكــن�للمنطقــة�الصــناعية�أن�تصــبح�قطبــا�تنمو�ــا�محليــا�خاصــة�إذا��انــت��امــة�فيمــا�تــوفره�مــن�مناصــب�: ا��الــة�ا��اصــة�للمنــاطق�الصــناعية -3

  .للعمل،�حيث�سي�ون�ل�ا�نفس�أثر�القطب�التنموي�من�حيث�تحر�ك�املنطقة�اقتصاديا�واجتماعيا

إن�أســلوب�املنــاطق�الصــناعية��ــو�مــن�ا��صــائص��ساســية�للتــوط�ن�الصــنا���ا��ــديث،�ففــي�الوقــت�ا��ــا���إن�أ�ــ�اب�الصــناعة�عنــدما�

رفـة�يبحثون�عن��ماكن�املناسبة�لتوط�ن�صناعا��م�فإنھ�من�ب�ن�الشروط�ال���يبحثون�ع��ا��ـو�تـوفر�منطقـة�صـناعية��ـ��ا��ـال�أو�مسـتقبال�مـع�مع

ول�ذا�فإن�املنطقة�الصناعية��عت�ـ��عـامال�تقنيـا��ـ��عمليـة�التـوط�ن�الصـنا��،�ألن�مـن�أ�ـداف�ا�تـوفر�أرض�مكيفـة�طو�وغرافيـا�ملمارسـة��.تار�خ��نجاز
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ال�شـــــاط�الصـــــنا���و�ســـــتجيب�إلحتياجاتـــــھ�وت�ـــــون�مدعمـــــة�بمختلـــــف�عناصـــــر�الب�يـــــة�التحتيـــــة�الضـــــرور�ة�مثـــــل�املواصـــــالت�والطاقـــــة�واملـــــاء�وجميـــــع�

و��ـذا�املع�ــ��فــإن�املنطقـة�الصــناعية��ــ��عبــارة�عـن�مجــال�نــو���مجسـد��ــ��رقعــة�جغرافيـة�مج�ــزة�بالوســائل�الضــرور�ة�. املتعــددة�ال�سـ�يالت�التقنيــة

  . ملمارسة�ال�شاط�الصنا��

  اس��اتيجية�التنمية�الصناعية�وسياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر: املحور�الثالث

 عرف وقد�.املح�� �س��الك إ�� موج�ة التحو�لية معظم�الصناعات �انت حيث متنوعة، صناعية قاعدة إ�شاء ع�� �ستقالل �عد ا��زائر عملت

 سنة إ���1990 سنة من الصنا�� القطاع الوط�� �قتصاد �ي�لة إعادة مست الصناعية،�حيث التنمية ع�� أثرت �امة ا��زائري�مراحل �قتصاد

 املنافسة حدة ز�ادة إ�� أدت إقليمية�ودولية، تكتالت وظ�ور  الدولية، التحوالت مع خاصة القطاع �عرف�ا �ان ال�� املشا�ل ن�يجة �انتوال����2010

  .املحلية املنتجات وتد�ي الدولية

   الصناعة لقطاع جديدة اس��اتيجيھ وضع أسباب- 1

 وفقا �ي�لتھ وإعادة الصناعة لقطاع السابقة وال��امجالسياسات� �� النظر إلعادة س�با املجاالت، �افة �� ا��زائر عرف��ا ال�� التطورات �انت�

 ا��ديدة�للدول  التنافسية والقدرات العالم، �عرف�ا ال�� �زمات بي��ا من الرا�نة، الدولية التطورات �عتبار �ع�ن �خذ مع التغ��ات ل�ذه

الصناعة� رفع ع�� صياغة�إس��اتيجية�قادرة توجب ال�� ةاملوضوعي �سباب أ�م ت��يص و�مكن .الدولة اقتصاد ��دد وال���أصبحت الناشئة،

 :ا��زائر�ة�إ���املستوى�العال���فيما�ي��

 الفكر وا�تمام مش�لة �عد حيث القطاعات، �افة بالتنمية��� لل��وض �امة عناصر و�� :و�جتماعية �قتصادية ل��ياة العامة الظروف 1- 1

 �ن و�� من�آثار�ا، بالفعل �عا�ي ال�� ا��زائر بي��ا ومن العالم دول  �ل اقتصاديات ع�� أثرت ال�� مع�العوملة خاصة الزمن، مر ع�� السيا���

�والتطورات عن اك�سب��ا ال�� املزايا من لالستفادة وطرق  السبل إيجاد تحاول   �� تحس�ت ال�� النمو معدالت خاصة �قتصادية، التغ��ات

�أسعار ن�يجة �خ��ة، العشر�ة �البالد �قتصادية ��شطة أمام عقبة اليوم �عد لم ال�� �منية �وضاع وتحسن الب��ول، الرتفاع  وقد .��

�تم �سنوات مقارنة كب��ا ا��زائر�تقدما عرف��ا ال�� التطورات أظ�رت �حيث  الناحية من البالد، �� �صالحات من الكث�� إنجاز ال�سعي�يات

 �قتصادي، القانونية�للقطاع و�صالحات ال�شر�عات ذلك ع�� ساعدت حيث باالستقرار، تم��ت ��وال�2004-2000الف��ة� خالل �قتصادية

  التنمية ملص��ة وفقا �ي�لتھ إعادة خالل من

�صياغة الدولة �� املسئول�ن ع�� تلزم وال�� ومعقدة، متطلبا��ا�صعبة ت�ون  حيث جديدة، مرحلة من البد :�قتصادي �ستقرار �عد ما مرحلة 2- 1

�لتوظيف الوقت �� إس��اتيجية، �إعداد من القطاع، �افة �� شاملة لتنمية جديد تنفيذ �� املحققة واملك�سبات املزايا الرا�ن  برامج خالل

 .املحلية للمنتجات والتنافسية �نتاجية والقدرة مستوى  رفع ع�� �عمل وسياسات،

 الصناعات مداخل ع�� و�األخص الب��ول، مداخل ع�� ا��زائري�لف��ة�طو�لة �قتصاد اعتماد :املحروقات خارج الصناعية الصادرات ترقية�3- 1

 ف��ة من الب��ول مداخل تؤثر�ع�� قد ومالية، اقتصادية أزمات العالم �عرف حيث التحو�لية، الصناعات �� التفك�� ع���الدولة يفرض �ستخراجية،

 ال��يار ن�يجة ا��زائر� ش�دتھ الذي النمو معدالت فتد�ي املحروقات، خارج الصادرات�الصناعية إس��اتيجية�ل��قية إيجاد من البد ول�ذا ألخرى،

 الشروط توف�� إس��اتيجية�تتضمن إ�� �ن تحتاج�ا��زائر .الوط�� �قتصاد �ي�لة إعادة �� س�با �ان) 1999-1986(أسعارا�لب��ول�خالل��الف��ة�

 �ذه��س��اتيجية��،وال�� لتنفيذ و�إدار�ة تكنولوجية احتياجات الصناعة قطاع الواقع �� و�تطلب .ر�عة�ودعم�االس الصناعية بالتنمية للقيام الالزمة

�ا��ديدة القيمة إلنتاج الوسيلة �� فالصناعة النمو؛ معدل رفع �� �س�م  وظائف إ�شاء أخرى  ج�ة ومن ج�ة، من الوط�� �قتصاد �� املضافة

 .ا��ديد العال�� النظام �� باالندماج �سمح كما الوط��، �قتصادوتحديث� و�ي�لة جديدة،

 : لقطاع�الصناعة)  2014- 2010 (ا��ديدة� �س��اتيجية محاور  - 2

 حيث خاصة، و�م�� السيا��� وا��انب �قتصادي ���ا��انب حقق��ا ال�� النتائج توظيف ع�� ا��ديدة الصناعية �س��اتيجية �عتمد أن من بد ال

�السياسات ال�� ا��يدة الظروف توفر �ب�نفيذ �ذه� جاءت وقد املحلية، للصناعة خدمة مث�� بطر�قة تصاغ وال�� التنمو�ة، وال��امج �سمح

 رئ�سة محاور  أر�عة �� مب�نة و�� ،)2014-2010(�س�ثمار�لف��ة وترقية املتوسطة الصغ��ة واملؤسسات الصناعة وزارة وثيقة مشروع �� �س��اتيجية

  :و��

  :العناصر�املوالية وفق ترقي��ا ي�ب�� ال�� القطاعات اختيار يتم: فعالة �ك�� القطاعات اختيار  -  أ

 التنمية �� فعال بأداء تتمتع ال�� الصناعات تحديد. 

 املحددة للفروع التنافسية القدرة تحليل. 

 السوق�الدولية �� املتاحة والفرص املس��دفة، وال��ديدات الفروع �� والضعف القوة نقاط تقييم. 

 لتنفيذ�ا�ومتا�ع��ا العناصر ومتا�عة املث��، �ختيارات ل�ذه املأخوذة الصناعية �س��اتيجية تفعيل. 

  :�� متناسقة مستو�ات ثالثة ع�� العمل وال���تتطلب اختيارات��س��اتيجية�الصناعية، إ�� الصنا�� �ن�شار �س�ند :الصناعة قطاع �شر - ب
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�من للصناعات الصنا�� لل��و�ج وتكثيف�ا الطبيعية املوارد تنمية :�ول  املستوى   �عز�ز منھ وال�دف الطبيعية، املوارد تنمية خالل ا��ديدة،

�ذه�املوارد� إ���مصنع��ستخدم الطبيعية للموارد مصدر مجرد من و�نتقال الطبيعية، ال��وات �سمح�ل��زائر�استغالل أن شا��ا من ال�� الصناعات

 .وا��ديدة العالية التكنولوجيا باستعمال و�ذا ،..والنفط ا��ديد وصناعة صناعات�الب��وكمياء ذلك ومثال ال��ائية، املصنعة للمنتجات ومصدر

�تحقيق �سا�م ال�� الصناعات ب���يع و��ون  ،الصناعات تكثيف :الثا�ي املستوى   سلسلة خالل من حاليا، املوجودة ��شطة ب�ن الت�امل ��

 .الرأسمالية والسلع والغذائية والبيطر�ة والدوائية الك�ر�ائية ذلك�الصناعات أمثلة ومن �نتاج،

 العصر �� تخص وال�� مناطق�ا، �عض �� أو ، ا��زائر �� موجودة لم�تكن ال�� بالصناعات وتتعلق ا��ديدة، الصناعات ���يع :الثالث املستوى 

 )صناعة�السيارات�ول�س�ال��كيب� و�تصاالت املعلومات( ياالتكنولوج وصناعة صناعة�املعرفة ا��ا��

 .الصناعية التنمية سياسات - ت

وفق� الصنا�� القطاع وتطو�ر ترقية ألجل)  2014-2010(لف��ة� ا��ديدة الصناعية  ور�ائز��س��اتيجية أساسيات �عت�� ال�� وال��امج السياسات و��

�والتطورات �الصناعية، قو�ة دفعة إلعطاء �يجا�ي والت�سيق للعمل الرا�نة الدولية املتغ��ات  تنفيذ �س��اتيجية �ذه تتضمن حيث للتنمية

  :ا��زائر�ة�وال���نذكر�م��ا� للصناعة الديمومة�والت�اثر تضمن وتطو�ر�ا الالزمة السياسات

 واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات ترقية  

 ال�شر�ة املوارد تنمية  

 بت�ار دعم�  

 و�تصاالت املعلومات تكنولوجيا ع�� �عتماد  

 التنافسية القدرة ل���يع �عمال ذ�اء 

 جن�� �س�ثمار ���يع� 

 الصنا�� �س�ثمار ���يع 

 )ا��غرا��(الصنا�� التوط�ن - ث

 مجال �� متقدمة مرحلة البالد وصلت وقد للصناعات، موقعا �عت�� حيث ا��غرا���للصناعة، ال�شر فضاء من الثا�ي البعد الصنا�� التوط�ن �عد

 الصناعة ترقية ع�� �عود مردودية تقديم دون  ال�يا�ل�املختلفة �ذه تتطور  ذلك، ومع والتدر�ب، التحتية،ومراكز�البحث الب�� وتطور  ترك���عمال،

�التوط�ن فإن السياق، �ذا و�� املحلية؛ �الوطن، �� الصنا�� العقار منح إطار �� الصناعية املشار�ع توز�ع يخص الصنا�� مف�وم  إطار �� �افة

 الصناعية؛ التجمعات وإدماج العاملية، التكنولوجية التطورات ظل الصنا����� النمو أقطاب �عزز  والذي �خرى، والقطاعات الب�ئة ع�� املحافظة

�ب�ن �فقية التفاعالت لتطو�ر والتدر�ب البحوث مراكز أمام �قتصادية، لأل�شطة ال��ك���امل�ا�ي استغالل يجب كما  ا���ات مختلف والتعاون

�تحقيق تصمم حيث الصناعة، �ذه تطو�ر �� املعنية واملنظمات الفاعلة �امل�ارات� مب�ية و�� التنافسية، القدرة ��دف �واستعراض �القدرات ع��

 القطاعات الن�شار والسماح ب�سو�ة يأخذ�اتجا�ھ الصناعة توط�ن فكرة فإن ،املجال �ذا و��) املجموعة�(والتفاعل�ب�ن�الشر�ات����نفس��قليم�

���ا��زائر� أخرى  حساسة قطاعات حساب الصنا���،والذي��ان�ع�� للتوط�ن ا��الية فاس�بدال�املمارسة .البالد تفتقد�ا وال�� الضرور�ة الصناعية

 ال�� الصناعية للتنمية مت�املة مناطق إحداث و�تم .يةا��اجيات�الداخل وفق للعقار الصنا�� القطاع احتياجات ب�ن املنطقي الر�ط من بد فال ،

 منظمة ب�ن ا��مع و��ب���.وا����ة والتدر�ب البحث �يا�ل وتكثيف التنظيمية، وال�يا�ل الشر�ات، شبكة لبناء القرب�امل�ا�ي م�ان �� وضع�ا س�تم

 املح�� الصنا�� القطاع ترقية ع�� قادرة اس��اتيجية�تنمو�ة تنفيذ الفضاء�و�القدرات�والبحوث�والتدر�ب�و�ستخبارات��قتصادية�لتفعيل�عملية

املناطق��س��اتيجية� تم�تحديد وقد التحتية�واملرافق�العامة�وا��ودة�العامة�وا��امعات�املحلية�ومراكز�البحوث، الب�ية معيار�إ�شاء إ�� اس�نادا

  :الوطنية�للصناعة�و�ذا�حسب�ا��دول�املوا���

  2014-2010ا��زائر�ة� التنمية�الصناعية مشروع وفق الصناعة احتياجات حسب ا��غرافية� املناطق تقسيم:  01جدول�رقم�

  متخصصة مناطق  التكنولوجية �قطاب  الصناعية للتنمية املت�املة املناطق

 ا��زائر� .1

 البليدة� .2

 مستغانم�و�ران� .3

 سطيف�برج�بوعر�ر�ج� .4

 حا����الرمل�غرداية� .5

 عنابة .6

  بومرداس�ت��ي�وزو� .7

  .)هللا عبد سيدي(ا��زائر .1

  بجاية� .2

  سيدي�بالعباس .3

  أرز�و .1

  حا����مسعود .2

  سكيكدة .3

  و�ران .4

  

 .�س�ثمار وترقية واملتوسطة الصغ��ة واملؤسسات وزارة�الصناعة الصناعة قطاع تنمية مشروع :املصدر
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�ا��ديدة، مشروع خالل من  ا��زائر�ة املناطق �عض خصصت وقد .البالد أنحاء�جميع �� الصناعية التنمية تنفيذ ع�� تركز فإ��ا �س��اتيجية

�من ل�ا ملا معينة، ملجاالت ��س�ية �مزايا �لتحقيق �� أخرى  مناطق إدخال يتم أن يجب املنطلق �ذا ومن ا��غرا��، موقع�ا من  �� �عدد املنافسة،

 املجاالت وتطو�ر أجل��عز�ز من والدولية، �قليمية للتنمية مواكبة ت�ون  محددة صناعية كيانات إ�شاء الضروري  ومن�.مستقبال التنمية مجاالت

�من جرد إجراء م�م��ا املت�املة، الصناعية للتنمية �ولو�ة ذات  �قتصادية الب�ئة فضاء أوإعداد املنطقة، �� للتنمية ا��الية �م�انات �امل

 .املص��ة��قتصادية يخدم ما وفق للشر�ات، املباشرة املساعدات سياسة وتحديد للشر�ات ال��قية لألعمال،�لتنظيم واملؤسسية

 2017-2012ال��نامج�الوط����س�شرا���للمناطق�الصناعية�للف��ة� - 3

 من الصناعية للمناطق غ��ت�نظر��ا  ا��زائر�ة الدولة فإن غرب، شرق  السيار الطر�ق انجاز �عد وخاصة الوط�� املستوى  ع�� للمستجدات نظرا

 اعتماده تم أملانيا�والذي بي��ا ومن املتوسط �بيض البحر ب�ن�دول  وتبادل�التجارب التعاون  إطار و�� ا��ديدة الصناعية املناطق إ�� املدمجة املناطق

 : النقاط من حول�جملة يتمحور  عليھ املصادقة تمت الذي الصناعية للمناطق ا��ديد ا��زائري  ال��نامج أفر�ل�،إن ش�ر

  ال��نامج إعداد خلفية 1- 3

  :م��ا أسباب لعدة ن�يجة �انت ال��نامج إن

 العقاري  ولضبط للوساطة الوطنية الو�الة إحصائيات)ANIREF( الوالة طلبات ع�� املناطق�الصناعية�بناءا لتوط�ن الوطنية للمواقع ) 

  )2011 بداية

 22/02/2011بتار�خ الوزراء مجلس مقررات  

 قوائم اق��احات مش��كة�لدراسة وزار�ة ��نة إ�شاء واملتضمن�06/3/2011بتار�خ ا��مس�ن دور��ا �� للصناعة الوطنية ال��نة قرارات 

  .)جديدة مناطق إضافة أو إزالة( ا��ديدة الصناعية املناطق

 جديدة صناعية منطقة 36 إ�شاء واملتضمن املش��ك الوزاري  القرار.  

 19/04/2011بتار�خ وا��مسون  الواحدة دور��ا �� للصناعة الوطنية ال��نة مصادقة  

 واملالية املادية الوسائل �� النظر إعادة مع جديدة صناعية منطقة 39 إ�� ال��نامج توسيع  

 صناعية منطقة42 إ�شاء واملتضمنة ح�ومي أمر ع�� بناء جديدة مناطق 03 إدماج  

  الغايات�و��� من تحقيق�جملة� إ�� ��دف�:�س��اتيجية ��داف�2- 3

 الصنا��؛ والنمو �س�ثمار تدعيم  

 الصنا��؛ القطاع �� العقار�ة ا��واجز إلغاء  

 املستدامة؛ التنمية مبادئ وفق �قليم ل��يئة جديد برنامج وضع  

 القاعدية ال�يا�ل مردودية رفع.  

  الصناعية املناطق الختيار �ساسية املبادئ�3- 3

  : التا�� ا��دول  �� نوجز�ا�الصناعية املنطقة الختيار القواعد من حددت�جملة�

  الصناعية املنطقة اختيار معاي��:  02جدول�رقم�

  املعاي��  املث�� املنطقة

  ال��ت�ب  املؤشرات  ل�سبةا  )الشروط ( القيود  الرقم

    ضعيف  متوسط  قوي  %10  العمرا�ي النظام  1

عن� كم/ب البعد : املناطق�ا��ضر�ة من والقرب املوقع  2

  البلدية �حياء�-املدينة: حضر�ة مواقع ثالث

15%          

          %15  املساحة  3

          %20  املالحق  4

          %15  والطرقات ال�يا�ل  5

          %5  امل��قة وال�شاطات ا��دمات  6

          %5  البي�ية التأث��ات  7

          %5  املعرفة اقتصاد  8

          %10  الصنا�� ال�سيج  9

          %100    املجموع

source : LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES ZONESINDUSTRIELLES – ministère l'industrie ,de la 
petite et moyenne Entreprise et de la promotion de l'investissement- avril2012. p07. 
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لتحثية�من�خالل�ا��دول�السابق�يت���لدينا�أن�متطلبات�اقامة�مناطق�صناعية�مث���ت��ز�أك������املوقع�املمتاز�واملساحة��وتوفر��ل�من�الب���ا

  ع���التوا����% 20و�%  15واملالحق�الضرور�ة�لقطاع�الصنا����وال���حظيت�ب�سبة�

ملدن�الك��ى�أ�مية�كب��ة�بال�سبة�للتنمية�الوطنية�حيث�أنھ�سيخلق�جوا�مالئما�الستقرار�وا�واليات�وجود�املناطق�الصناعية�����افة�الكما�أن�

ساسية�الصناعة�وجذب��س�ثمارات�الوطنية�والعر�ية�و�جن�ية����القطاع�الصنا���وال��وض�بالصناعات��ساسية�باإلضافة�إ���توف���الب�ية�� 

أنھ�س�س�ل�ت�و�ن�قاعدة�بيانات�حول�احتياجات�الصناعة�من�حيث��ضف�إ���ذلك. العاملة،�إ���الضرور�ة�مثل�الك�ر�اء�والطاقة�واملاء�واليد

ات�واملياه�املواد�ا��ام�واملدخالت��نتاجية��خرى�و�ضمن�السالمة�الصناعية�و�وفر�الظروف�املالئمة���ماية�الب�ئة�وإ�شاء�معامل�معا��ة�النفاي

ات�ال��ية�للصناعات�الغذائية�والدوائية�و�ل��ام�بمعاي���ا��ودة�واملواصفات�والتوحيد�القيا����وتطو�ر�املستعملة�و�ساعد�ع����يفاء�باملتطلب

حيث�يمثل�ا��دول�املوا���أ�م�املواقع�ا��غرافية�املختارة�ال�شاء��ووقف�النمو�العشوا�ي�للصناعة� البحث�الصنا�����دف�تحس�ن�وز�ادة��نتاج

  .املناطق�الصناعية�ا��ديدة��

  ا��ديدة الصناعية للمناطق ا��غرا�� املواقع) 03(رقم� ا��دول 

 املساحة  املناطق عدد  الواليات  �قليمي املوقع  ا���ة

  �كتار

املدية�) 1(بو�رة )1( بومرداس  وسط شمال  الشمال

)1(  

   )2(بجاية)2(وزو ت��ي 

 )1(– دفلة ع�ن)2(الشلف

  )1(ت�بازة ، ا��زائر البليدة،

10  1739  

) 1( قسنطينة )1( عنابة  شرق  شمال

ميلة�) 1(جيجل�) 2(سكيكدة

الطارف�) 1(سوق�أ�راس�) 1(

  ) 1(قاملة�) 1(

09  2394  

 )1(تلمسان� ))1( و�ران  غرب شمال

 )1( مستغانم

 )1( غل��ان)1( تموش�ت (ع�ن�

  )1(معسكر�2 بلعباس سيدي

08  1517  

27  5650  

 �غواط، )1( ا��لفة  الوسطى العليا ال�ضاب  العليا ال�ضاب

  )1( املسيلة

02  478  

 برج)1( باتنة )1( سطيف  الشرقية العليا ال�ضاب

  )1(خ�شلة )2(بوعر�ر�ج

  )1(ت�سة البوا��، أم

04  1346  

 )1( سعيدة ))2(تيارت  الغر�ية العليا ال�ضاب

 ، البيض ، �سمسيلت

  )1(  النعامة

04  896  

                    10  2720  

  402  02  )1(أدرار ، تندوف )1(�شار  الغر�ي ا��نوب  ا��نوب

 )1(�سكرة )1( غرداية  الشر�� ا��نوب

  )1( ورقلة ، الوادي

03  800  

  00  00  إل��ي  ، تم��است  الكب�� ا��نوب

05  1202  

  42املجموع��������������������

  

9122  

source : LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES ZONES INDUSTRIELLES – ministère de l'industrie de 
la petite et moyenne Entreprise et de la promotion de l'investissement- avril2012 p09  

د�من�خالل�ا��دول�السابق�يت���أن�اختيار�املدن�ال���سوف�تقام�ف��ا�املناطق�الصناعية��ان�ن�يجة�لعدة�اعتبارات�تم�من�خالل�ا�أيضا�تحدي

الذي�استفادت�منھ�والية�بومرداس�من�ا�شاء�منطقة�صناعية�واحدة�مثال��استفادت��ل�من�بجاية�وت��ي�وزو�من�العدد�املطلوب�ففي�الوقت�
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���ح�ن�استفادت��ل�من�عنابة�وقاملة�والطارف�من�ا�شاء�منطقة�صناعية�واحدة�مقارنة�)  شمال�وسط�(ا�شاء�منطقت�ن�مثال����شمال�البالد

  )شمال�شرق (�ن�صناعيت�ن��سكيكدة�ال���استفادت�من�ا�شاء�منطقت

   :باملشروع املرتبطة املالية التدفقات ال��نامج�وتحليل تمو�ل 4- 3

  ��ي ا��دول  �� إيجاز�ا يمكن��ال��نامج�الوط����س�شرا���للمناطق�الصناعية�منطقة�صناعية�جديدة����إطار �42إن�إ�شاء�

  لل��نامج �جمالية املعطيات :)4(رقم ا��دول 

  صناعية منطقة42  الصناعية املناطق عدد

  جزائري  دينار مليار88  للمشروع �جمالية الت�لفة

  والية34  للمشروع �جمالية الت�لفة

  9572  صناعية منطقة 42 �جمالية املساحة

  7179  الصافية املساحة

Source: LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES ZONESINDUSTRIELLES – ministère de l'industrie ,de 
la petite et moyenne Entreprise et de la promotion de l'investissement- avril2012.p12.  

  لل��نامج املالية التقديرات�)5(ا��دول�رقم�

  املالية املوارد مصدر  �نجاز  

 �س�ثمار مرحلة

  )صناعية منطقة 42إنجاز(

  �جل طو�لة قروض  الصناعية املناطق ��يئة

 �ستغالل مرحلة

  )الصناعية املناطق �سي��(

 ال�سي�� نفقات

  )أمن صيانة إدارة(

  القرض �سديد

طرف� من املداخيل ع�� ا��صول  طرق 

 الو�الة

  

   :WWW.ANIREF.DZاملصدر

 املتغ��ات مع يتوافق بما ل��قيتھ ال�ا�� يأخذ�املقدار لم الصناعة قطاع أن إال �خ��ة، السنوات مر ع�� مستمر لفائض ا��زائر تحقيق من بالرغم

  .التمو�ل لز�ادة�قيمة ماسة حاجة �� القطاع يبقى حيث الدولية،

  �نجاز مدة:) 6(ا��دول�

  )باألش�ر( �جمالية الق��ة  �شغال ��اية  �شغال بداية

  ش�ر�63  2017 �ول  السدا���  �2012ول  السدا���

  

 ألشغال بدايةا  السنة

  املناطق عدد

 �نجاز

  املناطق عدد

  �دار�ة و�جراءات الدراسة من �ن��اء�����������������������������������2011

  

2012  11    

2013  31    

2014    4  

2015    18  

2016    19  

2017    1  

  42    املجموع

Source: LE PROGRAMME NATIONAL DES NOUVELLES ZONESINDUSTRIELLES – ministère de 
l'industrie ,de la petite et moyenne Entreprise et de la promotion de l'investissement- avril2012. p16.  

  

ش�را��63تقدر��بـ�2017-2012من�خالل�ا��دول�السابق�يت���أن�الف��ة��جمالية�النجاز�املناطق�الصناعية�املدرجة����ال��نامج��س�شرا���للف��ة�

نھ�الزال�و���ف��ة��افية�لذلك�إذا�ما�لم�تتصادم�ببعض�املعوقات�ال���تحول�دون�ذلك�،و�املقارنة�ب�ن�ما�خطط�لھ�وما�تم�انجازه���د�اليوم��نجد�أ

�عيدة��ل�البعد�عن�ال�دف���سبة�ضعيفة�مقارنة�باالم�انيات�و�ذا�إن�دل�ع���ش���فإنھ�يدل�ع���أن�سياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر�الزالت

  .امل�شود�����ظل��س��اتيجية�الصناعية�ا��ديدة�
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  :ا��اتمة�

مما�ال�شك�فيھ�أن�تقديم�الدعم�للمناطق�الصناعية�من�خالل�إ�شاء�مناطق�جديدة�وتوسيع�املناطق�املوجودة�وخدما��ا�س�ساعد�ع���تطو�ر�

قدرة��ذه�املناطق�ع����س�ام�����نتاج�والناتج�املح����جما���و�التا���خلق�فرص�كما�سيدعم�ذلك�. وتحديث�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

 �� باالندماج �سمح كما الوط��، �قتصاد .كما�أ��ا�ستضمن�وجود�إطار�منظم�و�شاط�صنا���مستقر. عمل�جديدة�الس�يعاب�قوة�العمل�امل��ايدة

  .ا��ديد العال�� النظام

ج�ودا�كب��ة�لدعم�القطاعات�خارج�مجال�املحروقات�إال�أن�النتائج�لم�ترق�إ���التطلعات�مما�يحتم�التوجھ�نحو�إعادة�بذلت�ا��زائر�لدى�فقد�

و�دعم�%  5مسا�مة�الصناعة����الناتج�الداخ���ا��ام�الذي�ال�يتعدى�حاليا��سبة�،�حيث�أن���عث�صناعة�تقوم�ع���تطو�ر�املناطق�املتخصصة

  الزال�حلما���مثمرة"العل���من�اجل�تحقيق�نتائج�اقتصادية��القرارات�السياسية�بالبحث

ت�مما�يؤكد�أن�سياسة�التوط�ن�الصنا����بجميع�مبائھ�وأ�ذافھ�وأش�الھ��الزال�رؤ�ة�نظر�ة��عيدة��عن�الواقع�و�إن����تجسدت�ب��امج�وسياسا

  صادف��ا�عدة�عراقيل�وصعو�ات�تحول�دون�ذلك�

تصادية�عامة�والتنمية�الصناعية�خاصة�ال�يمكن�أن�تقوم�بدون�قاعدة�اقتصادية�مت�نة����جان��ا�املادي�وإن��انت�إس��اتيجية�التنمية��ق

���وال�شري�،فإن�ذلك�و�إن��ان�أمرا�غ���ضرور�ا�فإنھ�مع�ذلك�غ����اف�إال�إذا�توفرت�شروط�ومتطلبات�أساسية�عند�إعداد��ذه��س��اتيجية�ح

�ع �الصنا�� �التوط�ن �سياسة �تجسيد �واجتماعية�ت�تم �اقتصادية �ت�اليف �و�بأقل �وقت �أسرع ��� �النتائج �أفضل �ع�� �و�ا��صول �الواقع �أرض ��

  .ممكنة�

�البناء �وإعادة �التنمية �ب�ن �وجود�صلة �نؤمن�بضرورة �فإننا �السياق ��ذا �املناطق. و�� �تلك �مثل �تأس�س �فإن ��ل�ذا، ��ش�ل�الصناعية يجب�أن

�شام �إقليمية �تنمو�ة �سياسة �من �ال�يتجزأ �الك��ى جزءا �نحو�املدن �للصناعات �التلقا�ي �لالندفاع �حدا �تضع �بالتوصيات� لة �الدراسة �نختم وعليھ

  :التالية�ال���البد�م��ا

 ضرورة��طالع�ع���التجارب�السابقة�  

  ن�شار و التوسع و الشمول�  

 ية�صناعية�نا��ة�املحلية�ل�ل�والية�ول�ل�إقليم�من�أجل�إعداد�إس��اتيج وا��صائص باإلم�انيات التامة املعرفة  

 املحلية �جتماعية �قتصادية ل��صائص �مثل �ستغالل  

 الوط�� لالقتصاد الثانو�ة و �ساسية ضرورة�تلبية�ا��اجات  

 واملضادة املت�املة �خرى  �س��اتيجيات معرفة  

 ملجاالتا �افة �� واملتخصص�ن ا����اء نخبة قبل ا��ما���من العمل اعتماد أ�مية  

 ال�ي�لة إلعادة �جتماعية �ثار من إ���التقليل ال�ادفة املشروعات تنفيذ �� والبدء العام، القطاع م�شآت �ي�لة إعادة �� �سراع. 

 س��اتيجية تنفيذ أجل من ا��ديدة ا��وكمة منظومة إ�شاء �� البدء�.  

 عمال ب�ئة تحس�ن �س��دف ال�� املبادرات أو�� تب���.  

 الصناعة وزارة أ�شطة التعر�ف�بمختلف وكذلك تنفيذ�ا تقدم ومدى الصناعية باإلس��اتيجية املص��ة أ��اب لدى التعر�ف 

 مستوى��ل�والية�أو�إقليم ع�� صا����القرار و ا���ومية واملؤسسات والوزارات املجالس مختلف مع �عالمية الروابط بناء  

 الصناعية �س��اتيجية ب�نفيذ املتعلقة تلك وخاصة املرحلة��نتقالية و�مقتضيات بأ�شط��ا الصناعة وزارة �� العامل�ن وتوعية إعالم. 

  ومشارك��م �س��اتيجية بأ�مية قناع��م وضمان ,املستفيدة املجتمع شرائح إ�� للوصول ���  خطة تنفيذ �مر يتطلب تطبيق�ا الفعالة

 محكمة تواصل

 الدوائر�املختصةاعتماد�حد�أد�ى�من�املوافقات�املطلو�ة���� 
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  �لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�سطيف�������������������لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�قاملة���

  :املقدمة

� املواقع اختيار �� وحر�ة الصنا��، املال رأس حركة تزايد ع��ا نتج العوملة ظا�رة إن  تخضع أصبحت بل الصنا��، لالس�ثمارا��غرافية

 منتجا والعمرا�ي و�جتما�� �قتصادي ا��لل �عمق أن �عد السيما .و�ل��امات��جتماعية للمؤسسة، �قتصادية املتطلبات ب�ن التوفيق ملعاي��

 .وغ���ا تكتالت من العاملية �قتصادية حوالتالت ظل �� ا��زائر �� التنموي  الطموح �غي��ا لم ال�� ا��الة الدو��،�و�� الالتوازن  من حالة

�لعملية أل�مي��ا نظرا وا���ومات الدول  قبل من بأ�مية الصناعية املناطق وتطو�ر إ�شاء قضية تحظى كما  الصناعية التنمية بال�سبة

 التنمية �ذه ت�ون  أن ع�� للعمل والبي�ية و�جتماعية�قتصادية� ا��وانب جميع وترا�� املناطق، �ل ع�� زنة ومتوا مستقرة تنمية تحقيق �� ودور�ا

 . املستدامة بالتنمية �عرف ما إطار �� مستمرة امل�شودة

 �قتصاد حاجيات يل�� بما تأس�س�الصناعات نطاق توسيع و �س�ثمار، وترقية ل���يع ع��ا غ�� ال فعالة أداة �ش�ل الصناعية املناطق إن

 . الوط�� و املح�� املستو��ن ع�� التنمو�ة ��داف لتحقيق فعالة ت�ون�وسيلة ح�� واملتوسطة الصغ��ة املشروعات لدعم الالزم املناخ و��� الوط��

 الصناعة الستقرار جوا�مالئما ستخلق أ��ا حيث للتنمية، بال�سبة ك��ى  أ�مية لھ الك��ى  واملدن �قاليم �افة �� الصناعية املناطق فوجود

 التوازن  من نوع تحقيق إ�� ال��اية �� يؤدي مما �ذه��س�ثمارات استقطاب �� املساعدة املزايا ع�� لتوافر�ا و�جن�ية، الوطنية �س�ثمارات وجذب

  .و�قلي�� ا���وي 

 من وذلك ترك���ا من بدال �ل��ذه�املزايا�مناطق�الصناعية�دفع�بفر�سا�ب�ب����ذا�املف�وم�والعمل�ع���إ�شاء�املناطق�الصناعية�وتوز�ع�ا

�ا��ناق ج�ة، من وا���و�ة الر�فية التنمية �عث أجل �م��ا�قوة��.أخرى  ج�ة من الك��ى  والصناعات ا��ضر�ة املراكز عن وفك �جعل �الذي ال���ء

  .اقتصادية�كب��ة����أور�ا

    :مش�لة�البحث

�املتع �ا���ومات ���أت �املستدامة، �التنمية �متطلبات �مواكبة �إ�� �الرامي �فر�سا �إطار�توجھ �و�جراءات��� �السياسات �اتخاذ �إ�� اقبة

�الالزمة �وال�سيما�. �صالحية �الصناعية �القطاعات �مختلف �تأ�يل �وإعادة �ال�ي�لية ��ختالالت �معا��ة �الت��يحية �ال��امج �تلك �اس��دفت وقد

  . املناطق�الصناعية�وجعل�ا�ذات�قدرة�تنافسية����ظل�اقتصاد�عال���مفتوح�وتناف���

ما�����جراءات�والسياسات�ال���ت�بع�ا�الدولة�: يمكن�صياغة�مش�لة�الدراسة����السؤال�الرئ�����التا��لسابق�وانطالقا�من�الطرح�ا

  ؟الفر�سية�من�اجل�إدارة�املناطق�الصناعية

  : �س���البحث�إ���معا����ا،�و���فرعية�طرح�عدة��ساؤالتوللوصول�إ���عمق��ذه��ش�الية�س�تم�

  ما�مف�وم�املناطق�الصناعية�؟��-

  ما����مقومات�ومراحل�إ�شاء�املناطق�الصناعية؟�-

  ما����أبرز�خصوصيات��قتصاد�الفر����؟�-

  ما����أ�م�املناطق�الصناعية�بفر�سا،�وما����السياسات�املتبعة�من�اجل��سي���ا؟�-

    أ�داف�البحث

  :ي���س����ذا�البحث�إ���تحقيق�جملة�من���داف،�م��ا�ما�

 ؛مف�وم�املناطق�الصناعيةالتعرف�ع��� .1

 التعرف�ع���أ�م�مقومات�ومراحل�إ�شاء�املناطق�الصناعية؛ .2

 تحديد�أ�م�املقومات�ال���تم���خصائص��قتصاد�الفر����؛ .3

 .املناطق�الصناعية�ال���جعلت�من�فر�سا�قوة�اقتصادية�كب��ة����أور�اتحديد�أ�م� .4

  أ�مية�البحث

إدراك�����ذه�الدراسة�أيضا�أ�م�املقومات�ال���تتم�����ا��قتصاد�الفر����،�كما��سا�م�الكشف�عن��ستمد��ذا�البحث�أ�ميتھ�من�ا��اجة�إ���

  . أ�مية�املناطق�الصناعية����جعل�فر�سا�قوة�اقتصادية�كب��ة����أور�ا

  ما�ية�املناطق�الصناعية: أوال

 مف�وم�املناطق�الصناعية .1
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 ال�شاط ز�ادة ��دف ذلك و �بيض�املتوسط البحر موا�ئ ع�� تمركزت حيث الرومانية �م��اطور�ة ع�د إ�� الصناعية املناطق �شأة �عود

 التاسع القرن  أواخر منذ عمليا بدأ الصناعية املناطق فكرة ولكن�تطبيق الرومانية، �م��اطور�ة وأ�داف مصا�� لتحقيق �قتصادي و التجاري 

 املتحدة بالواليات شي�اغو قرب أخرى  منطقة و��قت م، 1271 عام املتحدة باململكة ما�شس�� بالقرب�من صناعية منطقة أول  أقيمت عندما عشر

�العام �مر�كية ��ن�شار الظا�رة �ذه تأخذ ولم م، 1701 العام �� بإيطاليا نابو�� حول  ثالثة صناعية منطقة أقيمت ثم م، 1277 ��  منذ إال ��

  .التنمو�ة خصص�ا ضمن املناطق�الصناعية إدخال �� النامية والدول  املتقدمة الدول  من �ل أخذت حيث العشر�ن القرن  منتصف

 الصناعية، املستوطنة الصنا��، النطاق�:التالية ال�سميات عل��ا يطلق ما وعادة املستو�ات، �ل ع�� حضار�ة ظا�رة الصناعية املناطق �عد

 مزودة املصا�ع من مجموعة تضم ال�� �رض من املساحة تلك �ش���إ�� ف�� ال�سميات اختلفت وم�ما الصناعية، املنطقة الصنا��، امليدان

 املراد الصناعات أنواع يوافق بما وذلك .مع�ن مصنع إل�شاء م��ا �ل يخصص صغ��ة أقسام املساحة�إ�� �ذه وتوزع الالزمة، واملرافق با��دمات

   وا��دمات املرافق من واحتياجا��ا �ستخدم�ا ال�� و�رض إ�شاء�ا�وخصائص�ا

 ت�سم و�� واحدة، منطقة�جغرافية ��� )كب��ة أو صغ��ة( إنتاج�ا سعة عن النظر �غض صناعية م�شأة من أك�� تجاور  بأ��ا أيضا �عرف كما

 أو املقابلة أو املرحلة نفس �� امل��ابطة لل�شاطات أفقي بت�امل ال��ائية�أو املنتجات إ�� ا��ام املواد من مع�ن متجا�س إنتاج ملراحل عمودي بت�امل إما

 قطع إنتاج مثل الصناعية العمليات من مجموعة تمد ال�� وا��دمات السلع خالل من خطي أو�بت�امل تكميلية، مخرجات أو بمدخالت م��ا القر�بة

 .  الغيار

 �ستخدام ع���تصار�ح ل��صول  مخصصة ��ا املحيطة املناطق أو املدن داخل واسعة منطقة بأ��ا ا��غرا���فتعرف �قتصاد زاو�ة أما�من

 املناطق تموقع أن �و املا��� القرن  ثماني�يات منذ التوجھ�السائد أن بيد املدينة، داخل الصناعية املناطق يدرج الكالسي�ي التعر�ف �ذا .الصنا��

  .الصناعية املخلفات أضرار من للتقليص ا��ضري�املأ�ول  املجال خارج �س�يا ي�ون  أن ي�ب�� الصناعية

 :مقومات�إ�شاء�املناطق�الصناعية .2

 : املثال س�يل ع�� أ�م�ا املقومات من بجملة لالس��شاد �س�� الصناعية املناطق إل�شاء

  :املوقع   . أ

 س�يل فع�� .الطبي�� �ي�ولو��النظام� �� �غ�� أو معينة خصوصيات فقدان إ�� الصناعية املنطقة ملوقع املناسب غ�� �ختيار يؤدى قد

 من كث��ة ألنواع الطبيعية املوائل تدم�� إ�� - صناعية مناطق إ�شاء ��دف الرطبة �األرا��� بي�يا القيمة املناطق �� �را��� استصالح يؤدى قد املثال،

 املحددات�ا��اكمة مع املتوافقة املواقع وتحديد املتغ��ات دراسة خالل�ا يتم شامل، تخطيط عملية �مثل املوقع و�ستلزم�اختيار . وا��يوان النبات

  ي�� ما املوقع القرار�الختيار اتخاذ و�تطلب املوقع بتعي�ن �دارة تقوم وأخ��ا و�جتماعية البي�ية التأث��ات �عتبار �� و�خذ

 وغ��ه؛ والغابات الرطبة �األرا��� ا��ساسة البي�ية املناطق عن البعد  -

 السليمة؛ و�دارة التخطيط خالل من عل��ا، البي�ية التأث��ات تخفيف يمكن ال�� املناطق تحديد  -

  ا��صو�ة؛ واملنخفضة الفق��ة ال��بة ذات �نحدار، قليلة �را��� اختيار  -

 ؛بي�يا مناسبةوغ��� اقتصادية غ�� ف�� للزالزل  املعرضة أو الطي�ية ال��بة ذات أو للسيول  املعرضة املناطق تجنب�-

 الطبيعية واملوارد والغابات لزراعية�والرطبةا �را��� ع�� التعدي ولتجنب العمرا�ي الزحف الحتواء سابقا تطو�ر�ا جرى  مناطق استخدام إعادة  -

 القيمة؛ ذات

 . واملياه وال��بة لل�واء املختلفةوامللوثات� �رضية وا��زانات السامة املخلفات من خلو�ا من للتأكد استخدام�ا، السابق �را��� فحص  -

  :العاملة �يدي  . ب

 أو الكم حيث من سواء ��ذا�العنصر كث��ا يتأثر �نتاج فان العادة و�� الصناعية املناطق إل�شاء �ساسية املقومات من العاملة �يدي �عت��

 خ��ة ذوي  فني�ن عمال إ�� تحتاج فإ��ا الكفاءة أما العاملة، عدد�الطبقة من يز�د مما الس�انية الكثافة ع�� املوقع �عتمد لذلك املتنوعة، الكفاءات

العاملة� العناصر تلك وتدر�ب تأ�يل �� والتدر�ب التأ�يل مراكز وجود أ�مية نالحظ �نا من .والفنية املؤ�الت�العلمية أ��اب من ي�ونوا وقد وم�رة

��سا�م واملعا�د واملدارس التدر�ب مراكز وجود فإن لذلك ومتطلبا��ا الصناعة احتياجات حسب وتطو�ر�ا  تلك احتياجات إمداد �� الصناعية

  .ءةوالكفا با����ة تمتاز وال�� العاملة الفئة تلك من املناطق

 :ا��ام املواد  . ت

 التحو�لية الصناعات ع���أساس تقوم املؤسسات �ذه وإن بداخل�ا، ال�� الصناعية املؤسسات ع�� تقوم عام و�ش�ل الصناعية املناطق إن

 تحقيق اجل ومن ا��ام، املواد توفر أ�مية نالح �نا من .وتحقيق�احتياجا��م رغبا��م وإشباع ال�شر منفعة ��دمة جديدة مادة وصناعة ت�و�ن ��دف

 للمواد كب��ة أ�مية ي��ز الصناعة واقع بان نرى  لذلك الصناعة �� عادة النفقات أع�� من ا��ام املادة �عت���عنصر حيث الت�اليف و�أقل الغاية تلك

  .  عل��ا ا��صول  ا��ام�وطرق 

 :املال رأس   . ث
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 امل�ائن ع�� أو�ل��صول  �نتاجية العملية �� عل��ا �عتمد ال�� �ولية املواد لشراء سواء املال رأس إ�� يحتاج اقتصادي �شط أي قيام إن

  . ا��ديثة الصناعة مستو�ات أ�م املال�أحدى رأس ي�ون  و�ذلك الصناعية �نتاجية العملية النجاز الالزمة و�الت واملعدات

 بالدرجة ترجع بل العملية�فقط، إلجراء توفر�ا ي�ب�� ال�� النقود أ�مية إ�� يرجع ال الصناعة مقومات أحدى باعتباره املال رأس أ�مية إن

 رأس إ�� بحاجة فالصناعة .ا��... مصنعة والنصف واملواد�ا��ام النقل ووسائل واملعدات �الت من الصناعة احتياجات توف�� ضرورة إ�� �ساس

��جور، و ا��ام املواد من احتياجا��ا لتأم�ن متغ�� مال  وإقامة وامل�ائن �الت من احتياجا��ا لتأم�ن ثابت مال رأس إ�� كذلك بحاجة و�� دفع

 تتوقف املشروع�الصنا�� لتنفيذ الالزمة املال رأس من فاالحتياجات املال، رأس إ�� ا��اجة دتازدا �لما املشروع ��م ك�� واملبا�ي،�و�لما ��شاءات

 .ف��ا التق�� �سلوب تطور  ومدى الصناعة طبيعة ع�� �ساس بالدرجة

  :الطاقة   . ج

�ولقد داخل �نتاجية للعملية املحرك العصب أل��ا الصناعية املناطق إ�شاء �� امل�مة العوامل من الطاقة �عت��  الطاقة لتوافر �ان املؤسسات،

 تقليل �� كب�� �ش�ل سا�م الذي التكنولو�� التقدم ولكن�مع .�مر بدا �� وتقدم�ا التص�يع رة دائ ان�شار �� امل�م الدور  كب��ة اقتصادية و�كميات

 مصادر ب�ن إحالل أم�انية خالل من وذلك .�عيد حد إ�� الصناعية املنطقة وقع م تحديد ���عملية محدودا عامال بوصف�ا للطاقة ال�س�ية ��مية من

  .حدا ع�� مصدر ل�ل ال�س�ية ��مية انخفاض و�التا�� املختلفة الطاقة

 :النقل 

 أو ا��ام املواد نقل ال��ستلزم الصناعة وتطور  قيام وإن الصناعية، املناطق إل�شاء بال�سبة امل�مة العوامل من واملواصالت النقل عامل �عت��

 النقل خدمة من يجعل ذلك و�العكس�ل الصناعية إ���املناطق سكنا�ا مواقع من العاملة القوى  نقل بل ا��يدة، النقل خدمة توف�� أو فقط الطاقة

  .الصناعية املناطق مواقع ا��ديثة�واختيار الصناعة مقومات أ�م �س�يا والرخيصة ا��يدة

 :مراحل�إ�شاء�املناطق�الصناعية .3

 وإ�شاء و�قتصاد، الالزمة�للمع�شة باملقاي�س ال��وض أجل من و�جتماعية الطبيعية الب�ئة �� �غ��ات إحداث �� الصناعية املناطق �سا�م

 املختلفة و�جتماعية البي�ية ا��وانب �عتبار �� يأخذ املستدام�الذي وال�شغيل التخطيط يتطلب جيدة، بي�ية اش��اطات ذات صناعية منطقة

 خالل والتعرف�عل��ا التخطيط مرحلة �� الصناعية املنطقة بإ�شاء املرتبطة الرئ�سية البي�ية القضايا مع التعامل من املق��حة�والبد بالتنمية املتعلقة

  :ي�� كما بالتفصيل و�� البي��، �ثر تقييم مرحلة

 وتحض�� املتوقعة و�قتصادية البي�ية�و�جتماعية والتأث��ات إقام��ا املمكن الصناعات تحديد �مثل، املوقع اختيار �شمل : التخطيط مرحلة -

 البي��؛ �ثر لتقييم �س��اتيجية الدراسة

 وتقييم املركز�ة التحتية للب�ية فعالة�والتخطيط بطر�قة املناطق وتقسيم الداخ�� املخطط تصميم باالعتبار �خذ يتم وف��ا : التصميم مرحلة  -

 املتوقعة؛ ال��اكمية التأث��ات

 امل�شآت وتقييم للمنطقة الب�ئة عن�نوعية املعلومات وتحديث وتحديد للم�شآت البي�� �ثر لتقييم دراسات إعداد تتضمن : ال�شغيل مرحلة  -

  .البي�� �ل��ام إ�� للوصول 

  :و�مكن�توضيح��ذه�ا��طوات����الش�ل�املوا��
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  املناطق�الصناعيةخطوات�إ�شاء��01ش�ل�

  

 التحليل : حول  الدرا��� اليوم ، العاملية التجارب ضوء ع�� اقتصادية– سوسيو مقار�ة املستدامة �قتصادية التنمية �� التقنية الصناعية املناطق دور  ، راضية بوز�ان: املصدر

 برج ا��ام�� املركز ال�سي�� وعلوم التجار�ة و العلوم��قتصادية مع�د ، 2030 افر�ل 39 بوعر�ر�ج برج لوالية الصناعية املناطق حالة دراسة الصناعية�با��زائر للمناطق املوق��

  . بوعر�ر�ج

  التجر�ة�الفر�سية����إدارة�املناطق�الصناعية: ثانيا

 :خصوصيات��قتصاد�الفر���� .1

 وصناعة فالحة ع�� الذي�يرتكز �قتصاد، لتوجيھ الدولة تدخل ن�يجة الثانية، العاملية ا��رب �عد م��وظا تطورا الفر���� �قتصاد عرف

  �قتصادي لل�شاط مالئمة و�شر�ة طبيعية وتتم���بظروف مليون��سمة 39 س�ا��ا وعدد �2لم 549192 فر�سا مساحة تبلغ .�نتاج قو�ة

 :الطبيعية الظروف   . أ

 تمتد الشر�� و���الشمال. ال��ا�س �لب، ا��ورا،� :ا��بلية السالسل الشرق  توجد��� �ن�ساط؛حيث� بطا�ع الفر�سية التضار�س تتم��

 وحوض الشمال �� بار�س حوض يوجد أين واسعة تمتد�س�ول  والغرب والشمال الوسط و��. )�ردين الفوج، (�رتفاع متوسطة جبال ��ا قديمة كتل

 .�رمور�كية والكتلة الكتلة�الوسطى :واسعة� و�ضاب .ا��نوب �� �كيتان

�متوسطي الشر�� ا��نوب ففي :واملتوسطية املحيطية املؤثرات ب�ن البالد ملوقع نظرا والتنوع باالعتدال املناخ و�تم��  الواج�ة و��.  املناخ

 وجر�ان النبا�ي الغطاء ع�� التنوع �ذا و�نعكس املناخ�جب�� الوسطى وال�ضاب ا��بال و�� قار�ا، ليصبح الشرق  نحو يتدرج محيطي، املناخ الغر�ية

 .���ار

 .ال�شر�ة الظروف  . ب

 الدولة ��عت العاملية�الثانية ا��رب و�عد العاملة، اليد وقلة الس�ان شيخوخة إ�� العامليت�ن ا��ر��ن وخسائر ال�سل تحديد سياسة أدت

 منتظم غ�� �ش�ل و�م�يتوزعون  . 2011مليون��سمة�سنة��66  حواي إ�� 1962 سنة مليون��سمة� 44 من الس�ان عدد فارتفع الس�انية الز�ادة ع��

  .من�الس�ان) 1/5(  وحد�ا بار�س تضم حيث

 :الفال�� القطاع  . ت

 :الدولة سياسة -

 وتحتل. �ستغالليات مجموع من) 1/3(الك��ى��ستغالليات� تمثل حيث واملتوسطة الصغرى  �ستغالليات ان�شار من الفالحة قطاع �عا�ي

 �نتاج، أساليب اختالف �� املساحة �� �ستغالليات اختالف و�س�ب الوط��، �نتاج من % 40 أز�د�من وتقدم املزروعة �را��� من %  45 من أز�د

 املنافسة يواجھ �نتاج�الذي �� للز�ادة العقار�ة الب�ية لتحديث الدولة ولقد�تدخلت .الفالح�ن مداخيل تفاوت  و�التا�� �نتاج، املردودية�وت�اليف

�و�شكيل �ستغالليات بضم �ستغالليات توسيع ع�� وساعدت �ور�ي، �تحاد داخل  ت�و�ن ع�� الشر�ات �عض و��عت �عاونيات، الصغرى

 )Cuma �ووماو  safer ساف�� (مثل واسعة ضيعات
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 ارتفاع إ�� أدى مما وسائل�السقي، وتوف�� �را��� واستصالح بالك�ر�اء البادية وتج��� الفالحة، مجال �� �طر ت�و�ن ع�� الدولة وعملت

 .الفال�� �نتاج

  :الفال�� �نتاج -

��� يوجد حيث� القمح فر�سا�وم��ا �� املزروعات أ�م والكروم ا��بوب و�عت�� �ور�ي، �تحاد داخل �و�� املرتبة الفر�سية الفالحة تحتل

�تن�شر .املردودية بارتفاع و�تم�� والشمال، بار�س حوض �� وخاصة املناطق جميع � �� الكروم زراعة كما . ���ار ضفاف وع�� املتوسطية املناطق

��29  بحوا�� الصناعية�حيث�يقدر�انتاجھ املزروعات أ�م الشمندر و�عت��  طول  وع�� باملدن املرتبطة والفواكھ ا��ضر إ�� باإلضافة ،مليون�طن

 .املواصالت وطرق  ��ار�

 مليون�رأس��11.4غنام�� ثم مليون�رأس��20 ب �ول  الصف �� �بقار وتأ�ي الفالحة، مداخيل من % 40 ب�سبة املوا��� تر�ية و�سا�م

�باإلضافة�13  وا��ناز�ر �رأس، �مجاالت .السمكية وال��وة الدواجن تر�ية إ�� مليون �عدة ��� �الفال�� ��نتاج   :و�توزع

�سود�زراعة�ا��بوب��القمح�والذرة�حيث�يصدر��نتاج�إ���دول��تحاد��ور�ي،�إضافة�إ���إنتاج�الشمندر�: حوض�بار�س�ومنطقة�الشمال�� -

   السكري�وا��ضر؛

فواكھ�و�من�اجل�ال��وم�وا��ليب�خاصة�بمنطقة�النورمندي�و�البروطا�ي�مع�زراعة�ال) �بقار�(تر�ية�واسعة�للموا����:الشمال�الغر�ي� -

   ا��ضر�والكروم�وإضافة�إ���تر�ية�ا��ناز�ر�والدواجن�بطر�قة�حديثة�ووجود�موا�ئ�للصيد�البحري؛

   سيادة�تر�ية�املاشية�وزراعة�الكروم�وا��ضر�ع���طول��ودية؛: منطقة�ا��نوب�الغر�ي -

   زراعة�الكروم�وا��ضر�ع���طول��ودية�مع�وجود�تر�ية�املاشية؛: منطقة�ا��نوب -

   .حيث�تر�ية�املاشية�وان�شار�الغابات�وزراعة�الكروم�وا��ضر: ال�ضبة�الوسطى�والشرق   -

 : الصنا�� القطاع  . ث

ولقد�استفاد��ذا�القطاع�من�إصالحات� �جما��، الوط�� الناتج �� % 29 ب و�سا�م العامل�ن الس�ان من % 28  حوا�� الصناعة �شغل

  .حاجيا��ا �سد ال الطاقة ومصادر �ولية املواد أن رغم باستمرار،ح�ومية�سا�م�بتطو�ر��نتاج�

 :سياسة�الدولة -

 توج��ية إقليمية أو مخططات�ج�و�ة وضع رغم مباشرة غ�� بطرق  يتم حيث ، الرأسما�� النظام بجو�ر يمس ال �قتصاد �� الدولة تدخل إن

 رونو شركة مثل الثانية العاملية ا��رب �عد صناعية عدة�شر�ات بتأميم الدولة وقامت .العمومي للقطاع بال�سبة وإلزامية ا��اص للقطاع بال�سبة

 وقامت .وغ���ا و�س��ة والطائرات السفن تصنع ال�� والشر�ات للب��ول الفر�سية مثل�الشركة ك��ى  شر�ات �� أس�ما وتملك .فر�سا فحم وشركة

�القطاع �عض بخوصصة �ل�شكيل عل الدولة ��عت واملتوسطة، الصغ��ة املؤسسات الن�شار ونظرا. �خ��ة السنوات �� العام شر�ات  إدماج�ا

 درجة الفر�سية الشر�ات و�لغت صناعة��ملنيوم، مجال �� USINOR وأوز�نور  الصلب صناعة مجال �� SACILOR ساسيلور  مثل ك��ى  مؤسسات

 .واليابانية �مر�كيةاملؤسسات� مستوى  �عد تصل لم لك��ا ، الرأسما�� ال��ك�� حيث من �امة

  :توجد�بفر�سا�صناعة�متنوعة�تحتل�مراتب�م�مة�ع���صعيد��تحاد��ور�ي�والعال��،�رغم�قلة�ال��وات�الطبيعية: الصنا�� �نتاج -

 الشر��، والشمال الشمال �� يوجد طن، مليون �7.4 إنتاجھ بلغ ا���ري  الفحم الطاقة مصادر أ�م :الطاقة ومصادر �ولية املواد -

 الب��ول ت�اليفھ، وارتفاع املح�� الفحم ضعف�جودة ن�يجة طنمليون��13 منھ فر�سا �ستورد الوسطى، بالكتلة ثانو�ة مناجم إ�� باإلضافة

 .افر�قيا وشمال �وسط الشرق  من الب��ول من طنمليون��76فر�سا و�ستورد .الغر�ي وا��نوب بار�س حوض �� يوجد طن،مليون��2.7

�الك�ر  إنتاج و�لغ والكتلة� باللور�ن ا��ديد يوجد. بفر�سا املعادن أ�م والبوكس�ت ا��ديد و�عت�� نوو�ة، م��ا % 77 �وس مليار  �475اء

 .�ولية��خرى  املواد با�� �ستورد ومور�طانيا،كما السو�د من خاصة و�ستورده طن ألف 724 إنتاجھ بلغ �رمور�كية،

 شر�ات بيد ت��كز الكيماو�ة الصناعات وأ�م املشا�ل، �عض �ع��ضھ �عض�ا لكن مستمرا، تطورا الصناعات مختلف �ش�د :الصناعات -

 ثم و�سمنت و�دو�ة والبالس�يك واملطاط الب��ول تكر�ر وم��ا واملدن�الك��ى، واملوا�ئ بار�س حوض �� وتن�شر و��شي��، أوج�ن مثل ك��ى 

�ت��كز وأ�م�ا املي�انيكية الصناعة �السيارات صناعة� �� أور�ا �� �و�� املرتبة فر�سا وتحتل. وسيم�ا س��و�ن، بيجو، رونو، دبي صناعة

�والك�ر�ائية وأ�م�ا العل�� البحث من استفادت ال�� املتطورة الصناعات ثم النار�ة، والدراجات الطائرات  والفضائية �لك��ونية

 املنافسة �عا�ي�من ��افإ تج���ا��ا تحديث فرغم الصلب، صناعة فأ�م�ا املشا�ل، �عض من �عا�ي ال�� الصناعات أما .ا��ر�ية والصناعات

  . �صطنا�� ال�سيج ينافس�ا ال�� الطبي�� ال�سيج صناعة ثم والفحم ا��ديد وقلة �جن�ية

 . التجارة قطاع  . ج

  :الداخلية التجارة -
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 �لم، ألف 68 + ا��ديدية السكك .الشر�� والشمال الشمال �� توجد �لم، 8000 ال��ر�ة الطرق  :املواصالت طرق  من �امة شبكة ع�� �عتمد

 التجارة �� أساسا ف�ستعمل الط��ان أما مزدوج، أغل��ا ألف��لم 956 املعبدة الطرق  الفر�سية، ا��ديدية للسكك الوطنية الشركة عل��ا ��يمن

 الداخلية تجار��ا تطو�ر من فر�سا تمك�ن من �تصال، وسائل وشبكة الطرق  من �ذه�الشبكة وسا�مت . البحر�ة املالحة جانب إ�� ا��ارجية

 .املرتفع الس�ان ع�ش ومستوى  الشر�ات�والبنوك دور  ن�يجة

 :ا��ارجية التجارة -

 عم متت تاملبادال  بوأغل .جمع�ا��ار  ي التجار  لالتعام �إ� اتدفع� ،والصنا�� �الفال� ج�نتا نم اوفوائض� ،والنفط ناملعاد �إ� افر�س ةحاج

 ةا��و� طا��طو  �ع� ةا��ارجي تاملبادال  موتت ، 1992 ذمن يإيجا� ي التجار �انوم�� . ةالدولي تاملبادال  �� 4 ةاملرتب لوتحت ، % 65 ي�ور� �تحاد ل دو 

  .كلو�افر�ودانكر و  امرسيلي :لمث ى الك��  �ئواملوا

 :املناطق�الصناعية�الفر�سية 

  :الفر�سية����عدة�مجاالتتتوزع�الصناعة�:املناطق�الصناعية�بفر�سا�

   :منطقة�بار�س  -

�عت���منطقة�تمركز�الصناعات��ساسية�والصناعات�التج���ية�واملتطورة�عالية�التكنولوجيا�كصناعة�الطائرات،�املعلوماتية،�الصناعة�

موقع�ا�السيا����و�قتصادي�وتوفر�مراكز�مستفيدة�من�. �س��الكية،�صناعة�ال�سيج،�صناعة�السيارات،��ثاث�امل��لية�والصناعات�الكيماو�ة

�ولو�ار؛ �روان �بار�س، �مد��ا �أ�م �ومن ��امة �إس��الكية �سوق �ووجود �املواصالت �شبكة �وكثافة �العل��  البحت

   :منطقة�الشمال�والشمال�الشر�� -

�الصناعا �وكذلك ،� �املطاط �تكر�ر�الب��ول، �التغذية، �صناعة �السيارات، �صناعة �ال�سيج، �صناعة �التكنولوجيا،�تتوفر�ع�� �عالية ت

�ال��وات� ��عض �ووجود �النوو�ة �الك�ر�ائية �الصناعة �وانتاج �ال��ك���الرأسما��، �ع�� �و�عتماد �املنطقة، �عرفتھ �الذي �التحديث �من مستفيدة

� �وا��ديد(الطبيعية �واس��ا�سبوغ؛) الفحم �نا���� �ليل، �دانكرك، �مد��ا �أ�م �ومن �املواصالت، �شبكة  وتطور

  :لبمنطقة�الرون�و�  -

�واملعلوماتية�� ��االلك��ونيك �التكنولوجيا �العالية �الصناعات �البالس�يك، ��املطاط، �الكيماو�ة �الصناعة �ال�سيج، �صناعة تتوفر�ع��

 .فران�-وصناعة�السيارات،�مستفيدة�من�س�ولة�املواصالت�ووجود�اليد�العاملة�وطاقة�ك�ر�ائية�م�مة�ومن�أ�م�مد��ا�ليون،�كرونو�ل،�و��ل��مون�

ومنطقة�الغرب�) مرسيليا�(جانب��ذه�املناطق�الرئ�سية�تتوفر�فر�سا�ع���مناطق�أخرى�تتوفر�ف��ا�صناعات�متطورة�ومتنوعة�كمنطقة�ا��نوب��إ��

  .وا��نوب�العر�ي

  :�دارة�الفر�سية�للمناطق�الصناعية. 3

 �ذا �� صدر م�شور  املا����فأول  القرن  من اتا��مس�ن مطلع منذ الفر�سية للصناعات ا��غرا�� التوز�ع اجل من ج�ود�ا فر�سا تواصل

  :رئ�سي�ن �دف�ن تحقيق منھ و�ان�الغرض و�جتماعية �قتصادية للتنمية وط�� صندوق  بإ�شاء اتبع وقد سنة�م، املجال

 مدينة �انت حيث أخرى، إ���ج�ات التقنية الناحية من بار�س �� البقاء إ�� تحتاج ال ال�� الصناعية ال�شاطات إخراج محاولة : �ول  ال�دف -

 الوطنية؛ الصناعية ال�شاطات من % 50 ع�� �ستحوذ 1950 غاية إ�� بار�س

  .الر�في �س�ب�ال��وح الس�ان من ا���ات با�� لتفر�غ حد ووضع وا���و�ة، الر�فية التنمية �عث �� الرغبة: الثا�ي ال�دف -

  :من��جراءات�ومن�أجل�تحقيق�ال�دف�ن�السابق�ن�اتخذت�ا���ومة�الفر�سية�جملة

�املشددة - �ا��د�:�جراءات ��غرض �ذه� �� صناعة أية توط�ن ع�� ع�� املوافقة تمنح ال حيث البار�سية، باملنطقة الصنا�� التوسع من و�انت

�الوظائف املطلو�ة، املساحة التكنولوجيا، (محددة معاي�� ووفق متخصصة ��ان طرف من الطلب دراسة �عد إال املنطقة �ج�ة،��.)عدد من

وليون�من� بار�س مدينة مثل املدن�الك��ى  ع�� املطبق �جراء توسيع بمع�� الوط�� ال��اب �افة ع�� املراقبة إ�� الصناعية التوطينات وإخضاع

 .ج�ة�أخرى 

 من مختلفة صور  �� للصناعي�ن تقدم ال�� املالية املساعدات �� يتمثل: وشملت�نوع�ن�من�املساعدات؛�مساعدات�مالية: �جراءات�التحف��ية -

 وتقديم��عو�ضات منخفضة، فائدة و�سب �جل طو�لة القروض تقديم : مثل وذلك تطو�ر�ا املراد ا���ات نحو التوط�ن�الصنا�� توجيھ أجل

��عو�ضات وكذلك. باألولو�ة تحظى ال�� املناطق �� جديدة عمل فرص توف�� �� �سا�م ال�� �س�ثمارات نفقات عن  من ا��روج عند تقديم

 ا��صول  ومساعدة ، 2م500 تحر�ر شر�طة �نتاجية تركيب�الورشة وإعادة ونقل تفكيك نفقات من % 60 إ�� تصل أن و�مكن البار�سية املنطقة

�الضرور�ة والغاز بالك�ر�اء املزودة الصناعية �رض ع�� ��ستفيد وال�س�يالت �جبائية �ومساعدات  من �االستفادة الصناعيون، م��ا �خرى،؛

 .الضرائب �عض من �عفاء العقار، أنواع مختلف عن املستحقة ا��قوق  قيمة تخفيضات���
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  :ا��اتمة

 واجتماعية، اقتصادية تنمية �ل أنيا�أساس ذلك �قتصادي، املجال �� والباحث�ن العلماء ا�تمام من كب�� بح�� الصناعة موضوع حظي

 أجل ومن الصناعية، ال�شاطات توز�ع �� عل��ا �عتمد ال�� الر�ائز أ�م أحد حيث�اعت�� الصنا�� بالتوط�ن الصناعة ارتبطت ل�ا السر�ع �ن�شار فبعد

 الصناعية �ذه�املناطق ش�لت حيث الصناعية، املناطق و�� فعالة أداة إ�� ال��وء تم للصناعات، ا��غرا�� �ن�شار ومحاولة�تنظيم التوط�ن توجيھ

 واملشار�ع املؤسسات أل��اب الفرصة أتاحت كما �ش�ل�عام، للعمل��س�ثماري  قو�ا ودافعا الصناعة، مس��ة �� وا�عطافا م�مة خطوة مجمل�ا ��

�ا��قل والدخول  جديدة مصا�ع إقامة �� واملس�ثمر�ن  يالءم بما وسر�ع مرن  �ش�ل �ساسية ا��دمات من جملة من و�ستفادة الصنا��، ��

  . احتياجا��م�الصناعية

بتوز�ع�املناطق�الصناعية� و����ذا�السياق�قامت�ا���ومة�الفر�سية�ب�ب���مف�وم�املناطق�الصناعية�من�خالل�اتباع�مجموعة�من�سمحت

  .أخرى  ج�ة من الك��ى  والصناعات ا��ضر�ة املراكز عن وفك�ا��ناق ج�ة، من وا���و�ة الر�فية التنمية �عث أجل من وذلك ترك���ا من بدال

  :املراجع

                  :راجع�باللغة�العر�يةامل

متوفر�ع����.وا��لول  واملشا�ل �ثار" بطنجة املغوغة" الصناعية املنطقة موقع مثال��:الصناعية املناطق مواقع اختيار املراك���، إبرا�يم .1

  www.moroccokhabar.co-: املوقع

 ، العاملية التجارب ضوء ع�� اقتصادية– سوسيو مقار�ة املستدامة �قتصادية التنمية �� التقنية الصناعية املناطق دور  ، راضية بوز�ان .2

 ، 2030 افر�ل 39 بوعر�ر�ج برج لوالية الصناعية املناطق حالة دراسة الصناعية�با��زائر للمناطق املوق�� التحليل : حول  الدرا��� اليوم

  . ر�ر�جبوع برج ا��ام�� املركز ال�سي�� وعلوم التجار�ة و العلوم��قتصادية مع�د

  .1997 عمان�، لل�شر، ز�ران دار ،�الصنا�� التنظيم أساسيات النعي��، محمد جمال الطو�ل، أحدم ال�ي��،�أكرم الرحيم عبد خالد .3

�العلوم� .4 ��لية �ماجست��، �مذكرة ��ورومغار�ية، �املنطقة ��� �املستدامة �التنمية �تحقيق ��� �الصناعية �املناطق �دور �ص�يب، خبابة

 .2012ال�سي��،�جامعة�فرحات�عباس،�سطيف،��قتصادية�وعلوم�

   ).1985عمان، والتوز�ع، لل�شر الشروق دار (�و��، ،�الطبعة الصناعة جغرافية إ�� مدخلحسن،� صا�� .5

   :  �www.mokarabat.comورومتوسطية،�متوفر�ع���موقع والشراكة العرب تركما�ي، عبد�هللا .6

  .2005 ال��يطانية، الدولية التنمية وإدارة سيم برنامج ،الصناعية للمناطق الب�ئة إلدارة �رشادي الدليل وآخرون، جيجو، فيليب� .7

  ).1998،� ز�ران،�عمان دار(،�ا��دوى  ودراسة املشروعات وتقييم الصناعية املواقع اقتصادياتالسماك،� سعيد أز�ر محمد .8

  ).2006والتوز�ع،�عمان، لل�شر صفاء دار(�و��،� ،�الطبعةوا��ضري  �قليمي �قتصاد تحليل �و�شار�معروف،  .9

� البظ رضا وجيھ  وائل�  .10  والتعليم واملجتمع الب�ئة ع�� وا�ع�اسا��ا نابلس محافظة �� الصناعية واملناطق املدن إ�شاء محددات،

 .2000 فلسط�ن، ، الوطنية النجاح جامعة م�شورة، غ�� ماجست�� ،�رسالةالصنا��

 �� ا���ر صناعة حول  دراسية حالة الصنا�� القطاع مشكالت حل �� الصناعية املناطق دور الساعد،� يوسف ياسر محمد يوسف� .11

 .2004 فلسط�ن، ، الوطنية النجاح جامعة م�شورة، غ�� ماجست�� رسالة محافظة��جن�ن،

  :املواقع��لك��ونية

 

1. http://www.madariss.fr/HG/2eme/fanin/c9.htm 

2.  http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF15#theme4 
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  مسا�مة�إس��اتيجية�املجمعات�الصناعية����رفع�القدرات�

  :التصدير�ة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  تجارب�دولية�مختارة

 

  حمزة�العوادي: �ستاذ  

  أستاذ�مساعد�قسم�أ������

  �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��

  جامعة�أم�البوا���

  

    :م��ص

ا��ل��نجع����تخصص��ل�دولة��يكمنلقد�بي�ت�التجر�ة�العملية�أنھ�ال�يمكن�ل�ل�دولة�أن�ت�تج��ل����ء�وأن�تنافس�����ل����ء،�و�

�المتالك�ا�م��ة��س�ية�أو�تنافسية�ف��ا،�من�خالل��عتماد�ع��
ً
العالقات��من�دول�العالم����إنتاج�سلعة�أو�مجموعة�سلع�ال�يمكن�مجارا��ا�نظرا

�متقار�ة �أماكن ��� �و�املتوسطة �الصغ��ة �املشار�ع ��عمل �يظ�ر�أك���عندما �الذي �املش��ك �و�داء �التجمعات�. التعاونية �أ�مية �تتج�� ��نا ومن

  .الصناعية�ال����سمح�باالستفادة�من�عوامل�التكتل�ال���يحقق�ا�املوقع�املش��ك�و�وفرة�العمالة�و�تقاسم�التكنولوجيا

ف�وم�املجمعات�الصناعية�قبوال�واسعا�لدى�م�ند����السياسات�التنمو�ة����مختلف�دول�العالم،�ن�يجة�للقدرة�املتنا�ية�لذلك�لقي�م

����الرفع�من�مستوى�النمو��قتصادي�وتنافسية��قتصاد�ك�ل،�وذلك����ظل�قصور�برامج�التنمية�التقليدية�ال���تب�ن�ضعف �ال���تتمتع���ا

 . ا،�و��ز�ا����أغلب�ا��االت�عن�تحقيق�تنو�ع����قاعدة��نتاج�ل�ل�الصناعات����وقت�واحدمردود�ا�مقارنة�بت�لف��

�وقد�تزايد���تمام�العال���بالتجمعات�واملناطق�الصناعية��عد�بروز�تجارب�نا��ة����ف��ة�السبعي�يات�والثماني�يات�من�القرن�امليالدي

اعية�ال����سود�ا�الشر�ات�الصغ��ة،�حيث�تجمعت�الشر�ات�ال����عمل����املجال�نفسھ�املا���،�وذلك�بفضل�ازد�ار�عدد�من�القطاعات�الصن

  .���مواقع�محددة،�ومك��ا��ذا�التجمع�من�اقتحام��سواق�العاملية�وتحقيق�الر�ادة����تلك�الصناعة

تأس�سا�عما�سبق،��عرج��ذه�الدراسة�ع���ثالثة�تجارب�دولية�رائدة����مجال�تجسيد�إس��اتيجية�املجمعات�الصناعية�ع���أرض�الواقع�

  .بانجالور،�تجر�ة�وادي�س�نوس�و�تجر�ة�وادي�السيلي�ون�قصد�اس�شفاف�الدروس�والع���م��اواملتمثلة�أساسا����تجر�ة�

  .صناعية،�تنمية�الصادرات،�تجر�ة�بانجالور،�تجر�ة�وادي�س�نوس،�تجر�ة�وادي�السيليكون املجمعات�ال: ال�لمات�املفتاحية

  :قدمةامل

�ع��� ��يجا�ي �بالنظر�ملردود�ا �للدول �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �عملية ��� ���ر�الزاو�ة �و�املتوسطة �الصغ��ة �عت���املؤسسات

�ادة��قتصاد�و�دور�ا�الرائد����توف���فرص�عمل�جديدة�و�تحقيق�ز�ادة�متنامية������م��س�ثمار،�و�ما�تحققھ�من��عظيم�للقيمة�املضافة�و�ز 

��ساعد�ا�ع���مسايرة�التحوالت�السر�عة،إذ�يمتلك��ذا�النوع�من�املؤسسات�القدرة�ع����غي���أو��عديل�ال�شاط�أو�أسلوب�العمل�ملبيعات���م�ا

،�من�خالل�ابت�ار�منتجات��ستجيب�للتطورات�املستمرة�الذي�نظرا�ملا�تتمتع�بھ�من�ديناميكية�و�سرعةو��ذا�بدرجة�أك���من�املؤسسات�الكب��ة�

واملسا�مة��ش�ل�فاعل����تنمية�الصادرات�وتوف���النقد�بجانب�قدرا��ا�ال�ائلة�ع���اخ��اق��سواق�الدولية���ا�النظام��قتصادي�ا��ديث،يفرض

�خاصة� �الدول �الكث���من �لدى �املدفوعات �م��ان ��� �فائض �تحقيق ��� �سا�مت �أ��ا �بل �املدفوعات، �م��ان �ال��ز��� �حدة �من �والتخفيف �جن��

املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�����ذه�الدول�ة�م��ا،�ل�����بذلك�قناعة�تامة�لدى�صا����السياسات��قتصادية�و�املختص�ن��شؤون�النامي

�التصديري� �املستوى �برفع �يتعلق �فيما �خصوصا �مطردة �بصورة ��قتصاديات �دفع ��� �ا���م �كب��ة �للمؤسسات ��يجابية �التأث��ات بمحدودية

تلك�املزايا�و�ا��صائص�إال�أن��ناك��عض�العقبات�ال���تواجھ�تلك�الصناعات����الكث���من�دول�العالم��تحول�دون�تحقيق�ا�و�الرغم�من��للدول،

�ذلك�ع���املستوى�املح���كنقص�ا����ة�و�التدر�ب،�غياب�التخصص،�غياب�ثقافة�تقسيم�العمل،�ضعف�أو� لأل�داف�املرجوة�م��ا�سواء��ان

�العمل ��� ��بت�ارات �ع���غياب �القدرة �كعدم �والدو�� ��قلي�� �املستوى �أو�ع�� �ال�سو�قية؛ �و�ا���ود �و��نظمة ��دارة ��� �قصور يات��نتاجية،

  .اقتحام�أسواق�جديدة�و�ضعف�أو�غياب��داء�التناف���

نفردة��و�ش�ل�منفصل،�و�ترجع�العديد�من�الدراسات���اديمية�أن�الس�ب�الرئ��������تلك�العقبات��و�عمل�تلك�املشروعات�بصورة�م

و�ل�س��س�ب�ا���م،�لذلك�فإن�التقارب�و�التعاون�ب�ن�الصناعات�الصغ��ة�و�املتوسطة�يمثل�العامل�الرئ��������التغلب�ع���تلك�العقبات�و�

يؤدي�إ���تحس�ن�مواج���ا،�بل�و�يحسن�أيضا�من�الوضع�التناف����لتلك�املشروعات،�مما�يؤدي�إ���ز�ادة�التخصص�وتقسيم�العمل،�و��ذا�بدوره�

بما��كفاءة��نتاج،�كذلك�فإن�العمل�املش��ك����ع�املشار�ع�الصغ��ة�و�املتوسطة�ع���التعلم�من��عض�ا�البعض،�و�تبادل��ف�ار�و�املعلومات

  .يحسن�من�جودة�املنتجات،�و�يؤدي�لز�ادة��ر�اح�السوقية
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�املشار�ع� ��عمل �يظ�ر�أك���عندما �املش��ك �و��داء �التعاونية �العالقات �أن �إ�� �أشارت �املتقدمة �الدول �تجارب �فإن ��خر، �ا��انب و�ع��

املوقع�الصغ��ة�و�املتوسطة����أماكن�متقار�ة،�و�من��نا�تتج���أ�مية�التجمعات�الصناعية�ال����سمح�باالستفادة�من�عوامل�التكتل�ال���يحقق�ا�

رئ�س�ومؤسس�مع�د��ماي�ل�بورترفبعد�العديد�من�الدراسات�و�بحاث�ال���أجرا�ا�ال��وف�سور�املش��ك�و�وفرة�العمالة�و�تقاسم�التكنولوجيا،�

�ال�دف��و�ال��ك���ع���سياسات��قتصاد� التنافسية����جامعة��ارفارد�عن�كيفية�تطو�ر�تنافسية�الدول�وجد�أن�أفضل�أسلوب�لتحقيق��ذا

  .وإيجاد�مناخ�اس�ثماري�جذاب�للصناعات�الصغ��ة�واملتوسطة،�كما�ب�ن�أن�أفضل�ب�ئة�ل�ا����ب�ئة�املجمعات�الصناعية�ا��ز�ي

���وقد�سا�م�تب���إس��اتيجية�املجمعات�الصناعية����العديد�من�دول�العالم����دعم�وتنمية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�ومساعد��ا�          

وتوجد�العديد�من�التجارب�العاملية�الرائدة�ال���يمكن�عرض�ا�واستخالص�الدروس�م��ا،�ولكن�. ا�الناشئة�عن�صغر���م�االتغلب�ع���مشا�ل�

بالواليات�املتحدة��مر�كية�و�تجر�ة�وادي��وادي�السيلكون  تجر�ة���: نظرا�لطبيعة�الورقة�البحثية�س�تم�ال��ك���ع���أ�م�التجارب�املتمثلة�أساسا

  .س�نوس�بال��از�ل�وتجر�ة�بانجلور����ال�ند

  :عالوة�عما�سبق،�وقصد��ملام�بمختلف�تطلعات��ذا�البحث،�س�تم�ال��ك���ف��ا�ع���املحاور�املوالية�بالدراسة�والتحليل

  تجر�ة�وادي�السيليكون؛: أوال

  تجر�ة�وادي�س�نوس؛:  ثانيا

  .جر�ة�بانجلور ت: ثالثا

  

  )أ.م.الو(تجر�ة�وادي�السيليكون�: أوال

�للصناعات���������� �مجمع �أول ��عد �حيث �عامليا، ��و�� ��بت�ار�ة ��س�ثمار�ة �املنطقة �السيل�ون �وادي �مشروع ��عت���ا����اء �السياق ��ذا ��

�إ) صناعة�ال��مجيات(التكنولوجية� �و�قد����العالم،�واصطالح�وادي�السيل�ون�يرمز�دائما ���تطور��ذه�الصناعات�و��عت���ال���ة��صلية�ل�ا،

نجاحھ�واستدامتھ��كما�أنلعب��ذا�املشروع�دورا�أساسيا�ع���مدى�أك���من�عشر�ن�عاما����قيادة�الثورة�الرقمية�ال���اجتاحت�الكرة��رضية،�

نفس�ن���وادي�السلي�ون�أو� عالم�املشروعات�الصناعية�الذكية�قرابة�الستون�عاما�ح����ن�كـان�س�با�ألن�ت�ت����ل�الدول�الطامحة�للدخول���

  .�قتياد�بھ�بل�و�سمية�مشروعا��م�بنفس��سم

  :ا��لفية�التار�خية�ملشروع�وادي�السيلكون  - 1

بضائقة�مالية�و�بدأت�تفكر����" بالو�آلتو"����1891ال���تأسست�سنة�" ستانفورد"عندما�مرت�جامعة���1938عود�بداية�املشروع�إ���سنة�����������

�مع� �تماما �متعاون �مركز�تكنولو�� �خلق �أجل �من �و��ذا �املعلومات �تكنولوجيا �مجال ��� ��عمل �ال�� �ال��مة �للشر�ات �تملك�ا �أرض إيجار�قطعة

سنة�و��ذا�بالنظر�ل�ون��يجار�الطو�ل��جل�يدعم�ج�ود�الشر�ات�املستأجرة�لالس�ثمار�و�كأ��ا�تمتلك�امل�ان،�و���99امعة�و�ملتصق���ا�ملدة�ا�

ال�،�و�تبع��ا�شر�ات�ك��ى�سر�عا�نذكر�م��ا�ع���س�يل�املثال�1951أول�شركة�تدخل�إ����ذا�املشروع�سنة��"Varian Associates"قد��انت�شركة�

و�و�ما�استقطب�العديد�من�الشر�ات� و�دأت��ذه�الشر�ات����إطالق�العديد�من��بت�ارات�النا��ة،�"HP"و�شركة��"Lockheed"ا��صر�شركة�

�وامل��مج�ن�و�يدي�العاملة�املح��  �من�توافر�املختص�ن�من�امل�ندس�ن فة�ا��ديدة�كما�استقطب�العديد�من�فروع�الشر�ات�الدولية،�لالستفادة

�عن �ولالطالع �املختلفة، �الشر�ات ��� �عمل�ا �خالل �ا����ة �الكث���من �اك�س�ت �تطو�ر�فكرة� ال�� �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �التقنيات �أحدث �ع�� كثب

ح���أصبح�مشروع�وادي�السيل�ون�أن���مجمع�صنا�����ذه�النوعية����العالم،�و�قد�ساعد�ع���ذلك�قلة�ت�لفة��ج�زة�وق��ا��جديدة�أو�منتج�ما،

  .القرب�من�جامعة�ستانفورد�و 

ع���الساحل�الغر�ي��1946و�من�ب�ن�أ�م�العوامل�ال���أعطت�لوادي�السيل�ون�أ�ميتھ�وجود�مع�د�ستانفورد�البح���والذي�تأسس�سنة�����������

�مثل ���صية �لوجود �أيضا �و��ان �املنطقة، ��� ��قتصادي �التطور �دعم �ترمان" ��دف �ال�ندسة�و��و�« Frederick Terman »" فر�د ��� أستاذ

إ���التفك�������ذا�املشروع��و�تواجد�مدارس�ع���" فر�د�ترمان"الك�ر�ائية�بجامعة�ستانفورد�أثر����نجاح�املشروع،�و�من�ب�ن��سباب�ال���دعت

�الطالب�الذي��سعون�دائما�للسفر  الت�العمل��ك���و�إ���ا��انب�الشر���من�أمر��ا�حيث�تتوفر�مجا�مستوى�عال�����ذه�املنطقة�يتخرج�م��ا

ناع��فضل،�ففكر����استغالل��رض�اململوكة���امعة�ستانفورد�لالس�ثمار�و����يع�الطالب�ع���امل�وث�����ذه�املنطقة،�و�بالفعل�استطاع�إق

���ت�و�ن�شركة�خاصة��عدم�السفر�إ���الساحل�الشر���للبحث�عن�فرصة�عمل،�و�البدء��"Hewlett Bill" "David Packard"اثن�ن�من�طلبتھ�و��ما�

،�و����"Palo Alto"" بالو�آلتو"��ما�حيث�وفر�ل�م�التمو�ل�من�بنك�مح��،�و�بدأت�الشركة����أول��مر�بإنتاج�أج�زة�قياس�الك��ونية����مرآب����

� ��1950سنة �شركة ��ستاذ� ”Hewlett- Packardاستطاعت �جذ��ا �ال�� �الشر�ات ��عض �ترمان" و�مع�ا �املنطقة" فر�د �جامعة��إ�� �من بدعم

� �صناعية �منطقة �ت�و�ن �" Industrial Park"ستانفورد �شركة �الذي�حققتھ �النجاح �من��HPو�قد�جذب �و�شبكة �الصغ��ة �املؤسسات العديد�من

�املوردين�املتخصص�ن�و��عض�املغامر�ن�إ���املنطقة�و�استمر�النمو�ع���مدى�عقدين�من�الزمان،�و�يضم�مشروع�وادي�السيل�ون�حوا���مليون 

،�و��عت���املسا�م�شركة���77ص�حيث�يجذب�املشروع�باستمرار�العقول�املبتكرة�من�ش���أنحاء�العالم�و�يبلغ�عدد�الشر�ات�العاملة�بھ�حوا���

�و�معدل�نمو�ا�أك���من���ول�����عاظم�قوة��قتصاد��مر��ي؛�حيث من�أي�% �50عد�الصناعات�التكنولوجية����أمر��ا�من�أك���الصناعات
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؛�و�تأ�ي�معظم�أر�اح��ذا�املشروع�من�خالل��بت�ارات��بداعية�ال���خلق��ا�مجموعة�الشر�ات�عة�أخرى�و�يظ�ر�تأث���ا�بقوة����التصديرصنا

منصب�عمل�خالل�العشر�سنوات�السابقة�و�متوسط�دخل�العامل�ن���ذا�املشروع��275.000الصناعية�امل�ونة�لھ،�و�قد�وفر��ذا�املشروع�حوا���

 .أ.م.��متوسطات�الدخول����الومن�أع�

  
  فر�در�ك�ت��مان

  آلية�عمل�مشروع�وادي�السيلكون ): 01(الش�ل�رقم�

  
http://www.oezratty.net/Files/Publications/EcosystemSV.pdf, Internet site: Back from the Silicon Valley 1: Source  

  :عوامل�نجاح�مشروع�وادي�السيلكون  - 2

  :�يمكن�إيجاز�عوامل�نجاح�وادي�السيل�ون�فيما�ي�

 ال���ت�يح�ل�ا�تحديد�التوج�ات��س��اتيجية؛�،�و )جامعة�ستانفورد(استقاللية�ا��امعات��مر�كية� 

 أ�و�تكييف�مخرجاتھ�وفقا�الحتياجات�الشر�ات�املحلية؛.م.جودة�نظام�التعليم�العا������الو 

 و�� � � � ��ساتذة �الطلبة، �أفضل �بجذب �التم����سمح �و��ذا �و�الدو��، �املح�� �املستو��ن �ع�� �ستانفورد ���امعة �الطيبة السمعة

 الباحث�ن؛

 ؛)البعد�الف��،�البعد��جتما��،�املوارد�التعليمية(ية�أساسية�مدعمة�ح�وميا�توفر�ب� 

 تواجد�موارد��شر�ة�تتوفر�ع���ا����ة�الفنية�العالية،�و�ال���سا�مت��ش�ل�رئ�س����نجاح�املشروع؛ 

 روح�املبادرة�باإلضافة�إ���وجود�شبكة�أعمال�فر�دة�من�نوع�ا؛ 

 � �إل�شاء �الالزم �القطاع�توفر�التمو�ل �مع �العقود �و�إبرام �الشرا�ات �ال��اخيص، �مبيعات �خالل �من �مصادره �و�تنوع الشر�ات

 ا��اص؛
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 قلة�ت�لفة��ج�زة�و�القرب�من�جامعة�ستانفورد،�و��ذا�ما�جعل�املشروع�يحقق�وفورات�خارجية�و�ال���بدور�ا�ساعدت�ع���

 تخفيض�أسعار�منتجات�املشروع�و�بالتا���رفع�قدر��ا�التنافسية؛

 توافر�فرص�العمل. 

 :مراحل�تطور�مشروع�وادي�السيلكون  - 3

بدأت�بمبا�ي�صغ��ة�يتم�تأج���ا�بت�لفة��سيطة�للشر�ات�الفنيـة� والتـي�SRPبدأ�التوسع����املشروع�بإ�شاء�حديقة�ستانفورد�البحثيـة�

   Technology .Incubatorsو���ما�أصبح�يطلق�عل��ا�فيما��عد�حاضـنات�التكنولوجيـا� املتخصصـة

�مـن �علمية �درجات �ألخذ �الشر�ات ��ذه ��� �للعامل�ن �السماح �عمل�م و�دأ �مع �بالتوازي �ا��امعة �الب�يـة�، ��انت �ا��مس�نات �منتصف و��

� الذي��ان���دف�إ���تقو�ة�العالقة�ب�ن�جامعة�ستانفورد�والشر�ات���Termanساسـية�للكيان�ا��ديد�تخطو�خطوات��امة�بفضل�مج�ودات

وكذلك��–ة����الوادي�ف�ان��سمح�بحضور�م�ند�����لك��ونيات�����ذه�الشر�ات�محاضـرات�ا��امعـة�فـي�املرحلة�ا��امعية�قبل�التخرج�العامل

ب�ن�فصول�ا��امعة�والشر�ات�ولم�يكن����أي�م�ان�بالعالم�����ذا�الوقت�����مثل�ذلك�و�ان�لھ�أك����ثر�����VideoConferencingعن�طر�ق�

  .قة�ب�ن�ا��امعة�والشر�ات�وحصول�امل�ندس�ن�ع���أحدث�املعلومات�مباشرةتقو�ة�العال

�طر�ق�خلق�مجتمـع�مـن �دعم�الصناعات��لك��ونية�عن �ال��ك���ع�� �خر����ستانفورد�ا��اص��� بدأ العلماء�املتخصص�ن،�ووصل�عدد

  :و�انت�ا��طوات�الثالث��و���MITمع�صغر���م�ستانفورد�مقارنـة�بــ��MITع���الـدكتوراه����ا��مس�نات�نفس�عدد�

 تأس�س�Stanford Research Institute (SRI)   

 املحاضـرات� ���ضور �الشر�ات ��� �العامل�ن �أمام �ستانفورد �قاعات  فتح

 .و���يل�للدراسات

 � �العلميـة �ستانفورد �حديقة  Stanford Research Park (SRP(تطو�ر

�سـنة ��� �أصبحت ��1977ال�� �ن�19000تضم �وأصبح ��لموظف ��� �بھ �يحتذي  موذج

 .العالم

�Shockley Semi conductorإل�شاء��1956بوادي�السيلي�ون�سنة��Mountain Viewا���منطقة����William Shochleyعد�ا�انتقل�

مليون�دوالر��130وال���وصلت�مبيعا��ا�إ����Fairchild Semi conductorا�شقت�من�شركتھ�ثمانية�موظف�ن��ونت��1957و���سنة�

  .وغ���ا�Semiconductor, Signetics Intel, Nationalوت���ذلك�ا�شقاقات�عديدة�أدت�إ���ظ�ور �1963سنة�

�معقـل �السـلي�ون �وادي ��ان �السبعينات �وأوائل �الست�نات �خالل �فإنھ �شر�ات� و�كذا �خمس �لدرجة�أن �املوصالت �أشباه �شر�ات لغالبية

�من �الوادي شـركة٥٤ فقط �خارج ��انت �أمر��ا ��� �نصيح��م. عاملة �الكمبيوتر�تأخذ �شر�ات �مـن� و�دأت �العديد �ظ�ور �و�دأ �املنطقة ��� بالتواجد

�الشر�ات ��ذه ��ل �الكمبيوتر���دمة �وخـدمات �ال��مجيـات �. شـر�ات �سنة �من �املشروع �تطور �يختصر�مراحل �التا�� �سنة��1950والش�ل �غاية إ��

2000.  

  مراحل�تطور�مشروع�وادي�السيلكون ): 02( الش�ل�رقم

  

  
 :تحديات�و�فرص�مشروع�وادي�السيلكون  - 4

   :ايواجھ�مشروع�وادي�السيل�ون�العديد�من�التحديات،�أ�م�� :التحديات�و�الفرص�الداخلية�-1- 4

 ��رة�العمال؛اكتظاظ�الس�ان�و�ازدحام�املرور�ن�يجة�املساحات�ال��مة�ال���يحتاج�ا��ذا�املشروع،�و�الذي�أدى�إ��� -
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ز�ادة�التوجھ�نحو�تأم�ن��را����الصناعية�ال���تحقق�عائد�أع���من��را����السكنية،�و�بالتا���لم�يرا���التوازن����استخدام�الب�ية� -

�ساسية�و�ت�لف��ا�و�احتياجات�النقل،�و�ن�يجة�لذلك�ارتفعت�أسعار��را���،�مما�أدى�بالعديد�من�الشر�ات�إ���البحث�عن�مناطق�

�لشر�ات� �الرئ�سية �املقرات ��� �تتم �ال�� �التصميمات �ب�ن �مباشرة �صلة �وجود �لعدم �مشا�ل �ذلك ��س�ب �قد �و�لكن �ت�لفة، �أقل بديلة

املشروع�و�ب�ن�تص�يع�ا�خارجھ،�و��كذا�فإن�ب�ئة�العمل�����ذا�املشروع�و�التعاون�و�التواصل�ب�ن�العامل�ن�و�املؤسسات��عد�أقوى�

 ات�الداخلية�للمشروع؛�دوات�ال���تواجھ�التحدي

 .تلوث�ال�واء،�ال��بة�و�املياه،�و�بالتا���بدأ�يقل��نجذاب�للمنطقة -

نظرا�الن�شار�فكرة�مجتمعات�التكنولوجيا�بدأت�ح�ومات�العديد�من�الدول�تحاول�مواكبة�مشروع�وادي�� :التحديات�و�الفرص�ا��ارجية�-2- 4

ة�بحركة�رؤوس��موال�و�العالقة�ب�ن�قطاع��عمال�و�ا��امعات�و�من�ب�ن��ذه�الدول�اليابان،�السيل�ون�و�ما�حققھ�من�خالل��غ���قواني��ا�ا��اص

تجد��ور�ا،�ال�ند،�فر�سا،�أملانيا،�و��عت����ذا�التحدي�إيجابيا�ن�يجة�خلق�الفرص�ب�ن�مشروع�وادي�السيل�ون�و��ذه�املناطق�ا��ديدة�ال���س

  .حتما�فرصا����اتصال�ا�باملشروع

  )ال��از�ل(تجر�ة�وادي�س�نوس�: ثانيا

نظرا�لأل�مية��قتصادية�و�جتماعية�للتجمعات�الصناعية�فقد�عملت�الدول�الناشئة�ع���إ�شاء�ودعم�املجمعات�الصناعية�بقوة،�و�قد�

شروعات�الذكية�نفس�إ���ان��اج�العديد�من�الدول�الطامحة�للدخول����عالم�امل�-�اليفورنيا–أدى�النجاح�الذي�حققھ�مشروع�وادي�السيل�ون�

 .ن����ذا�املشروع�و��سمية�مشروعا��م�بنفس��سم

ففي�ال��از�ل�أدى�ا�تمام�ا���ومة�باملجمعات�الصناعية�إ���وجود�تجمعات�متخصصة����العديد�من�الصناعات�يدير�ا�املجلس�القومي�

�تتمتع�ملناطق�الصناعات�التصدير�ة�و�عفى�امل�شآت�القائمة�����ذه�املناطق�من�معظم�ضرائ ب�ال�شغيل�و�من�الرسوم��ضافية�لل��ن،�كما

بحر�ة�است��اد�املعدات�واملدخالت�بدون�تراخيص�است��اد�وذلك�ملدة�عشر�ن�سنة�ع����قل،�و�من�أ�م�التجمعات�النا��ة����تجمعات�صناعة�

ية�ا��لدية��عد��نخفاض����الطلب�عل��ا�و�الذي�ش�دتھ�منتجات�ا��لود،�وال���مكنت�ال��از�ل�من�أن�تحتل�املرتبة�الثالثة�عامليا����تصدير��حذ

���� �السائدة �تلك �من �أك���انخفاضا �أجور �بمعدالت �يتمتعون �الذين �الص�نية ��حذية �منت�� �من �املنافسة �ز�ادة �ن�يجة �ال�سعينات �منتصف مع

  . أ،��رجنت�ن،��ولندا،�اليابان�وأملانيا.م.و�شمل�أك���أسواق�ال��از�ل�التصدير�ة�جميع�الدول�الصناعية�بما�ف��ا�الو. ال��از�ل

�ومــ �الصناعــات، �مــن �العديــد ��� �متخصصــة �تجمعــات �وجــود �إ�� �الصناعيــة �بالتجمعــات �ال��از�ليــة �ا���ومــة �ا�تمــام �أدى �أ�ــم�لقد ن

�ا��لـ �منتجــات �صناعــة �تجمعــات ��ــي �ال��از�ــل ��� �النا��ــة �الصناعيــة ����التجمعــات �عامليا �املركــز�الثالــث �تحتــل �مــن�أن �ال��از�ــل �مكنــت �والتــي ـود،

ات�علـى�تحقيـق�تصديـر��حذيـة�ا��لديـة،�حيـث�ارتفعـت�حص��ـا����السـوق�العاملـي�لتحتـل�املركـز�السـادس����التصديـر،�وقـد�سـاعدت��ـذه�التجمعـ

�قليم��كـثـر�شــ�رة�داخــل�ال��از�ــل����إنتــاج�  Sul Rio Grand de ر�ــو�جرانــد�دي�ســول��عتــ���إقليــم�و �24.%نمـو�ســنوي�ل�ــذه�الصــادرات�بلــغ�

��ســا�م�ب�ســبة�30%املنتجــات�ا��لديــة�حيــث��ســا�م�بنحــو� مــن�صادرا��ــا،�و�وجــد�داخــل��ــذا��قليم��80%مــن�إنتــاج��حذيــة����ال��از�ــل�كمــا

  . أشــ�ر�تجمـع�لصناعـة�ا��لـود����العـالم�و�ـو�تجمـع�وادي�سـ�نوس

ا�يز�ــد�عــن�ألــف�عامــل،�و�بلــغ�العائــد�الســنوي�للتصديــر�مــ�150م�شــأة،�و�عمــل�بــھ�مــا�يز�ــد�عــن��1821و�وجــد�����ذا�التجمــع�مــا�يز�ــد�عــن�

�يؤكــد�علــى�%  70مليــاري�دوالر�ســنوًي�حيــث�يتــم�تصديــر� �إ���الســوق��مر�كــي�و�ــو�مــا �التجمــع�ســنو�ا�تتوجــھ�ال�ســبة��كــ���م��ــا مــن�إنتــاج��ــذا

و�مكـــن�تــوضيــح�. ــن�النفــاذ�لألســواق�العامليــة�ومنافســة�املنتجــات�الص�نيــةا��ــودة�العاليــة�وانخفــاض�أســعار�منتجــات��ــذا�التجمــع�والتــي�تمكنــت�م

ــــد�داخـــل�تجمــــع�وادي�ســيـنـــــوس�   :�����ي) 2أنظر�الش�ل�رقم�(الروابـــط�املختلفــــة�التـــي�توجـ

ـــة ـــام�ومســتـــلـــزمــاتال���تر�ط�مصن����حذية�بمــوردي�املـــواد�ا�� :الروابط�ا��لفية- ـــيـ ــرئــ�ــســ   .�نــــتـــــاج�الـ

  .ال���تر�ط�مصن����حذية�باملش��ين�خاصة�وكالء�التصدير :الروابط��مامية-

  .ا��اصة�باملؤسسات�املحلية�الداعمة�للتجمع :الروابط��س��اتيجية-

  :س�نوس�فيمكن�ت��يص�ا������يأما�بخصوص�العوامل�ال���سا�مت����نجاح�تجمع�وادي�

 تمتلك�ال��از�ل�شبكة�طرق�سر�عة�جيدة�كما�تملك�عدة�موا�ئ�كب��ة�ومطار�ن�رئ�سي�ن�دولي�ن�: الب�ية��ساسية�املساندة�للتصدير

 .مما�يوفر��س�يالت�م��عة�لل��ن�والنقل�البحري�و�النقل�ا��وي 

 فز�للشر�ات�ال���تقوم�بأ�شطة�تصدير�ة�وتتضمن��عض�ا��وافز�إعفاء�عوائد�تمنح�ال��از�ل�العديد�من�ا��وا: برامج�تحف���الصادرات

�إعفاء� �املنبع �من �الضر��� ��ستقطاع �من �ا��ارجية �التحو�الت �إعفاء �املالية، �العمليات �ضر�بة �من �بالصادرات �ا��اصة الودا�ع

عات،�وإعفاء�صادرات�السلع�الصناعية�من�الواردات��غرض�التص�يع�التصديري�بحد�أق����س�ت�ن�من�ضر�بة��نتاج�وضر�بة�املبي

�الصناعية� �للتنمية �املخصصة ��رض �وتقدم �الت�لفة �منخفض �للصادرات �تمو�ل �ال��از�ل �تمنح �كما �أخرى �وضرائب ��نتاج ضر�بة

 .بأسعار�مدعمة�

 برامج�التأكيد�ع���ا��ودة�و�نتاجية�وتوف���التدر�ب�الالزم�للعمالة. 



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  175 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 و�ناك�مخطط�) مانوس،�ما�ابا�سانتانا،�تابات�نجا،�وجواجاري (جد�حاليا�أر�عة�مناطق�تجارة�حرة�تو : تأس�س�مناطق�حرة�للتصدير

م�شأة�صناعية�و�عفى�معظم�ا�من�دفع�الضرائب��470إلقامة�ثالثة�مناطق�إضافية�وتتضمن�منطقة�مانوس�ع���س�يل�املثال�حوا���

 .والرسوم�املتعلقة��عملية�التصدير

 حيث�تملك�ال��از�ل�برامج�متعددة�لدعم�الصادرات�من�خالل�تأس�س��يئات��ساعد�املصدر�ن�ع���: صديرتطو�ر��طار�املؤس����للت

 .�يئـة�معـارض��حذيـة�ووكالء�التصديـر����ز�ادة�الصادرات نقل�سلع�م،�مثـل

  الالتي�ية�كما�وقعت�حيث�اش��كت�ال��از�ل����عدة�اتفاقات�تجار�ة�مع�اتحاد�: إبرام�اتفاقات�تجار�ة�إقليمية�ودولية� ت�امل�أمر��ا

����السوق�املش��كة�ا��نو�ية�مع��رجنت�ن،�أوروغواي�و�اراغواي�مما�ساعد�ع���ز�ادة� اتفاقية�مع�ا��ات�باإلضافة�إ����و��ا�عضوا

  .صادرات�ال��از�ل�إ����ذه�البلدان

  ا��ر�طة�العنقودية�لتجمع�وادي�س�نوس: 3الش�ل�رقم�

  
�م: املصدر ��قتصادية، �الشؤون �بقطاع �والدراسات �العر�ية�ركز�املعلومات �اململكة ��� �الصنا�� �التوطن �ع�� �وتأث��ه �الصناعية �التجمعات �تطبيق �آفاق �حول دراسة

 .32،�ص�2013،�الر�اض،�غرفة�الشرقية،�السعودية

  )ال�ند(تجر�ة�بانجالور�: ثالثا

غ��ة�كثيفة�العمالة����تنمية�القطاع�الصنا���وتنو�ع�املنتجات�الصناعية�حيث�يمثل�تدل�التجر�ة�ال�ندية�ع���الدور�ال�ام�للمشار�ع�الص

����دعـم��قتصـاد�ال�نـدي،�حيـث��سـا�ممن��نتاج�الصنا���لل�ند،�% 50إنتاج�ا�حوا���
ً
�كبـ��ا

ً
�40%ب�ســبة� وتلعـب�امل�شـآت�الصغيـرة�ا���ـم�دورا

�إلحصــاءات�منظمــة�35%مــن��نتــاج�الصناعــي،�و�
ً
��400مم�املتحــدة�للتنميــة�الصناعيــة�اليونيدو�فيوجــد����ال�نــد�نحــو� مــن�الصــادرات،�ووفقا

ة،�و�شـ�ل�عـام��سـ�م�التجمعـات�وا��رفيـ تجمـع�صناعـي����املناطـق�الر�فيـة2000للم�شـآت�الصغيـرة�ا���ـم،�وأيضا�يوجـد�نحـو�� تجمــع�صناعــي

  .مـن�العمالـة�ال�نديـة الصناعيـة����ال�نـد�ب�شـغيل�ال�سـبة��كـ��

�نتـاج�الصناعـي�لل�نـد�����عـض�املنتجـات�مثـل�تجمـع� مــن�90%و�وجــد����ال�نــد�تجمعــات�صناعيــة�كبــ��ة�ا���ــم��ســا�م��عض�ــا�ب�ســبة�

�Mumbaiوتجمــع��Suratتجمــع� املال�ــس،�كمــا�أن�ال�ســبة��كــ���مــن�صــادرات�ال�نــد�مــن�املجو�ــرات�يتــم�إنتاجــھ��� لصناعـة�Ludhianaلود�يانـا�

��� �الصناعــي ��شــ��ر�التجمــع ��Agra كمــا �مجمع �إ�� �إضافة ��ول�اتــا �السلي�ون و�� �لوادي ��ول �النموذج �اخت���لي�ون �الذي �وقد��بانجالور ال�ندي

  .سا�م�املجمع����أن�تصبح�ال�ند�ثا�ي�أك���مصـدر�لل��مجيـات��عـد�الواليات�املتحدة

  :وقد�تـم�اختيار�مدينة�بانجالور�بناء�ع�����ي

 ب�ئة�نقية�خالية�من��تر�ة؛ 
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 مستوي�مع�����مرتفع؛ 

 وجود�جامعة�أبحاث�متم��ة�STSC؛ 

 تواجد��ليات�لل�ندسة؛ 

 املركز�ة�واملحلية؛دعم�سيا����من�ا���ومة� 

 التواجد�بالقرب�من�املوا�ئ�البحر�ة�واملطارات�الدولية. 

 تحوي�املدينة�أك���عدد�من�الشر�ات�املتخصصـة� �عد���شطة�املعلوماتية��نتاجية������شطة�الرئ�سية�للمدينة،�حيـث

  .فقطتكنولوجيا�املعلومات�معدات،�برمجيات�ع���مستوى�املدينة� محليـة�وعامليـة�فـي

أصبحت�املدينة�املوقع��ول�لأل�شطة�ا��دمية�ا��اصة�باملؤسسات�العاملية�والسيما�املتخصصة����مجال�تكنولوجيا��1998ومنذ�عام�

  .املعلومات�واملعامالت�املالية�باإلضافة�إ���تواجد��عض���شطة�الصـناعية�والتجار�ة�الرئ�سية��خرى 

����1وأصبح�ال�دف��و�جعل�ال�ند�رقم�. شر�ات�ك��ى�عاملية ال�ند�قد�عقدت�عقـود�كثيـرة�مـع�انت��1999بدأ�التحول�يأخذ�مجراه�سنة�

  .تقديم�منتجـات�تكنولوجيا�املعلومات�للعالم��لھ

بدأ�تحف���تصدير�ال��مجيات�وكذلك�است��اد�ا��س�ولة�من�خالل�منح�املصدر�ن�إعفاءات�ضر��ية�وجمركية�عن�طر�ق�نظامي�الدرو�اك�

�امل �وجودة�والسماح �و�قيمة �عاملية �منافسة �محققة �الصادرات �كمية �فـي �قفزة �وحدثت �للمصدر�ن، �التمو�لية �ال�س�يالت �من �وتوف���املز�د ؤقت

�. عالية �سنة �ال��مجيات �عائـدات ��1999ووصلت �% �65سبة �ال��مجيات �من �العوائد ���م �ووصل �املعلومات �تكنولوجيا �إجما���عائدات �9.3من

� �دوالر�سنة ��ج�ـزةب�1999بليون �تصـ�يع �عمليات �أضعاف �أر�عة ��عادل �املعا�د�. ما �بدأت �ال��مجيات �مجال �من �وق��ا �ال�ند و�ـالنظر�لعائدات

�والقطاع�ا��اص�يدرب�حوا����37000التعليمية����ال�ند����تدر�ب�حوا���
ً
  . سنو�ا�200000متخصـص����مجال�الكمبيوتر�سنو�ا

���عمل�عقود�للصيانة�والدعم�الف���وم�ام�أخري� ساعة�12.5ال�ند�وأمر��ا�الذي�يصل�إ����بدأ��ستفادة�من�فرق�التوقيت�الكب���ب�ن

و�ان�ذك�س�ب����اتجاه�الكث���من�الشر�ات��مر�كيـة�و�ورو�ية�. العمل����أمر��ا�وال���توافق�مواعيد�العمل�بال�ند يمكن�القيام���ا��عد�مواعيـد

  .ال�ندية����ال�سعينات�للقيام��عقود�مع�الشر�ات

 كفـاءة: لفتح�مراكز�تطو�ر�ل�ا����ال�ند�و�انت�أسبا��م��ـي��Texas ،HP instrumentsل��ذه�السياسات�واملزايا�دفعت�شر�ات�كبـري�مثـل

ج����ال�ند�يماثل��قمار�الصناعية�أو�التليفونات�و�التا���أصبح��نتا العامل�ن،�قلة�ت�لفة��نتاج،�ا�عدام�مخاطر�البعد�ال���قد�ت�شأ�مـن�خطـوط

  .�نتاج����وادي�السيلي�ون 

للمعدالت�العاملية�ا��صول�ع���شـ�ادات�ا��ـودة�ووصلت�عشرة� دفع�ذلك�الشر�ات�ال�ندية�لتطو�ر�نفس�ا�ورفـع�معـدالت�الكفـاءة���ـا

  . شر�ات�إ���املستوي�ا��امس�الذي�لم�تصـل�إليھ�سوي�ستة�شر�ات����أمر��ا

تنافسية�مع�جامعات�عاملية�مثل��ارفارد�فـي�أمر�كـا،�و�كفـي� تقدما�كب��ا�جدا�وأصبح�خر�جو�ا�ع���مستو�اتكذلك�ا��امعات�تقدمت�

  .جامعة��ارفارد��مر�كية متطلبات�التقديم�لاللتحاق�بجامعة�إسالم�آباد�ال�ندية�مثال�أع���مـن�متطلبـات أن��علـم�أن

  :التجمع�وغ��ه�من�التجمعات�الصناعية�والعمل�ع���إنجاح�ا��عدة�إجراءات�أ�م�او�قد�قامت�ا���ومة�ال�ندية����إطار�دعم��ذا�

 الصناعيـة�بـ�ن�التجمعـات�الصناعيـة�املختلفـة� تم�تأسـ�س��ـذا��تحـاد���ـدف�دعـم�الروابـط :تأسـ�س�إتحـاد�للمجمعـات�الصناعيـة

�مزايـا �مـن ��سـتفادة �مـن �يمك��ـا � و�مـا �ا��ـامتوفـر�مسـتلزمات �املـواد �مـوردي �بـ�ن �الر�ـط �خـال �مـن �بأسـعار�تنافسـية واملعـدات� �نتاج

 .تحديـث�التكنولوجيـا،�وغ���ـا�مـن�املزايـا ومقـاو���الباطـن،�و�توفيـر�املعلومـات�ال�سـو�قية،�و�سـتفادة�مـن�تجـارب

 الصناعيـة� �املجمعـات �تنميـة �بال: برنامـج �ال�نديـة �ا���ومـة �مـعقامت �برنامـج� تعـاون �ب�نفيـذ �الصناعيـة �للتنميـة �املتحـدة ��مم منظمـة

ديـث�لتنميـة�التجمعـات�الصناعيـة،�والـذي��سـا�م��شـ�ل�كب������دعـم�العديـد�مـن�امل�شـآت�الصناعيـة����مجـاالت�إعـادة�ال�ي�لـة�والتح

 .تجمعـات�الصناعيـةالصنا��،�باإلضافـة�إ����شـر�التوعيـة�املجتمعيـة�بأ�ميـة�ال

 التكنولوجـي�للصناعـات�الصغيـرة�واملتوسـطة���� ��ـدف�ال��نامـج�إ����سـ�يل�عمليـات�التحديـث�والتطو�ـر  :برنامـج�تطو�ـر�التكنولوجيـا

�مـا�� �دعـم �تقـديم �طر�ـق �عـن � ال�نـد �وآ15%ب�سـبة �معـدات �شـراء �خالـھ �مـن �يتـم �والـذي �التحديـث ��ـذا �ت�اليـف �إنتـاجمـن  الت

        .حديثـة

و�كحوصلة�ملا�يبق�يمكن�القول�أن�الدرس�املستفاد�منھ����التجارب�السابقة��و�أن�إقامة�املجمعات�الصناعية����عبارة�عن�مشروع�

� �النامية �الدول �الكث���من �تفتقده �والذي �فردية �خطوات �مجرد �ول�س �بھ �والعامل�ن �عليھ �القائم�ن �كـل ��سانده �(جما�� �املؤسسات�التعاون ب�ن

  .و�و�ما�ينطبق�ع���مشروع�وادي�السيلي�ون �)املختلفة��عمار�و���ام�و��ن�املتخصص�ن�و�ـ�ن�ا��امعات�ومعا�د��بحاث�ومصادر�التمو�ل

طو�ر����ومن���مية�استقطاب�خر����املعا�د�وا��امعات�الـذين�غالبا�ما���اجرون�بلدا��م��صلية�ل��ارج�وذلك�للعمل�لقيادة���لة�الت

  .العقـود�القادمة�بمع���أن�يتم�تحس�ن��قتصاد�و�الشـ�ل�الـذي�يجـذب�صـغار�امل�ندس�ن�والفني�ن�للم�ون�والتطو�ر�مثلما�فعلت�ال�ند
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  :ا��اتمة

ركزت��ذه�الدراسة�ع���إبراز�مسا�مة�املجمعات�الصناعية����تنمية�املؤسسات�الصناعية�الصغ��ة�ومتوسطة�ا���م�ورفع�قدرا��ا�

الل����اخ��اق��سواق�الدولية،�من�خالل�تطو�ر�قدر��ا�وصوال�إ���محا�اة�سلوك�امل�شآت�الكب��ة����تخفيض�الت�اليف�و�سعار�عن�طر�ق�استغع

م�شعاره�ا��،�وغ���ا�من�العناصر�ال�امة�الدافعة�للم��ة�التنافسية،����ظل�عال...اقتصاديات�ا���م�الكب�������نتاج،�البحوث،�ال�سو�ق�والتدر�ب

�ر�ط� �عل��ا �يجب � �التنافسية، �قدر��ا �وتنمية �مشا�ل�ا �ع�� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��غلب �س�يل �و�� �لألقوى، �والبقاء �الشرسة املنافسة

  .التجارة�نفس�ا�����تجمعات�وتكتالت��صناعية��ستفيد�م��ا����بناء�تحالفات�إس��اتيجية�فاعلة�تجعل�ا�قادرة�ع���مجا��ة�تحديات�العوملة�وتحر�ر 

ولقد�حظيت�املجمعات�الصناعية�با�تمام�كب���من�طرف�دول�العالم،��س�ب�قدر��ا�ع���تفعيل�ال��ابط�وال�شابك��قتصادي�للدول�

�ز�ادة �خالل �من �العال�� ��قتصاد ��� �الصناعة �س�يال�لدمج �بحق ��عد �أ��ا �كما �املستوردة، �املنتجات �مع �واملنافسة �مخاطر�العوملة �من �وا��د

�الصغ��ة�تنافس �املؤسسات ��عز�ز�تنافسية �ع�� �الصناعية �املجمعات �قدرة �عرض�ا �سبق �ال�� �التجارب �بر�نت �املجال ��ذا �و��� �العاملية، ي��ا

ھ����واملتوسطة�والرفع�من�مستوى�النمو��قتصادي�وتنافسية��قتصاد�ك�ل،�فتجر�ة�وادي�السيلي�ون�بالواليات�املتحدة�حققت�نجاحا�ال�نظ���ل

�الص �وتصدير�املنتجات�مجال �إنتاج �مجال ��� �متقدم �مركز�دو�� �احتالل �من �ال��از�ل �مكنت �س�نوس �وادي �تجر�ة �أن �كما �التكنولوجية، ناعات

  .كما�أن�مجمع�بانجالور�سا�م����أن�تصبح�ال�ند�ثا�ي�أك���مصـدر�لل��مجيـات��عـد�الواليات�املتحدة��.ا��لدية

  :و���ا��تام�تو����الدراسة�باآل�ي

 تمو�ل�الالزم�إل�شاء�الصناعات�امل�ونة�للمجمع�و�تنو�ع�مصادره؛ال�توف��  -

 ضرورة�وجود�جامعات�بحثية�قو�ة؛ -

 تحقيق�ا��ودة����نظام�التعليم�العا���و�تكييف�مخرجاتھ�وفقا�الحتياجات�و�متطلبات�املجمع�الصنا��؛ -

و�ــو�النظــام�الــذي�يضــم�ثال�ــي�نظــم�التعلــيم،�التــدر�ب�يقــع�ع�ــ��الدولــة�مســؤولية�إقامــة�الــر�ط�بــ�ن�املجمــع�الصــنا���ونظــام�لتطو�ر�ــا�،� -

ونظــم��نتــاج�ومؤسســات�البحــث�العل�ــ��وا��امعــات،�ألن��ــذا�الــر�ط��ــو�الــذي�يــدفع�إ�ــ��تطــو�ر�املجمــع�ووصــولھ�إ�ــ��مرحلــة�التنافســية�

 .العاملية

ا�ف��ـا،�مـن�اجـل�تطـو�ر�نوعيـات�جديـدة�إ�شاء�شر�ات�مش��كة�جديدة��سا�م�ف��ا�العـاملون��ـ��املجمـع،�وقـد�ت�ـون�الدولـة�طرفـا�مسـ�ثمر  -

مـــن�التكنولوجيـــا�ال�ـــ��تخـــدم�املجمـــع،�أو�مـــن�أجـــل�ال�ســـو�ق�ا��ـــار���املشـــ��ك،�أو�إلنتـــاج�مـــدخالت�وســـيطة�ل�ـــا�صـــفة�العموميـــة��ـــ���ـــذا�

 .املجمع

 .شروعات�الصغ��ة���يع�التعاقد�من�الباطن�من�خالل�املناقصات�ا���ومية،��ذه��خ��ة�ال���تضع�حصة�ثابتة�من�املش��يات�للم -

 .تأس�س�مراكز�معرفية�يمك��ا�جذب�شرا�ات�أجن�ية��غية�التوقيع�ع���تحالفات�إس��اتيجية�مع�الشر�ات�وا��امعات�املحلية -

�س�ثمار����تحس�ن�جودة�املوارد�ال�شر�ة�من�خالل�تحديث�أنظمة�التعليم�والتدر�ب،���عل�سوق�العمل�أك���جاذبية�لالس�ثمار�املح��� -

 .و�جن��

��ـــ�يع�بـــرامج�البحـــث�والتطـــو�ر�املشـــ��كة�مـــع�الشـــر�ات�وامل�شـــآت���اديميـــة��شـــ�ل�يمكـــن�مـــن�خلـــق�وفـــورات�وفـــوائض�معرفيـــة،�تقـــدم� -

 . الدفعة�القو�ة�لالبت�ار�و�خ��اع�من�أجل�خلق�م��ة�تنافسية

��،�ممـا�يـؤثر��ـ��املجمـع�ك�ـل�و��ـدده�باال��يـار،�قد�يؤدي�ت�و�ن�املجمعات�الصناعية�ب�ن�منتج�ن�متعددين�إ���حدوث�التضـارب��ـ��املصـا -

يـؤدي�إ�ـ��حمايـة��بالشـ�ل�الـذيلذلك�يجب�رسم�السياسة��قتصادية�للدولة���دف�تنظيم�العالقات�ب�ن�م�و�ي�املجمعـات�الصـناعية�،�

 .املصا���املتضار�ة�داخل�املجمع�

 :ال�وامش�و�حاالت

  :املراجع�باللغة�العر�ية− 

�والم − �ركز�املعلومات ��قتصادية، �الشؤون �بقطاع �التوطن�دراسات �ع�� �وتأث��ه �الصناعية �التجمعات �تطبيق �آفاق �حول دراسة

 .32− 31،�ص�ص�2013،�الر�اض،�غرفة�الشرقية،�الصنا������اململكة�العر�ية�السعودية

،�ص�2004سات�التنمو�ة،�س�تم���مجلس�الوزراء،�قطاع�الدرا�تجارب�دولية����تنمية�الصادرات،مركز�املعلومات�ودعم�اتخاذ�القرار،� −

 .48−47ص

− � �مصطفى، �محمد �مصرممدوح ��� �الصناعية �املشروعات �توط�ن �الصعيد: إس��اتيجية �جنوب �إقليم �دكتوراه،�دراسة �أطروحة ،

 ،2004جامعة�ع�ن�شمس،�

  .146،�ص�2001مصر،�السنة��و��،�أغسطس��إس��اتيجية�تنمية�الصادرات�املصر�ة،وزارة��قتصاد�والتجارة�ا��ارجية،� −

  :املراجع�باللغة��جن�ية− 2



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  178 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

− Chong, M.L., Miller, W.F., Hancock, M.G., Rowen, H.S., "The Silicon Valley  
Edge", Stanford University Press, 2000 

− Rogers E.M & Laresoen J.K, « Silicon Valley Fever, Growth of High-Technology Culture », Basic 
Books, Inc Publishers, New York, 1984,  P74. 

− le cabinet Alcimed, Les  « clusters » américains : cartographie, enseignements, perspectives et 
opportunités pour les pôles de compétitivité français, la Direction générale des Entreprises (DGE), 
ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi, France, Octobre 2008,  p10. 

− http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley. 
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  املناطق�الصناعية����تحقيق�التنمية��قتصادية�املستدامةدور�الصناعة�و�

  الدكتورة�بوشنق���ايمان

bouchenkirimen@yahoofr 

 �لية�العلوم��قتصادية�و�التجار�ة�و�علومك�ال�سي��

  *عنابة*جامعة�با���مختار�

  :امل��ص

ترفع�من�مستوى�مع�شة�الشعوب�بما�تدره�من�مال،�وما�توفره�من�����و��ا�: للصناعة�ا�مية�كب��ة����ا��ياة��قتصادية�وت��ز�أ�مية�الصناعة 

��خرى  �وا��دمات �الزراعة �حاجة �عن �الزائدة �العاملة ��يدي �المتصاص �م�مة �وسيلة ��� �وكذلك �املختلفة، �بمقت�يا��ا �لِإل�سان كذلك�.رفا�ية

قدمھ�من�منتجات�أساسية،��األسمدة،�و�الت�الزراعية،�ومواد��سا�م����تطو�ر�لل�شاطات��قتصادية��خرى،��الزراعة�والتجارة،�والنقل�بما�ت

  .الطاقة،�ووسائل�النقل�ا��ديثة

تأس�س� نطاق توسيع و �س�ثمار، وترقية ل���يع ع��ا غ�� ال فعالة أداة �ش�ل ف����.كما�تلعب�املناطق�الصناعية�ان�توفرت�ل�ا�الب�ية�التحتية���

 ��داف لتحقيق فعالة ت�ون�وسيلة ح�� واملتوسطة الصغ��ة املشروعات لدعم الالزم املناخ و��� الوط�� �قتصاد حاجيات يل�� بما الصناعات

  . الوط�� و املح�� املستو��ن ع�� التنمو�ة

  .الصناعة،�املناطق�الصناعية،�تنمية�:ال�لمات�املفتاحية

  : قدمةامل

وذلك� دول�العالم��ن�أ��ا�و�سيل��ا�ل��اق�بركب�التقدم�و�ال��ضة��قتصادية���الصناعة�أحد���شطة�ال�امة����العالم�وقد�أدركت�كث���من�

التحرر�من�التبعية�للدول�املصدرة�و�سيطر��ا��قتصادية�و��،حقيق�الكفاية�الذاتية�باالعتماد�ع���ما�تصنعھ�الدولة�ال�ع���ما��ستورده ��دف

�السياسية �م، �ع�� ��عتماد �بدال�من �مصادر�الدخل �صدر�واحدتنو�ع �البطالة، �ع�� �و�القضاء �العاملة ��يدى ��شغيل �لدخل�، �أع�� �مستوى رفع

  .العل��و��تض�يق�الفجوة�الكب��ة�ب�ن�الدول�املتقدمة�و�الدول�النامية����املجال�ن��قتصادى،�الفرد

 �� ودور�ا الصناعية التنمية بال�سبة�لعملية أل�مي��ا نظرا وا���ومات الدول  قبل من بأ�مية الصناعية املناطق تطو�ر و إ�شاء قضية تحظى كما

 امل�شودة التنمية �ذه ت�ون  أن ع�� للعمل البي�ية و �جتماعية �قتصادية�و ا��وانب جميع وترا�� املناطق، �ل ع�� زنة ومتوا مستقرة تنمية تحقيق

  . املستدامة بالتنمية �عرف ما إطار �� مستمرة

 وجذب الصناعة الستقرار جوا�مالئما ستخلق أ��ا حيث للتنمية، بال�سبة ك��ى  أ�مية لھ الك��ى  واملدن �قاليم �افة �� الصناعية املناطق فوجود

 و ا���وي  التوازن  من نوع تحقيق إ�� ال��اية �� يؤدي مما �ذه��س�ثمارات استقطاب �� املساعدة املزايا ع�� لتوافر�ا وألجن�ية، ا الوطنية �س�ثمارات

  .�قلي��

  ما��و�دور�و�أ�مية�الصناعة�و�كذا�املناطق�الصناعية؟: من�خالل��ذا�يمكن�طرح��ش�الية�التالية

  و��ل��سا�م��ذه��خ��ة����تحقيق�تنمية�اقتصادية؟

  :�سئلة�الفرعية

  :يحاول�البحث��جابة�عن��سئلة�التالية��    

  ما����الصناعة؟�و�ما����مراحل�تطور�ا�ع���الزمن؟ -1

  ؟�م�الصناعة�و�املناطق�الصناعية����تحقيق�التنمية��قتصاديةكيف��سا� -2

  �ل�تؤثر�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�العاملة�ضمن�مناطق�صناعية����تحقيق�التنمية -3

  ؟ -4

 ؟��ل��عتماد�ع���املناطق�الصناعية�يؤ�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�لت�ون�اك���كفاءة�و�فاعلية -5

 :�دف�البحث�

  .الصناعة�و�مكذا�املناطق�الصناعيةالتعرف�ع��� - 1

 .معرفة�مسا�مة�الصناعة�و�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة����تحقيق�تنمية�اقتصادية - 2

 .التعرض�ا���املناطق�الصناعية�لل��وض�بالصادرات�و�ترقية��س�ثمار - 3

  :من���البحث�

  .تم�استخدام�البحث�املن���الوصفى�التحلي�ّ�،�الذي��عتمد�ع���تجميع�ا��قائق�واملعلومات،�ثم�مقارن��ا�وتحليل�ا�وتفس���ا����������

  :خطة�الدراسة
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I. مدخل�عام�للصناعة�و�املناطق�الصناعية:  

  مف�وم�الصناعة: أوال

 لغة : 

 عر�ف�الصناعة�:  

  ع���التار�خ�مراحل�تطور�الصناعة: ثانيا����������������

  مرحلة�الثورة�الصناعية�  -  أ

  )1914 - 1870(مرحلة��نتاج�نصف��������-ب����

  )إ����ن 1950(مرحل��نتاج�����    -ج���

 مقومات�الصناعة��ساسية: ثالثا�������������

  واقع�الصناعة�عر�يا�و�عامليا: را�عا������������

  املناطق�الصناعية: خامسا�����������

  :�عر�ف�ا  - أ

  املناطق�الصناعية�با��زائر  - ب

  مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�العاملة�ضمن�مناطق�صناعية����تحقيق�التنمية�-ج����

II -دور�الصناعة����تحقيق�التنمية��قتصادية�  

I- مدخل�عام�للصناعة�و�املناطق�الصناعية:  

�تل����� �ملا �و��ذا �باقتصاد�ا، ��رتقاء �إ�� ��س�� �ال�� �النامية �الدول �أو��� �املتقدمة �الدول ��� �سواء �كب��ة �و�أ�مية �دور �الصناعة �قطاع عبھ�يحتل

ل�كما��سا�م�الصناعة����ز�ادة�الدخل�القومي�و�خلق�فرص�عم. الصناعة�من�دور�كب���و�بارز�من�خالل�إحداث�تطورات�اقتصادية�و�تكنولوجية

 . و�تحقيق�قيمة�مضافة

  مف�وم�الصناعة: أوال

 لغة : 

�مشتقة�من�الفعل� ��و�يمكن�القول�" صنع"الصناعة�من�الناحية�اللغو�ة��لمة ال���ء�أي�فاعل�" صا�ع"الذي��ع���فعل�أو�عمل�

و�� Industriaترجع��ذه�ال�لمات�إ���ال�لمة�الالتي�ية��Industrieو����اللغة�الفر�سية�����Industryاللغة��نجل��ية�و�يقابل�ا��،ال���ء

و�مصط���الصناعة�يختلف�مدلولھ�من�زاو�ة�إ���أخرى،�فاالقتصادي�. ،�بمع���ال�شاط��قتصاديActivitéال����ع���ال�شاط�أي�

املنافع�املحددة����إعطاء�صفة��عرف�ا�بأ��ا�عملية�التحو�ل�للمادة�من�ش�ل�إ���أخر،�و����خلق�املنفعة�الش�لية�ال����عت���إحدى�

 .�نتاج،�و�يفصل�ا�املحاسب�إ����ل�ما�جر�قيمة�مضافة�مع�اس��الك�وسيط،�و��ل��ذه�اج��ادات���دف�إ���ضبط��ذا�املصط��

 للصناعة�عدة��عر�فات�من�أ�م�ا: �عر�ف�الصناعة:  

  .��إنتاج�و�تقديم�السلعمجموعة���شطة�و��فعال�ال���يقوم���ا���سان�و�ال�����دف�إ�: " أ��ا�-

تحو�ل�املواد��ولية�املختلفة�من�مواد�زراعية�و�: " و��ناك�من�يرى�بأ��ا". �عمال���سانية�من�أجل�الكسب: "و�عرف�ابن�خلدون�الصناعة�بأ��ا�-

إشباع�ا��اجات�املتعددة�ألفراد�املجتمع�خامات�معدنية�و�مصادر�طاقة،��و�ذلك�باستخدام�املوارد�ال�شر�ة�املتاحة�إ���سلع�قابلة�لالستخدام����

�الت�و�املعدات،�و�يرتبط�قيام�الصناعة�بتوفر�املوارد��قتصادية�بأنواع�ا�املختلفة�سواء�: أو�وسطية��ستخدم����إنتاج�غ���ا�من�السلع�مثل

  .�انت�طبيعية�أو�موارد��شر�ة

 :مراحل�تطور�الصناعة�ع���التار�خ: ثانيا

نقطة�تحول�م�مة����تار�خ�ال�شر�ة،�و�قد��ان�لب��ذه�الثورة�عبارة�(*) ر�خيا��عدة�مراحل�و��غ��ات،�و��عت���الثورة�الصناعيةمرت�الصناعة�تا     

�كم �الوحدة��نتاجية، �ك�����م �فقد �الصنا�� �التنظيم �أنماط ��� �و��غي��ات �التكنولوجية �التغ��ات �من �بإح�ام �و�م��ابطة �متتالية �سلسلة ا�عن

�انت�الصناعة����ف��ة�قديمة�تمارس����ش�ل��شاطات�م��لية�و��ان�ال�دف�الرئ������و�تلبية�احتياجات��-لعمل����املتجر�أو�امل��ل تراجعت�ورشة�ا

أمام�املعمل�أو�املصنع،�و��ان�املصنع����حد�ذاتھ�أك���من��-العائلة�ثم�تل��ا�مرحلة�ا��رفي�ن�أين�أصبح��ناك�تخصص����حرفة�أو�صنعة�معينة

و�يمكن�ت��يص�أ�م��ثار�ال���عرف��ا��ل�مرحلة�فيما�بثالثة�مراحل�رئ�سية،� و�قد�مرت�تلك�التحوالت�. عمل�بل��ان�منظومة�إنتاج�مجرد�وحدة

  :ي��

تم����نتاج�الصنا���خالل�الثورة�الصناعية��و���ال���ظ�رت�ببلدان�أورو�ا����منتصف�القرن�الثامن�عشر،��:مرحلة�الثورة�الصناعية  - أ

  :ا��صوص،�بالتحوالت�التاليةع���وجھ�
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   إحالل�نظام�املصا�ع��لية�ذات�ا���م�الكب���محل�الصناعات�ا��رفية�و�امل��لية�الصغ��ة؛ - 1

   ظ�ور�آالت�مي�انيكية��ستخدم�مصادر�جديدة�للطاقة��الفحم�و�قوة�املياه؛ - 2

 تم��ت��الت�ا��ديدة��غزارة�و�سرعة�إنتاج�ا؛ - 3

  إلدارة��الت�و�إتمام�العملية��نتاجية؛استخدام�عدد�كب���من�العمال� - 4

�و�انخفاض�  - 5 �املنتجات �نوعية �تحسن ��� �ذلك �ساعد �و�قد �كب��ة، �و�بكميات �نمطيا �إنتاجا �ت�تج �ا���م �كب��ة �صناعية �وحدات ظ�ور

  .ت�اليف��نتاج

���  - ب ���� �نصف ��نتاج ��ورو �:)1914 - 1870(مرحلة �الدول �من �مجموعة ��� ���� �نصف �و����ظ�ر��نتاج �أملانيا �بر�طانيا، �أمثال �ية

  : و�تم��ت��ذه�املرحلة�بالتحوالت�التالية. الواليات�املتحدة�لكن����أوقات�متقار�ة

ظ�رت�تقنيات�حديثة�لتص�يع�الصلب�و�ز�ادة�صالبتة�و�درجة�تحملھ،�و�مكن�الصلب�من�صناعة�أدوات�قادرة�ع���قطع�املعادن،�و� -01

  ثروات�طبيعية�جديدة؛قادرة�ع���ا��فر�و�التنقيب�عن�

�و�املعدات   -02 �و��ج�زة ��الت �صناعة �مجال ��� ��ائل �تقدم �ع�� �ساعدت �املي�انيكية، �ال�ندسة �مجال ��� �جديدة �تقنيات فمثال،�. ظ�ور

 و�أدى�ذلك�إ���ارتفاع�و�تحسن��نتاج؛. دورة����الدقيقة�الواحدة 20000دورة�إ��� 5000ارتفعت�حركة�آلة�الغزل�من�

03- � حيث�صاحبت��ذه�الثورة�حدوث�تطور����صناعة�الصودا�و�حامض�الك��يت�و�منتجات�كيماو�ة�. �س���بالثورة�الكيماو�ةظ�ور�ما

�و�غ���ا �البوتاسيوم �الفوسفات، �مثل �أوجدت�بدائل�.     كث��ة، �كما ��األرض، �عناصر��نتاج ��عض �إنتاجية �تحس�ن �ع�� �الثورة ��ذه و�ساعدت

 ط؛لبعض�املنتجات�الطبيعية��املطا

�و�غ���ا -04 �و�الراديو�و�السيارة � � �و�التلغراف، �ظ�ر�التلفون �حيث �و�املواصالت، ��تصال �مجال ��� ��ائل �تطور ��ذه�. حدث �أدت و�قد

 و�نتج�عن�ذلك�التطور�ز�ادة�����نتاج�و�انخفاض����ت�اليفھ؛. �خ��اعات�إ���ا�ساع�السوق�نظرا�لس�ولة��تصاالت

05- � ��تصال �مجال ��� ��ائل �تطور �و�غ���احدث �و�الراديو�و�السيارة � � �و�التلغراف، �ظ�ر�التلفون �حيث ��ذه�. و�املواصالت، �أدت و�قد

  و�نتج�عن�ذلك�التطور�ز�ادة�����نتاج�و�انخفاض����ت�اليفھ؛. �خ��اعات�إ���ا�ساع�السوق�نظرا�لس�ولة��تصاالت

جل�تجميع�ا�باستخدام�عدد�قليل�من�العامل�ن،�وا��صول�ظ�ور�خط�التجميع�املتحرك�الذي�يتو���حمل�القطع�من�أماكن�مختلفة�أل  - 6

���ا�ي �منتوج �و�غ���ا. ع�� �و�السيارات �و�الساعات �ا��ياطة �آالت �تجميع ��� �املثال �س�يل �ع�� �ا��ط ��ذا �استخدم �ع���. و�قد �ذلك �ساعد و�قد

ساعة�و� 12يع��ي�ل�السيارة��شركة�فورد�من�فمثال�انخفضت�ساعات�العمل�الالزمة�لتجم. تخفيض�ساعات�العمل�الالزمة�لتجميع�منتوج�مع�ن

  دقيقة؛ 30دقيقة�إ���ساعة�واحدة�و� 30

�للمحر�ات - 7 �جديدة �نماذج �مع�ا �و�ظ�رت �و�الك�ر�اء، �و�الغاز�الطبي�� ��الب��ول �للطاقة �مصادر�جديدة �تحررت�. ظ�رت و�بالن�يجة

و�أصبحت��ناك�اعتبارات�أخرى����. �انت�ت��كز�حول�مصادر�الطاقة�الصناعات�من�قيد�ال��ك���الذي�عرفتھ�أثناء�الثورة�الصناعية��و��،�حيث

  .عملية�توط�ن�الصناعات،�مثل�القرب�من�السوق�أو�الرغبة����إحداث�تنمية����منطقة�معينة

باآللية،�و�أحدثت�آثار�ظ�رت�تطورات�تكنولوجية��امة����النصف�الثا�ي�من�القرن�العشر�ن�تم��ت�): إ����ن 1950(مرحل��نتاج�����    -ج

و�لم�تقتصر�التطورات�التكنولوجية�ال���حدثت�خالل��ذه�الف��ة�ع���أورو�ا�و�الواليات�املتحدة�بل�شملت�. اقتصادية�و�اجتماعية��عيدة�املدى

�ولية�إ���سلع�جا�زة�و�حيث�لم�يقتصر�استخدام��الت�ع���تحو�ل�املواد�. حيث�ظ�ر�خالل��ذه�الف��ة�املصنع�ال�امل��لية،�اليابان�كذلك

�املناولة �شمل �بل �للتوز�ع، �العملية��نتاجية      ،�عبئ��ا �ع����ل�مراحل �و��جزاء �املواد �إلك��ونية�. و�تحر�ك �بأج�زة �يراقب ��الت �عمل و�أصبح

و�أصبح�باإلم�ان�تصليح��نحرافات�ال��� .لضمان�وصول�املواد��و��جزاء�بالكمية�املطلو�ة،����الوقت�املناسب�و�با��ودة�و�املواصفات�املرغو�ة

و�من�ب�ن��الت��وتوماتيكية�ال���استعملت����. تحدث�بواسطة�وسائل�إلك��ونية،�و�أصبحت�السلع��غلف�و��عبأ�من�دون�أن�تلمس�ا�أيد��شر�ة

�ذكر �يمكن �الصناعية �أن: امليادين ،���� ���سان �العددية، �النوعية �السيطرة �آالت �ال��ام، ��نتاج�آالت �أنظمة ��وتوماتيكية، �املطابقة ظمة

  .و�يمكن�ملس�أ�مية�التطورات�التكنولوجية�ل�ذه�الف��ة�من�خالل�ا��واسب��لك��ونية��و���سان����. �وتوماتيكية،�و�غ���ا

�ا���� ��ذه �فقبل �الصناعة، �تطور �تار�خ ��� �الكب��ة �التحول �نقطة ��� �الصناعية �الثورة �أن �سبق �مما �����ست�تج �مجسدة �الصناعة ��انت ملرحلة

ة�صناعات�م��لية��سيطة���دف�باألساس�إ���تلبية�متطلبات�العائلة�و�احتياجا��ا��ساسية�و��عد�ا����صناعات�حرفية�تخصصية�لكن��عد�الثور 

�املرح �وصوال�إ�� �املي�انيكية �و�ظ�ور �و�ك�����م�ا �املصا�ع �بتطور �بدأت �حيث �تدر�جيا �الصناعة ��غ��ت �ف��ا�الصناعية �برزت �و�ال�� �ا��الية لة

  .التطورات�التكنولوجية�و�لعبت�الصناعات��لية�دورا�م�ما

 مقومات�الصناعة��ساسية: ثالثا

  :تحتاج�الصناعة�إ���عدة�مقومات�للقيام�بأ�شط��ا�الصناعية�يتمثل�أ�م�ا���
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و����عامل�جاذب�. ا��...شبكة�الطرقات،�قنوات�الصرف�الص��: �عت���الب�ية��ساسية�من�أ�م�أولو�ات�قيام�الصناعة�مثل: الب�ية��ساسية- أ

�تجعل�ا�من�أك���العوامل�ال���يركز�عل��ا�صاحب�املشروع�عند�اختياره�ملوقع�مشروعھ،�و�من�ب�ن �تتمتع�بھ�من�مزايا �ملا �ذه��لالس�ثمارات�نظرا

  : املزايا

  ت�اليف�النقل؛��تخفيض�-

  س�ولة�تنقل�العمال�ب�ن�املصنع�و�مقر�السكن،�مما�يل���الكث���من�العقبات�امل�نية؛�-

  س�ولة�نقل�املواد��ولية�و�املنتجات�من�موقع�املشروع�إ���أماكن�ال�سو�ق؛�- 

  .لفا��االقرب�من�شب�ات�الصرف�يقلل�من�الت�لفة�ال���تتحمل�ا�امل�شأة�و��س�ل�عملية�التخلص�من�مخ�- 

��قتصادية-ب �من�: املوارد �أ��ا �بمع�� �ال�لية، �ا��اجات �إلشباع �املحدد �و�� ��نتاجية، �للعملية ��ساسية �الدعامة ��قتصادية �عت���املوارد

متاحة�أو�موارد�و�يمكن�أن�ت�ون�املوارد��قتصادية�موارد�. العوامل��ساسية�لإلنتاج�سواء�دخلت�فعال����العملية��نتاجية�أو�لم�تدخل��عد

  :و�تنقسم�املوارد��قتصادية�إ��. ممكنة

  :املوارد�املتجددة�و�غ���املتجددة- 1

ن�نوع�ن�من�املوارد�املتجددة����تلك�املوارد�ال���تتجدد�تلقائيا�أو�طبيعيا�خالل�ف��ة�قص��ة�أو�تتمتع�بطبيعة�حيو�ة�مت�اثرة،�و�يمكن�التمي���ب�����

�امل �أول�ما �املتجددة، �يتوقف�املوارد �ال�� �املوارد �وثان��ما �م��ا �أو�ال��ب �ل�ا ���سان �اس��الك �معدل �ع�� �تجدد�ا �ال�يتوقف �ال�� �املتجددة وارد

�السمكية �ال��وة �مثل �ل�ا ���سان �اس��الك �معدل �ع�� �أو�الفانية. تجدد�ا �غ���املتجددة �املوارد �ز�ادة�: أما �مع �ت�ناقص �ال�� �املوارد �تلك ��

و���ماية�الب�ئة�و�ثروا��ا�من�التد�ور��و�النفاذ�البد�. املعادن�و�املحروقات: الطبيعة����صورة�مخزون����باطن��رض�مثل�استخدام�ا،�و�توجد���

�مثل �ل�ا �بدائل �عن �و�البحث �غ���املتجددة �للموارد �العقال�ي �باالستغالل �و�ذلك �املستخدمة �ال��وات �مع �ا��يد �التعامل �ضرورة الطاقة�: من

  .ر�اح�و�ال�سي���املستديم�للموارد�املتجددةالشمسية،��طاقة�ال

  :الرأس�املال�ال�شري - 2

و�الوحيد��ع���املوارد�ال�شر�ة�مصدر�من�صادر�ال��وة�ال�لية�لالقتصاد�القومي�و�أ�م�القوى�ال���يتطل��ا�التقدم�و�النمو��قتصادي،�فاإل�سان��    

  . ت�املتاحة�لالقتصاد�و�تحو�ل�ا�إ���إنتاج�مادي�أو�معنوي القادر�إ���جانب�التكنولوجيا�ا��ديثة�ع���استغالل�ال��وا

  :الرأس�املال�املادي- 3

كب��ة��عت���الرأس�املال�املادي�من�العوامل�املؤثرة�ع���إ�شاء�الصناعات�نظرا�ملا�يحتاج�إليھ�ال�شاط�الصنا���من�توفر�رأس�مال�مادي�بدرجة�     

  .إذا�ما�تم�مقارنتھ�باأل�شطة��خرى 

�و�التق���التقدم-ج �نظرا�: التكنولو�� �التص�يع �سياسات �تحديث �عوامل �أبرز �من �الرا�ن �الوضع �ظل ��� �و�التق�� �التكنولو�� �عت���التقدم

�املعاصر �الوقت ��� �العوملة �فرض��ا �ال�� �ا��تميات �و�إحدى �الت�اليف، �و�بأقل ��نتاجية �الكفاءة �رفع ��� �قدرات�. ملسا�م��ا �النامية �الدول تمتلك

أضعاف�ما��ستخدمھ�بلدان�أمر��ا��10محدودة�فمثال�الدول�الصناعية�ا��ديدة�بجنوب�شرق�أسيا��ستخدم�تكنولوجيا�بما��عادل�تكنولوجية�

إذ�أ��ت�. ضعف�ما��ستخدم�من�قبل�البالد��فر�قية�شبھ���راو�ة،�و��ذا�ما�أدى�إ���تفاقم�ال�وة�بي��ا�و�ب�ن�الدول�املتقدمة�400الالتي�ية�و�

م�جديد�للتبعية�و����التبعية�التكنولوجية،�حيث��عتمد�الدول�النامية�ع���است��اد�التكنولوجية�من�بالد�ا��ص���دون�أن�تأخذ��عا�ي�من�مف�و 

  .���ا��سبان�تالؤم�ا�مع�إم�انيا��ا�و�كفاءة��وادر�ا�و�إطارا��ا�ع����شغيل�و�صيانة��ذه�التكنولوجيات

ن�أ�م�مقومات�الصناعة�و�ذلك�ألنھ��ساس�الذي�يؤثر����بقية�املقومات�و�ضرورة�تنمية�و�تطو�ر��ست�تج�مما�سبق�أن�العنصر�ال�شري��عت���م���

أما�املوارد�الطبيعية�فتعت���رك��ة�و�أ�م�مدخل�لل�شاط�الصنا���الذي�ال�يمكن��ستمرار�فيھ�. �ذا�العنصر��عت���من�أ�م�مطالب�قيام�الصناعة

  .��م�مة�و�ضرور�ة�لتطو�ر�الصناعةدون��ذه�املوارد،�أما�بقية�املقومات�ف�

  واقع�الصناعة�عر�يا�و�عامليا: را�عا

تتج������أن�الب�ئة�تمد�و�تقدم�للصناعة�املواد�ا��ام�و�ال����عت���بمثابة�مدخالت� صور  عدة خالل من الب�ئة ع�� رئ�سيا اعتمادا الصناعة �عتمد��

الب�ئة�دور�م�م�باعتبار�ا�ا��اضنة�الكب��ة�أو�الوعاء�الذي�تصرف�فيھ�مخلفات�الصناعة�الصناعية�و�خاصة�الطاقة،�كما�تلعب� أولية����العمليات

 �سد حصة فس�تم�التوصل�إ���أ��ا�تأخذ الدول، �عض �� الصناعة �� املستخدمة املائية الكمية ع�� واحد أخذ�مثال لو�تم و. و�خاصة�امللوثة�للب�ئة

 .قطاعاتال ببا�� مقارنة الصناعية الدول  ���غالبية

��عا�ي���� �العر�ي �الوطن �مستوى �الدول  �� الصنا�� القطاع فع�� �و باألسواق �رتباط من حالة �ذه  و السياسية لشروط�ا ا��ضوع الدولية

 عمليات �� املوردة الدول  من الزم�� ن�يجة�التحكم و ا��ارج، ع�� مستلزمات��نتاج توف�� �� �عتماد ن�يجة ذلك و ا،��لتقلبا أيضا و �قتصادية

 حوا�� الصناعة لقطاع املح�� الناتج إجما�� ليبلغ 2005 سنة العر�ي الصنا�� القطاع أداء تحسن لقد و. �نتاجية للقطاعات املستلزمات تلك إمداد

 تحسن استمر املوحد العر�ي �قتصادي التقر�ر و�بحسب�.السابق العام �� دوالر مليار 380.8 مع مقارنة ،% 36قدره� بمعدل�نمو دوالر مليار 517.8

 بز�ادة أي ، ��2006 دوالر مليار 643 مع دوالر�مقارنة مليار 724 نحو 2007 عام العر�ي الصنا�� الناتج قيمة و�لغت البلدان، �� الصناعة أداء�قطاع
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 و �ستخراجية الصناعة ناتج ز�ادة إ�� أدى الذي �مر النفط، ع�� العال�� الطلب �� الز�ادة استمرار إ�� التحسن �ذا �عزى  ولكن. % 12.5قدر�ا�

 بدرجة �سا�م ال�� و �ستخراجية، الصناعات ع�� �عتمد العر�ية الدول  �� الصنا�� أن�القطاع ع�� يدل مما العر�ية، للدول  الصنا�� الناتج إجما��

 �نتاجية الوحدات و املصا�ع إلقامة �داتملجا من بالعديد العر�ية الدول  قامت فقد التحو�لية الصناعات مجال �� أما. �جما�� املح�� الناتج �� كب��ة

�الصناعات و دعم و     خالل التحو�لية للصناعات املضافة القيمة تزايدت لذلك ن�يجة و املحلية، الطبيعية املوارد ع�� املعتمدة �ساسية رعاية

��خ��ة �الصنا�� الناتج �� مسا�م��ا فإن ذلك من بالرغم و .2006 سنة دوالر مليار 121.8 إ��1995  سنة دوالر مليار 53.8 من السنوات  املح��

 مع باملقارنة قليلة �سبة �� و�2006  سنة  %  9.5إ�� لتصل 1995 سنة%   11.3من تناقصت بل الف��ة �ذه خالل يذكر �ش�ل تتطور  لم �جما��

  .فر�سا ��  % 21 و اليابان و    أملانيا� �� %  30و� �رجنت�ن ��%  36و� مال��يا ��%  50إ��� تصل ا��أ حيث العالم مناطق مختلف

ي�تج�من�املعادن�ثالثة� أما�ع���املستوى�العال���فيصنع�العالم�من�السلع�ثمانية�أضعاف�ما��ان�يصنعھ����مس��ل�سبعينات�القرن�العشر�ن�و���

%  37م�إ������1965عام�%  28من�الناتج�املح����جما�������قطار�املنخفضة�الدخل�من��لقد�زادت�حصة�الصناعة أمثال�ما��ان�ي�تجھ�م��ا،�و

����البلدان�متوسطة�الدخل�من����1989عام�
ً
%  42ب�نما�انخفضت��ذه�ا��صة����البلدان�الصناعية�من�%  36إ������%  34م�كما�ارتفعت�أيضا

 البلدان�الصناعية�خالل�جزء�مال���ش�دت� ذلك�ع���نفس�الف��ة�و و%  35إ���
ً
����ناتج�ا�الصنا��  ��ا�منذ�أوائل�الثمان�نات�ر�ودا

ً
�عاما

ً
  .و�انخفاضا

. وصاو�كما�للصناعة�آثار�إيجابية�ع���تحقيق�التنمية��قتصادية�فإن�ل�ا�كذلك�تأث��ات�سلبية�ع���املستوى�العال���و�ع���الدول�العر�ية�خص

�ب �البي�يون ��قتصاديون �قام �فقد �ب�ن �ما �الت�اليف �تلك �و�ت��اوح �البي�� �للتد�ور �املباشرة ��قتصادية �الت�لفة �الناتج��% 2.1حساب �إجما�� من

التلوث�ا��وي�: من�إجما���الناتج�املح���القومي����مصر�و�قدرت�ت�اليف�التد�ور�البي���لستة�عناو�ن�بي�ية����% 4.8املح���الوط������تو�س�إ���

 صادر�الوصول�إلمدادات�املياه،�خدمات�الصرف�الص��،�تد�ور��را���،�تد�ور�املناطق�الساحلية،�إدارة�النفايات�والداخ���ا��ار��،�نقص�م

�العاملية ��ثار�ال��ية�. الب�ئة ��س�ب �املجتمع �يتحمل�ا ��قتصادية �ت�لفتھ �من �كب��ة ��سبة �أن �البي�� �التد�ور �أظ�ر�حساب �مصر�فقد فمثال���

  .وي�و�املا�ي�و�خسائر��نتاجية�املرتبطة�بتد�ور�ال��بةامل��تبة�ع���التلوث�ا��

  املناطق�الصناعية: خامسا

�التجار�ة: �عر�ف�ا  - أ �أو�املدينة �الصناعية، �بـاملدينة �ايضا �الصناعية �عرف �التنمية �لغرض �ل�ا �وُمخطط �مخصصة �منطقة وال���ة�. ��

�من�الصناعات�الثقيلةأو�مجمع�امل�اتب،�والذي�يحتوى�ع���امل�اتب�والصناعات�ا��فيفة،� مجمع��عمالم��ا��و�" ��سط"
ً
   .بدال

�ما�تتوافر�ف��ا�وسائل�مواصالت،�من
ً
�ما،�وعادة ضم��ا��غالًبا�تتواجد�املناطق�الصناعية�ع���أطراف،�أو�خارج�املنطقة�السكنية�الرئ�سية�لبلدٍة

�ما�تقع�املناطق� .بـلندن بوابة�التيمز���منطقة� ��ر�التيمزالعدد�الكب���من�املدن�الصناعية�بطول�: ومثال�ع����ذا .الطرق�والسكك�ا��ديدية
ً
وعادة

� �مرافق �من �مقر�ة �ع�� �النقلالصناعية �تتواجد �حيث
ً
�وخاصة �واحدة، �أك���من �نقل �املزدوجة :وسائط �الطرق �ا��ديدية، �والسكك ،�واملطارات،

 .واملوا�ئ

  :  املناطق�الصناعية�با��زائر  - ب

املنطقة�الصناعية�أدرار�وواد�س���بالشلف،�وع�ن�ميلة�بأم�البوا���: ع����امل�ال��اب�الوط���أ�م�ا�منطقة�صناعية�موزعة�77تت�ون�ا��زائر�من�

  .ا���...وأر�س�وجرمة�بباتنة،�وأقبو�ببجايةوسيدي�خالد�بالبو�رة،�وواد�السمار�ةا��راش�با��زائر�العاصمة�واملنطقة�الصناعية�ب��ج�بوعر�ر�ج

ال��نامج�ا��ما����لدعم�النمو��قتصادي،�والذي�شرع����تنفيذه�ابتداء� ة�مشروع�وط���يدخل����إطار�تنفيذ�عت���إعادة�تأ�يل�املناطق�الصناعي

� �أوت �2005من �قدر�بـ �ماليا �غالفا �لھ �الدولة �وخصصت �وذلك�7.2، �واليات، �ع���عدة ��قتصادي �ال�شاط �ومناطق �الصناعية �للمناطق مليار�دج

 .مط�ال�سي���للمؤسسات�الصناعية��دف�تحديث�ال�يا�ل�القاعدية�وتطو�ر�ن

�وذلك�بصدور�القانون�رقم�����1973عام� املتعلق�بإ�شاء���نة�اس�شار�ة��28/02/1973املؤرخ�����45/73ظ�رت�ما��س���باملناطق�الصناعية،

مل�ال��اب�الوط��،�وتم�منطقة�صناعية�ع���مستوى�إقليم�الواليات�والبلديات،�وع����ا�77ل��يئة�املناطق�الصناعية،�حيث�حدد�شروط�إيجاد�

  .3/03/1984املؤرخ�����55/84تحديد�شروط�إدار��ا�عن�طر�ق�املرسوم�رقم�

  إدارة�املناطق�الصناعية- أ

  .��يئ��ا�كمرحلة�أو��،�ثم�القيام�بإدار��ا�كمرحلة�ثانية،�وقانونيا�فإن�إدار��ا��ع�����يئ��ا�و�سي���ا�معا�55/84يقصد���ا�حسب�املرسوم�   

  ة�الصناعية��يئة�املنطق -

  : تتم���يئة�املناطق�الصناعية�عن�طر�ق��يئات�ومؤسسات�مختلفة�نذكر�ا�حسب�ال��ت�ب�التا���

،�و�ذا�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي��9/03/1983املؤرخ������02/82يئات�عمومية�اقتصادية�م�شأة�بموجب�املرسوم�رقم�*     

  .منفعة�وطنية�ومتنوعة�تا�عة�لوزارات�مختلفةع����شاطات�ذات�منفعة�محلية،�أو��شاطات�ذات�

مؤسسات�اقتصادية�حسب�الكيفيات�ال���ستحدد�بمرسوم�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�ذات�منفعة�وطنية�*    

  .خاصة�وتا�عة�لسلطة�رئاسة�واحدة
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ما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�عن�طر�ق�وحدة�متخصصة�ت�شأ�بموجب�القانون�و���التنظيمات�املعمول���ا،�عند*    

  .ذات�منفعة�وطنية�تا�عة�ملؤسسة�واحدة

�أنھ�تقع�ع���عاتق��ج�زة�امل�يأة�إلدارة�املناطق�الصناعية�ضرورة�املحافظة�ع���مبدأين�أساسي�ن��ما ا��صول�: وتجدر��شارة��نا

ر�ع�داخل�املنطقة�الصناعية�من�ج�ة،�والتعديل����حالة�حدوث�إش�االت����برنامج�ع���العقارات�والتنازل�عل��ا�إذا��ان�ذلك�ضرور�ا�إلنجاز�مشا

عدية�املنطقة�بما�ي�ناسب�مع���م�الصناعة�املقامة����املنطقة،�و�ذا����إطار���يئات�إضافية،�كما�يقع�ع���عاتق�ا���يئة�شب�ات�امل�شآت�القا

  .داخل�املنطقة�وضمان��ستغالل�ا��سن�للعقار

فقد�أسندت�م�مة��سي���املناطق�الصناعية�إ���مؤسسات�اقتصادية،�ت�شأ��84/56حسب�املرسوم�رقم��:املنطقة�الصناعية��سي�� �-    

��ذه� �لتحديد �املطبق �املعيار�القانو�ي �تحديد �ح�ن �إ�� �مؤقتة �ال�سي���بصفة �مؤسسات ��طار�ظ�رت ��ذا �و�� �باملرسوم، �محددة �كيفيات وفق

  :�ا�إ���العديد�من��ج�زة�املتخصصة�نذكر�م��ااملؤسسات،�وقد�ع�دت�م�مة��سي�� 

  C.N.E.R.Uاملركز�الوط���للدراسات�و�بحاث�العمرانية�*    

  .E.G.Z.Iمؤسسة��سي���املناطق�الصناعية�*    

�للمناطق �امل�ونة �لألرا��� �قانونية �بصفة �امللكية �واك�ساب �العقارات �تلقي ��� �واملؤسسات ��ج�زة �ل�ذه ��ساسية �امل�مة �وتتمثل

�عقود� �بواسطة ��را��� ��ذه �ع�� �التنازل �بإعادة ��ج�زة ��ذه �تقوم �حيث �ل��واص، �أو�تا�عة �الدولة �أمالك �ضمن �ت�ون �قد �وال�� الصناعية،

����إطار�املعامالت�التجار�ة�املحضة،�أو����إطار�التج���ات��س�ثمار�ة��عد�أن�تقوم��ج�زة�امل�ي ل�ئة�بأعماتوثيقية�ومش�رة�لصا���املس�ثمر�ن

�عندما ���ا �امل��قة �امل�شآت �الر�ط �وشب�ات �ا��ارجية �لل�يا�ل �ال��ميم �بأعمال �املس��ة �املؤسسات �تقوم �كما �وال��ي�ئات، �للعقارات ت�ون��التجزئة

فيقع�ع����)تمر�ر�السكك�ا��ديدية��مثال(املنطقة�بحاجة�إ���ذلك،�أما��عمال�ال���تجعل�املنطقة�الصناعية�كعقار�مخدوم��االرتفاقات��دار�ة�

�واملعن �املتخصصة �املؤسسة �عاتق �ع�� �يقع �والغاز�فإنھ �والك�ر�اء �التمو�ن �ألشغال �و�ال�سبة ��شغال، ���ذه �للقيام �املرتفقة �املؤسسة ية�عاتق

  .بالت�سيق�مع�املؤسسة�املس��ة�للمنطقة�الصناعية

 نميةمسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�العاملة�ضمن�مناطق�صناعية����تحقيق�الت:  

  :مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة����توف���مناصب�الشغل  - أ 

والتخفيف�من�حدة�. ت�يح�املؤسسات�الصغ��ة�العديد�من�فرص�العمل�و�ستقطب�العمالة�ممن�لم�يتلقوا�التدر�ب�والت�و�ن�املناسب�ن

و�ذا�ما�يخفف�, العمل�بالصناعات�الك��ى �مش�لة�البطالة�ال����عا�ي�م��ا�معظم�الدول،�وذلك�بت�لفة�منخفضة��س�يا�مقارنة�بت�لفة�خلق�فرص

  .من�العبء�ع���م��انيات�الدول 

�تلك� �قدرة ��ع�� �مما �الصناعات ��ذه ��� �العمل �فرص �ت�لفة �انخفاض �إ�� �املؤسسات �من �النوع �ل�ذا �ا��دوى �دراسات �أشارت وقد

فا�للعمل�ومن��نا�تتم���بارتفاع��سبة�العمل�إ���رأس�كما�أ��ا��ستخدم�فنونا�إنتاجية�أك���تكثي. املؤسسات�ع���إتاحة�فرص�عمل�أك���من�غ���ا

  .كما�أ��ا�ال�تحتاج�إال�إ���تدر�ب��سيط�وسر�ع�للعامل�العادي. املال

  :مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة�����عبئة�املدخرات  -ب 

تاج�لرؤوس�أموال�تقوم�املؤسسات�الصغ��ة�باستقطاب�فوائد��موال�واملدخرات�الصغ��ة��ون�ت�اليف�إ�شاء��ذه�املؤسسات�ال�تح

  .��مة�من�ج�ة�وانخفاض�درجة�املخاطرة�����س�ثمارات�الصغ��ة�من�ج�ة�أخرى 

  : مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة����تنمية�الصادرات  -ج 

�للتصدير �تتجھ �ال�� �السلع �بإنتاج �وذلك �التصدير�مباشرة ��� ��نتاجية �الفنون �أنواع �أفضل �باستخدام �الصغ��ة �املؤسسات . �سا�م

��ي�ل �احتياجات��وتنو�ع �عن �باملعلومات �ومد�ا �ل�ا �والتنظيمية �الفنية �وتوف���املساعدات �املؤسسات ��ذه �و���يع �دعم �طر�ق �عن الصادرات

  .�سواق�ا��ارجية

  :مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة����تحقيق�التنمية�الصناعية�املت�املة  -د 

� �تمد�ا �حيث �الكب��ة �املؤسسات �نجاح ��� ��اما �دورا �الصغ��ة �املؤسسات �بدور�تلعب �وتقوم �ف��ا �التجميع �خطوط �و�غذي باحتياجا��ا

  .املوزع�واملورد�ل�ذه�املؤسسات�ف����عت���كمؤسسات�مغذية�للمؤسسات�الكب��ة

و�التا���يصبح�من�الضروري�, وعندما�ي�ون�الطلب�محدودا�ع���إحدى�املنتجات�يصبح�من�الضروري�أن�يتم��نتاج�ع���نطاق�صغ��

حيث�إن�إقامة�تجمعات�تضم�املؤسسات�. حدودة�ا���م�بجوار�الصناعات�الكب��ة�من�أجل�تنو�ع�ال�ي�ل�الصنا��م, وجود�املؤسسات�الصغ��ة

  .الصغ��ة�تؤدي�إ���الت�امل��فقي�والرأ����سواء����املجاالت�الفنية�أو��نتاجية�أو�ال�سو�قية

حيث�تحيط�الشركة��م��satellite systemففي�اليابان�مثال�ت�بع�الشر�ات�الكب��ة�العمالقة�نظاما��عرف�باسم�نظام�الشر�ات�التا�عة�

, تقوم�بمد�ا�ب�ل�مستلزما��ا�من�املواد�و�جزاء�املصنعة�وغ���ا�من�مستلزمات��نتاج, نفس�ا��عديد�من�امل�شآت�الصناعية�الصغ��ة�واملتوسطة

  .وجداول�زمنية�غاية����الدقة�و�نضباط, ق�مواصفات�وإجراءات�محددةوف
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  :مسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة����تحقيق�التنمية��قليمية  -ه 

�التنمية �لعملية �ا��غرا�� �التوازن �التوطن�, تحقيق ��� �باملرونة �وا��رف �التقليدية �الصناعات �خاصة �الصغ��ة �املؤسسات �ت�سم حيث

, وإعادة�التوز�ع�الس�ا�ي, �مر�الذي��سا�م����خلق�مجتمعات�إنتاجية�جديدة����املناطق�النائية�والر�فية, و�قاليم�والتنقل�ب�ن�مختلف�املناطق

  .وا��د�من�ال��رة�إ���املدن�الك��ى 

يمية�وجعل�ا�إن�املؤسسات�الصغ��ة�بما�تتم���بھ�من�ندرة�ع���التوطن�و�ن�شار�ا��غرا���يمكن�أن�تلعب�دورا�كب��ا����التنمية��قل

  .تتمتع�بمرونة�أك���من�غ���ا����اختيار�أماكن�توط��ا

�م��ا �التقليدية �الصناعات �وخاصة ��ساسية �الب�ية �من �القليل �تتطلب �الصغ��ة�, ف�� ��سواق ��� �منتجا��ا �تصر�ف �ع�� �قادرة و��

املناطق�ال���ت��كز�ف��ا�كميات�محدودة�من�املواد�ا��ام��فضال�عن�أ��ا�قادرة�ع����ستفادة�من, املتجاورة�ومتطلبا��ا�ح���ت�ون�عادة�محدودة

اع�واملستلزمات��نتاجية��خرى�ومن�الضروري�أن�نؤكد�ع���أن�دور�املؤسسات�الصغ��ة����التنمية�يجب�أن�يحدد�����طار�العام�لدور�القط

  .الصنا������التنمية�ول�س����معزل�عنھ

  :نولوجيا�وتنمية�املوا�ب�و�بداعاتمسا�مة�املؤسسات�الصغ��ة����تطو�ر�التك  -و 

���ا� �للعامل�ن �الطو�لة �املمارسة �خالل �من �الفنية �ا����ات �ب��سيخ �وذلك �و�بداعات ��بت�ارات �من �عدد �الصغ��ة �املؤسسات تحقق

الغنية�ال����ش�ل�رأس�املال�حيث��ساعد�ع���مد�السوق�بال�وادر�, و�ؤدي��بداع�إ���إتقان�كفاءة��خ��اع�و�سا�م�بذلك����التقدم�التكنولو��

 .ال�شري 

II  .دور�الصناعة����تحقيق�التنمية��قتصادية 

م�انة�حساسة�����نظمة��نتاجية،��و�ذلك�العتبار�ا�عامل�قوي����ب�ية��قتصاد،���عت���الصناعة�الرك��ة��ساسية�لالقتصاد�ف����شغل    

ا�ع���حيث��سمح�ل�س�فقط�ب�شر�بل�بخلق��رتقاء�التق���و��بداع،�كما��سمح�الصناعة�للمؤسسة�و��مة�ب�نمية�قدرا��ا�ع���املنافسة�و�قدر��

��قت ��� �لالندماج �و�سيلة �أفضل ��ش�ل �حيث �الوط��التفاوض ��.صاد �التنمية� �عت��كما �عملية �تدفع �ال�� ��ساسية �ا��وانب �أحد التص�يع

�و�التنمية� �التص�يع �عملية �أن �أي �الصنا��، �تطو�ر�القطاع �دون �اقتصادية �تنمية �تحقيق �تصور �ال�يمكن �إذ �متقدمة، �مراحل �إ�� �قتصادية

  .دفع�و�تطو�ر��قتصاد�الوط����قتصادية�متالزمت�ن،�و���ذا�فإن�الصناعة�تلعب�دورا�حيو�ا���

   :كما��عت���قطاع�اس��اتي���ت��زه�جملة�املزايا�التالية 

صة��عت���الصناعة�قطاع�إنتا���م�م،�فالتص�يع�يدفع�ال��لة�ال���يتحقق�بفضل�ا��عميم���شطة��و�ال�شغيل����سائر�القطاعات��قتصادية�خا

 الفالحة؛ قطا���ا��دمات�و

 حضنة�تكنولوجية�من�حيث�قدر��ا�ع���إنتاج�التكنولوجيا�ا��ديثة��و��عميم�ا�ع����قتصاد�برمتھ؛�عد�الصناعة�كذلك�م -

 إن�الصناعة�أفضل�ضمان�للنمو�املستقر��عيدا�عن�التقلبات�املفاجئة����إنتاج�املحروقات��و�أسعار�ا؛ -

  املفاوضات�حول�نقل�القيمة�املضافة؛تمد�الصناعة�البالد�و�املؤسسات�الوطنية�بأوراق�رابحة����السوق�العاملية���� -

 لتمو�ل �جن�� النقد توف�� �� أل�مي��ا نظرا �قتصادية التنمية ج�ود �� حيو�ا عامال �ش�ل الصناعية السلع و�خاصة الصادرات كما�أصبحت -

  ؛)و�ا��لف الدفع�لألمام قوى  (و�ا��دمات الزراعة مثل �خرى  القطاعات منتجات اس�يعاب �� �خرى،���و�كذلك القطاعات �� النمو

�معيار�التطور��قتصادي�ال��يح�ي�ون�من�خالل�تطو�ر�القطاع�الصنا������الدولة،�والسيما�الصناعات�املعتمدة�ع���البحث�العل���و�ز�ادة -

ز�ادة��عتماد�ع���التقنيات� و �جما��،�و�ذلك�ا���اما�مع�سياسة�الدولة�الرامية�إ���تنو�ع�مصادر�الدخل�القومي مسا�م��ا����الناتج�املح��

  ؛الصنا�� توظيف�ا����عملية��نتاج الصناعية�املتطورة�و

  الصناعة�عامل�قوى����ب�ية��قتصاد�حيث��سمح�لھ�بخلق��رتقاء�التق���و��بداع؛ -  

ل�عامل��اقتصادي�لالندماج�����قتصاد��سمح�للمؤسسة�و�للبلد�ب�نمية�قدرا��ا�ع���املنافسة�و�قدراتھ�ع���التفاوض�و�بذلك��ش�ل�أفض -  

  الوط��؛���������

يوي����عندما�تحاول�أي�دولة�إعادة��عث��نتاج�الصنا���مع�تثمينھ�و�منحھ��م�انية�ألداء�دوره��امال����النظام��نتا���ل�س�فقط�كعامل�ب� -  

   .دماج�����قتصاد�العال���قتصاد�و�عامل�ل�شر��رتقاء�التق���ل��قية��بداع�و�لكن��وسيلة�إ

�إلحداث�أي���ضة��� إذن�من�خالل�ما�سبق�يمكن��ست�تاج�بأن�الصناعة����من�أ�م�القطاعات�ال���تدفع�عملية�التنمية�ف�����ر��ساس

قدرة�تنافسية�����سواق�تنمو�ة�شاملة�و�ذلك�ملا�ل�ا�من�أثر�وا������الب�ية��ساسية�لالقتصاد�إضافة�إ���ما�توفره�من�تقنية�و�منتجات�ذات�

فال�يمكن�تحقيق��ذه��خ��ة�بدون�تطو�ر�قطاع�الصناعة،�كما�تظ�ر�مسا�مة�الصناعة����.  الداخلية،��قليمية�و�العاملية�خاصة����ظل�العوملة

 تحقيق املدفوعات، م��ان �� ال��ز الصادرات،�تخفيف حصيلة العاملة،�ز�ادة �يدي �شغيل �� القومي، الناتج التنمية�من�خالل�مسا�م��ا����ز�ادة

  .املع�شة مستوى  �قتصادي�و�رفع �ستقرار
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  :ا��اتمة

�شاطا� ل�و��ا م�انية، وحدة أي �� وحضري  اجتما�� و اقتصادي تقدم ألي الزاو�ة ��ر الصناعة �عدمن�خالل��ذه�الدراسة�تم�التوصل�ا���انھ�

 �� املباشر التأث�� عن فضال القطاعات��قتصادية، �افة لتطو�ر الفقري  العمود �عد أ��ا إذا.�قتصادي ال�شابك من عالية بدرجة ي�سم اقتصاديا

 ال��كيب �� تؤثر مفا�يم و قيم من تزرعھ ما بحكم فعاال إس�اما جغرافيا ب�ئات�توط��ا �غي�� �� أيضا �سا�م كما الوط��، للدخل املضافة القيمة ز�ادة

  . �قتصادية الوفورات ��م عن أ�مية تقل ال ع��ا الناجمة املجتمعية الوفورات ��م فإن آخر و�تعب�� .�جتما��

�بطرق  للمناطق مناسبا تج���ا وتوطي��ا الصناعة تطور  يتطلب كما  حياة بأسس مج�زة سكنية ومجمعات كب��ة، قوة ذات مواصالت الصناعية

  .�امة مش��كة

  :ال�وامش

  .325ب��وت،�لبنان،�ص�: ،�دائرة�املعاجم1طبعة�المختار�ال��اح،��):1989( ،الرازي محمد�بن�أ�ي�بكر�بن�عبد�القادر� .1

�ا���� .2 �ز�د �و��س��اتيجية��):2010( ،ميلود �املنافسة �الرا�ع�حول �الدو�� �امللتقى �و��عده، �النفاذ �قبل �املأمول �البديل �الغذائية الصناعة

� �يومي �املنعقد �العر�ية �الدول ��� �املحروقات �قطاع �خارج �الصناعية �للمؤسسات ��09التنافسية �العلوم�2010نوفم����10و ��لية ،

  .02ع��،�الشلف،�ص�قتصادية�و�علوم�ال�سي��،�جامعة�حسية�بن�بو 

،�مذكرة�-دراسة�حالة�مؤسسة�وطنية- �ثار�البي�ية�للصناعة�و�ا�ع�اسا��ا�ع���التنمية��قتصادية�و��جتماعية�):2010( ،مر�م�صيد .3

  .12عنابة،�ا��زائر،�ص��-ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�و�ال�سي��،�جامعة�با���مختار

،�-دراسة�حالة�ا��زائر-�ثار�البي�ية�و�ال��ية�لالس��الك�الصنا���للطاقة�ا��فر�ة�و�دور�التنمية�املستدامة�):2010( ،سعيدة�سنو��� .4

 .34عنابة،�ا��زائر،�ص��-مذكرة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�و�ال�سي��،�جامعة�با���مختار

التغي���التكنولو���و�التطور�الصنا������أورو�ا�الغر�ية�منذ�: بال�قيود�برومي�يوس�):2005( ،ليندس�ترجمة�مي�رفعت�سلطان. دافيد�س .5

  .25القا�رة،�مصر،�ص�: ،�املجلس��ع���للثقافة1إ���الوقت�ا��اضر،�الطبعة��1750

ية�الرا�نة�و�أثر�التطور�التكنولو������تنظيم��نتاج�الصنا��،�امللتقى�الوط���حول�التطورات�التكنولوج�):2005( ، عبد�ا��فيظ�عيمر .6

،�جامعة�محمد�الصديق�،��لية�العلوم��قتصادية�و�علوم�ال�سي��2006مارس��15و��14املؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة�املنعقد�يومي�

  .09-08ص�ص��بن�يح��،�جيجل،

�الباطن .7 �من �أو�التعاقد �أو�التعاقد �كب: املناولة �دور �تلعب �الصناعة، �تنمية ��� �النا��ة ��س��اتيجيات �من �و��� �الصناعة �تمك�ن �����

  .خاصة�الصغ��ة�و�املتوسطة�من��ستخدام��مثل�للموارد�املتاحة�و�من�تم����رفع�القدرة��نتاجية�و�التنافسية�ل�ا

  .13مر�م�صيد،�املصدر�سبق�ذكره،�ص� .8

�الغر�ري  .9 �العباس �املؤتمر��):2007( ،عبد �الصناعية، �و�التنمية �ا��وفية �املياه �حركة �ب�ن �الب�ئة �و�املوارد�تلوث �للب�ئة �الثالث العل��

  .03،��لية�العلوم��دار�ة،�جامعة��عز،��عز�،�ص�2007ماي��16 -14الطبيعية�املنعقد�أيام�

  .02،�ص�)08العدد�(دور��س�ثمارات�البي�ية����التنمية�الصناعية�العر�ية،�مجلة�الباحث��):2010( ،سلمان�بلعور  .10

  .29محمد�م�نا�امل�نأ،�املصدر�سبق�ذكره،�ص� .11

  .09توقعات�الب�ئة�للمنطقة�العر�ية،�برنامج��مم�املتحدة�للب�ئة،�ص� ):2010( ،تقر�ر�رانية�املصري�و�رامي�زر�ق .12

13. https://ar.wikipedia.org/wiki 

�حول  .14 �دو�� �ملتقى �با��زائر، �البطالة �من �التخفيف ��� �الصناعية �املناطق �مسا�مة �السعيد، �بـرا�ي�� � �العر�ـي، إس��اتيجية�:ع�سات

 .            ���06ومة����القضاء�ع���البطالة�وتحقيق�التنمية�املستدامة،�جامعة�املسيلة،�صا

  .37ص�, مرجع�سابق, الصناعات�الصغ��ة�ودور�ا����التنمية��قتصادية�والسياحية, ن���إبرا�يم�خليل�إبرا�يم .15

�ة�واملتوسطة����معا��ة�مش�لة�البطالة�ب�ن�الشباب�دور�الصناعات�الصغ�, أحمد�عبد�الفتاح�عبد�ا��ليم, عبد�العز�ز�جميل�مخيمر .16

 . 88،�ص�2005, مصر, املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة, ���الدول�العر�ية

�ط�� .17 �بن �و�دالل �داودي ��قتصاد� ):2008( ،الطيب �حول �الدو�� �امللتقى �املحروقات، �خارج �لقطاعات �الصناعية �السياسات ر�ان

�وقي �تصميم ��� �وأ�ميتھ �الصنا�� �يومي �املنعقد �الناشئة ��قتصاديات ��� �الصناعية �السياسات ��لية�2008د�سم���03و��02ادة ،

  .03العلوم��قتصادية�و�علوم�ال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�ص�

�برا�ي�� .18 �و�السعيد �ع�سات � ):2011( ،العر�ي �حالة �با��زائر�دراسة �البطالة �من �التخفيف ��� �الصناعية �املناطق املنطقة�مسا�مة

املنعقد�يومي��إس��اتيجية�ا���ومة����القضاء�ع���البطالة�وتحقيق�التنمية�املستدامة: لتقى�الدو���حول ،�املالصناعية�برج�بوعر�ر�ج

  .04جامعة�محمد�بوضياف،�املسيلة،�ص��العلوم��قتصادية�و�علوم�ال�سي��،�2011نوفم�� 16و��15
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اء��قتصادي�للقطاع�الصنا���ا��زائري�ر�ان�السياسات�الصناعية�لقطاعات�خارج��د�):2008( ،ش�رزاد�زغيب�و�ملياء�عما�ي .19

�حول  �الدو�� �امللتقى �الناشئة� املحروقات، ��قتصاديات ��� �الصناعية �السياسات �وقيادة �تصميم ��� �وأ�ميتھ �الصنا�� �قتصاد

  .��05،�جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�ص�،��لية�العلوم��قتصادية����و�علوم�ال�سي2008د�سم���03و��02املنعقد�يومي�
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 *حالة�ا��زائر* دور�و�ا�مية�املناطق�الصناعية����الر���باالقتصاد�الوط���

  الدكتور�رقامي�محمد

reggami23.2007@hotmail.fr  

  و�علوم�ال�سي���لية�العلوم��قتصادية�و�التجار�ة�

  *عنابة*جامعة�با���مختار�

  :امل��ص

فتخطـــيط�املنـــاطق��الصـــناعات،مختلـــف�ف�ـــ��الب�ئـــة�املناســـبة�الزد�ـــار�وتطـــور�،�لقطـــاع�الصـــنا��كث�ـــ�ة�ليحقـــق�إ�شـــاء�املنـــاطق�الصـــناعية�فوائـــد�����

��ـ��الصـناعات��ـذه�ت�امـل�الصناعية�ع���أساس��شابھ�اختصاصات�الصـناعات�ال�ـ��ت�شـابك�مـدخال��ا�ومخرجا��ـا�يـؤدي�إ�ـ��
ً
فيـنعكس�ذلـك�إيجابـا

  . الكب�� مزايا��نتاجل�ا�حقق��و ��اف�إنتاجيلا�تخفيض�ت

ممــا�العامــة�وغ���ــا�رافق��ــاملاملــدن�الصــناعية�ضــمن�املتاحــة� املصــا�ع��ــ��منطقــة�واحــدة�مــن�اســتغالل�ا��ــدمات�وال�ســ�يالت�ســاعد�تجميــع�كمــا����

  .�س�ثمار�ةينعكس�ع���خفض�الت�اليف�

توف���فرص�العمل،�واجتذاب��س�ثمارات��جن�ية،�ك�ومن�جانب�آخر�فإن�ان�شار�املناطق�الصناعية����أي�بلد��عود�عليھ�بالعديد�من�املنافع

الب�ية�البي�ية،�وتوسيع�رقعة� قدرة�املنتجات�الوطنية�ع���املنافسة�����سواق�املفتوحة،�و�ل��ام�باملتطلبات ونقل�وتوط�ن�التقنية،�و�عز�ز

  .�ساسية�من�ا��دمات����البلد

ن�و�ا��زائر�كغ���ا�من�البلدان�سعت�ا���تجسيد�مناطق�صناعية�رغبة�م��ا�للوصول�ا���تحقيق�تنمية�اقتصادية�و�لكن�تجسيد�ا�واج�ھ�العديد�م

  .التحديات

  .املناطق�الصناعية،�تنمية�اقتصادية،�ا��زائر�:ال�لمات�املفتاحية

 :قدمةامل

 �� وتؤثر املجتمع ب�ية إ�� جذور�ا معقدة�تمتد عملية فالصناعة العالم، بلدان من بلد �ل �� وحضار�ة واجتماعية اقتصادية ظا�رة اعةالصن �عد���

�الوقت واجتماعيا اقتصاديا تطوره إ�� يؤدي بما واملادي ا��ضاري  تركيبھ  و�جتماعية �قتصادية بالعوامل الصناعة تتأثر نفسھ وعمرانيا،و��

 �ستغالل أساس ع�� التص�يع خطة ي�ب�� أن يف��ض فأنھ ونموه، املجتمع تطو�ر �� بفعالية أن��س�م للصناعة أر�د وإذا. املجتمع لذلك والسياسية

 أ��ا حيث للتنمية، بال�سبة ك��ى  أ�مية لھ الك��ى  واملدن �قاليم �افة �� الصناعية املناطق فوجود. املتاحة و�م�انيات و�كفء�للموارد �مثل

�مالئما ستخلق ��س�ثمارات استقطاب �� املساعدة املزايا ع�� لتوافر�ا وألجن�ية، ا الوطنية �س�ثمارات وجذب الصناعة الستقرار جوا  مما �ذه

  .�قلي�� و ا���وي  التوازن  من نوع تحقيق إ�� ال��اية �� يؤدي

  دور�و�أ�مية�ا�شاء�املناطق�الصناعية����ا��زائر؟ما��و�: من�خالل��ذا�يمكن�طرح��ش�الية�التالية

  :�سئلة�الفرعية

  :يحاول�البحث��جابة�عن��سئلة�التالية��    

  ما��و�واقع�الصناعة�ا��زائر�ة؟ -6

  ؟�ما����سياسة���عاش����مجال�الصناعة����ا��زائر  -7

  �ل�تؤثر�املؤسسات�املناطق�الصناعية�ع���تحقيق�التنمية��قتصادية -8

 ؟��و�واقع�املناطق�الصناعية����ا��زائر ما� -9

 :�دف�البحث�

  .التعرف�واقع�و�مم��ات�الصناعة����ا��زائر�و�كذا�اس��اتيجيات���عاش - 4

 .معرفة�مسا�مة�املناطق�الصناعية����تحقيق�التنمية��قتصادية - 5

 .التعرض�ا���واقع�املناطق�الصناعية����ا��زائر - 6

  :من���البحث�

  .تم�استخدام�البحث�املن���الوصفى�التحلي�ّ�،�الذي��عتمد�ع���تجميع�ا��قائق�واملعلومات،�ثم�مقارن��ا�وتحليل�ا�وتفس���ا����������

  : خطة�البحث

  -ا��زائر�ة الصناعة واقع : أوال

 الصنا�� القطاع مم��ات  

  سياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر: ثانيا
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  الصناعة�با��زائرإس��اتيجية�إ�عاش�: ثالثا

  دور�املناطق�الصناعية����تحقيق�التنمية��قتصادية: را�عا

  الصناعية املناطق �شأة� -01

  الصناعية املناطق �عر�ف -02

  الصناعية املناطق إ�شاء مراحل -03

  التنمية �� الصناعية املناطق دور  -04

  با��زائ الصناعية املناطق واقع -05

 ا��زائر�ة الصناعة واقع : أوال

 ضمن �ي�لتھ إعادة إجراءات �� املتمثلة و القطاع ع�� طرأت ال�� و�التحوالت التغ��ات نتائج أ�م خالل من ا��زائر�ة الصناعة واقع ���يص س�تم

 الوطنية الصناعة اك�ساب إ�� أدى مما عدة�جوانب من القطاع مست وال�� ال�سعي�يات عقد بداية منذ ا��زائر تطبق�ا ال�� ال�يك�� برامج��صالح

 ؟ حاليا الصنا�� القطاع ومم��ات خصائص إذن �� فما .املوجھ �قتصاد ظل �� طو�لة تم��ت���ا�لف��ة ال�� تلك عن تختلف ومم��ات خصائص

 ؟ أداؤه ي�سم و�ما

 من % 80 يمثل �ان حيث العمومي، ���القطاع أساسا يتمثل الصنا�� ال�سيج �ان ال�سعي�يات بداية ح��  :الصنا�� القطاع مم��ات 

خاض��ا� ال�� �صالحات أن غ�� .الصناعية املؤسسات مجموع من قليلة ب�سبة إال يكن�ممثال فلم ا��اص القطاع أما املؤسسات، مجموع

 القطاع بروز ذلك ن�يجة �ان و�ع��اف�بالدور�وقد ا��اصة للمؤسسات �عتبار بإعادة سمحت الصناعية ال�ي�لة إعادة إطار �� ا��زائر

�ال�� الوسائل كإحدى �نتا�� ا���از ضمن ا��اص  وأن خاصة السوق، آليات لتفضيل الفرصة وإتاحة ل���از دفعة أعطت ال�امة

 �ي�ل �غ�� فقد .ع���ا��ودة وا��فاظ الت�لفة تقليل ع�� �عتمد ال�� املث�� و�دارة البي�ية للظروف السر�عة ا��اص��ستجابة للقطاع

 ال�ام : التا�� ا��دول  يظ�ره كما �قتصادية ال�شاطات فروع �ل ا��اص��� القطاع و�روز العام القطاع م�انة ب��اجع الوط�� �قتصاد

  .و�جتماعية �قتصادية التنمية �� تلعبھ أن يمكن الذي

 284244 إ�� 2007 عام من �ول  السدا��� بداية عند ليصل 2006 سنة مؤسسة 245842 من عامة بصفة ا��اصة املؤسسات عدد ارتفع فقد

 من الف��ة نفس خالل ا��اصة الصناعية املؤسسات عدد إنتقل و.  �قتصادية ��شطة مختلف ع�� موزعة مؤسسة

 الكب�� ا���م ذات املؤسسات اقتصاد من الوط�� �قتصاد تحول  الش�ل ول�ذا .الصناعات مختلف ع�� موزعة مؤسسة 52455 إ�� مؤسسة 50686

 وصغ��ة، متوسطة مؤسسات إ��

 إ�� �عض�ا وتفت�ت �ي�ل��ا إعادة استد�� الذي و الكب��ة املؤسسات �عض إليھ آلت الذي الفشل عن فضال �تجاه، �ذا �� العال�� والتحول  تماشيا

 إجراءات عدة اتخاذ إ�� العمومية السلطات عمدت واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات لقطاع مت�نة قاعدة إرساء أجل ومن .وصغ��ة متوسطة مؤسسات

 التوجي�� القانون  وصدور  القطاع، �ذا ترقية أجل من التقليدية والصناعة واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات وزارة إ�شاء أبرز�ا لعل وداعمة، تنظيمية

 تحدد حيث تنافسي��ا، تحس�ن أجل من واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات ومساعدة دعم �� ل�سا�م جاء الذي واملتوسطة الصغ��ة املؤسسات ل��قية

 .وإ�عاش�ا دعم�ا آليات وكذا املؤسسات �ذه فيھ ت�شط الذي والتنظي�� القانو�ي �طار خاللھ من

 دوري تقييم �عملية التقليدية والصناعة واملتوسطة املؤسسات�الصغ��ة وزارة تقوم الوط��، �قتصاد �� املؤسسات �ذه واقع وتوضيح ولتحديد

 . املؤسسات الديموغرافي ( سدا���)

 �سا�م تجعلھ �ائلة قدرات يمتلك القطاع �ذا �ون  2010 عام بحلول  ومتوسطة صغ��ة مؤسسة ألف 600 من أك�� إ�� للوصول  مخططا وضعت كما

 .املحلية التنمية �� كث��ا عليھ �عول  و البطالة امتصاص ��

 ع�� املضافة القيمة �� مسا�متھ خالل من �س�ثمار ع�� التحف�� سياسات مختلف بفضل تدر�جيا تزداد ال�� ا��اص القطاع أ�مية تظ�ر كما

  .الوط�� �قتصاد مستوى 

  سياسة�التوط�ن�الصنا������ا��زائر: ثانيا

� �اقتصاديا ،� �املناسبة �و�الب�ئات �اختيار�املواقع �أي �معينة �أو�صناعات �صناعة �إلقامة ،� �معينة �أو�ب�ئة �اختيار�وسط ��ع�� �الصنا�� و�التوط�ن

�اجتماعيا�و�جغرافيا�و�سياسيا�إقامة�املشروعات�الصناعية�و�توز�ع�ا�ع���الرقعة�ا��غرافية�للبالد�بفرض�ا��صول�ع����سيج�صنا���وط���ذي

�غايات�وطنية�وا��ة�و�محددة�مسبقا�،�و�لتحقيق�ذلك�فإن�الدولة�من�خالل�أج�ز��ا�املتخصصة�،��ع�ن�املناطق�ال���ترغب����تنمي��ا�و�أحاب

  السياسات�الصناعية�املطبقة����ا��زائر�خالل�السبعي�يات ي��وفيما� ).خاصة�أو�عامة(ار�ع�الصناعية�سواء��انوا�أفراد�أو�جماعات�أو��يئات�املش

إن�سياسة�املناطق�الصناعية��عت���من�السمات��ساسية�للتوط�ن�الصنا������ا��زائر�،�و�الذي��ان�الصندوق���� :سياسة�املناطق�الصناعية�-

عن�الوط���لل��يئة��قليمية�الذي�نتجت�عن�عدة�فروع��عد�إعادة��ي�لتھ�،�و�و��داة��ساسية�ل�ذه�السياسة�،�و�قد�وضع�امل�شور�الصادر�

معاي���و�شروط�إ�شاء�املناطق�الصناعية�و�مما�جاء�فيھ�أن�ضرورة�إ�شاء�منطقة�صناعية�ما�،� 1975أفر�ل� 30ر�خ�وزارة��شغال�العمومية�بتا
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  .ك���ت��ر�ع���أساس�أ�مية�برنامج�التص�يع�و�ي�ب���أن��ستقبل��ذه�املناطق�ال�شاطات�الصناعية�ال���تطرأ�لطبيع��ا�ال�ت�ناسب�مع�املحيط�الس

و���دف��ذه�السياسة�ع���توز�ع�التوط�ن�الصنا���ل�شمل�الرقعة�ا��غرافية�الوطنية�،�وذلك�سعيا�وراء� :ا���للصناعةسياسة��ن�شار�ا��غر  -

،�ثم�تدعمت��سياسة� (1966)تحقيق�أ�داف�التوازن�ا���وي�،�و�لقد�ش�رع����تطبيق��ذه�السياسة�مع�بداية�تطبيق�سياسة�ال��امج�ا��اصة�

�املحل �و�تطو�ر�الصناعات �تنمية �الثا�ي �الر�ا�� �املخطط ��� �امل��مجة �و�تطو�ر� (1977 – 1974)ية �تنمية �إ�� �الصناعات ��ذه ��ساس ��� و���دف

  :الصناعات�الر�فية�باالعتماد�ع���املبادرات�املحلية�و�نجد�نوع�ن�من��ذه�السياسة�

اعات�الصغ��ة�و�املتوسطة�و�ال�����دف�إ���توسيع�إن�تنمية�و�تطو�ر��ذه�الصناعات��عتمد�ع���ما��عرف�بالصن :سياسة�الصناعات�املحلية -

� �الصناعية �الشراكة �تكثيف �و �ا���و�ة �الفوارق �ضد �الكفاح �و �للعمل �أحسن �توز�ع �و �املحلية �الطاقات �تنمية �و ��نجاز�الوط��   .قدرات

�حيث ،� �التنمو�ة �و��قطاب �ا��ضر�ة �املناطق ��� �استقرت �ال�� ��خرى �الصناعية �باملشار�ع �مقارنة ��س�يا �متأخرة �جاءت �السياسة ��ذه �إال�أن

   .أرجعت�إ���املخطط�الر�ا���الثا�ي�،�حيث�أعطت��ولو�ة����املخطط�الثال�ي�و�الر�ا����ول�للصناعات�الثقيلة�

  الصناعة�با��زائرإس��اتيجية�إ�عاش�: ثالثا

إن�مش�لة�معظم�املؤسسات�الوطنية�العمومية�وا��اصة�تكمن����عدم�قدر��ا����حال��ا�الرا�نة�مواج�ة�التحديات�ا��ديدة�واملنافسة�

لتكنولوجيا��جن�ية�املحتدمة�من�جانب�الشر�ات�الك��ى�ذات�القدرات�التنظيمية،�وال�سو�قية�واملالية�العالية،�باإلضافة�إ�����ز�ا�عن�نقل�ا

إن�خطر�املنافسة��جن�ية�بدأ�ي��ايد��عد�التحر�ر�. املتطورة�وفتح�أسواق�جديدة�محليا�وخارجيا����ظل�التغ��ات�ال����عرف�ا��قتصاد�ا��زائري 

��اج�إس��اتيجية�جديدة�التجاري�امل��ايد�وتدفق��س�ثمارات��جن�ية�ع���الرغم�من�تطبيق�برامج�عديدة�للتأ�يل�،��مر�الذي�استد���ضرورة�ان

  .إل�عاش�الصناعة�الوطنية�

  :توج�ات��س��اتيجية�ال  -  أ

إن�املشروع�ا��اص�بإس��اتيجية�إ�عاش�وتنمية�الصناعة�الوطنية��ان�نتاج�عدة�جلسات�وطنية�بمشاركة�واسعة�ملختلف��طراف�

  :)5(ة�بتحديد�التوج�ات��ر�عة�التاليةوقد�سمح�ا��وار�واملناقشات�الذي�تم��شأن�وضع��س��اتيجي. املعنية�باملوضوع�

 تب���إطار�مرج���ونظرة�جديدة�للتنمية�الصناعية؛ -

 تحديد�مبادئ��س��اتيجية�و�شكيل�السياسات�الصناعية؛ -

 وضع�سياسة�تحف��ية�لالس�ثمارات��جن�ية�املباشرة؛ -

و�ا��صوص�. م�الشروع�ف��ا�منذ�بداية�ال�سعي�ياتضرورة��غي���النظام��قتصادي�ومواصلة�تطبيق�سياسات��صالح�ال�يك���ال���ت -

�صالح�البن�ي،�بروز�سوق�رؤؤس��موال،�إ�شاء�سوق�للعقار��قتصادي،��عز�ز�وتقو�ة�الشفافية�ع���مستوى�سوق�السلع�وا��دمات�

 .وقواعد�املنافسة�لصا���املس��لك

  إس��اتيجية�إ�عاش�الصناعة�با��زائر أ�عاد-ب

  :الصناعية�ا��ديدة����برنامج�إعادة�ال�ي�لة�الصناعية�ذو�البعدين��ساسي�ن�التالي�نتتمثل��س��اتيجية�

 اختيار�الفروع:  

  :���إطار��ذا�البعد�تم�تحديد�ثالثة�أنماط�من�الفروع�الصناعية�وال���تمتلك�قدرات�للتنمية�و��

 : ةتحو�ل�املواد��ولي���ترتكز�ع��الصناعات�املوج�ة�إ����سواق�العاملية�ذات�الطلب�القوي�وال��-

  .الب��وكيمياء�فرع��سمدة،�وال�سيج�الكيمياوي،�ومنتجات�الكيمياء�العضو�ة�واملعدنية* 

  .الصناعات�الصيدالنية�والبيطر�ة* 

  .صناعات�ا��ديد�والصلب* 

  .صناعة��ليمنيوم* 

  .صناعة�البناء* 

  :الصناعات�ال���ترتبط�تنمي��ا�بوجود�صناعات�أخرى�مثل��-

  .الصناعات�الغذائية* 

  .الصناعات�املعدنية،�املي�انيكية،�الك�ر�ائية�و�لك��ونية* 

الصناعات�وا��دمات�املرتبطة�: ترقية�الصناعات�ا��ديدة�أو�تلك�ال������ل�ف��ا�البلد�تأخرا�وال���تؤثر�سلبا�ع����قتصاد�مثل�-

  .بالتكنولوجيات�ا��ديثة�لإلعالم�و�تصال�وصناعة�السيارات

 مستوى��ن�شار�الفضا�يع���:  
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�عتمد�ان�شار�الصناعات����ظل��س��اتيجية�ا��ديدة�ع���رؤ�ة�جديدة�مخالفة�للما���،�حيث�ترتكز�التنمية�الصناعية�ع���مناطق�

�وشب�ات� �لإلنتاج �مح�� �ونظام �صناعية �مقاطعات �تحديد �خالل �من �وذلك �املدمجة �الصناعية �التنمية �بمناطق �تد�� �معينة صناعية

�لالستف �صناعية �وعناقيد ��جن�ية�املؤسسات ��س�ثمارات �وجلب �ذلك �ينجر�عن �أن �يمكن �الذي �والتناغم �ا��ارجية ��قتصاديات �من ادة

 . املباشرة،�مع�ضرورة��عتماد�ع���عالقة�ثالثية�ب�ن�التكنولوجية�والبحث�،�الت�و�ن�واملؤسسة

  دور�املناطق�الصناعية����تحقيق�التنمية��قتصادية: را�عا

 �بيض�املتوسط البحر موا�ئ ع�� تمركزت حيث الرومانية �م��اطور�ة ع�د إ�� الصناعية املناطق �شأة �عود : الصناعية املناطق �شأة� -06

 الصناعية املناطق فكرة ولكن�تطبيق الرومانية، �م��اطور�ة وأ�داف مصا�� لتحقيق �قتصادي و التجاري  ال�شاط ز�ادة ��دف ذلك و

 و��قت م، 1271 عام املتحدة باململكة ما�شس�� بالقرب�من صناعية منطقة أول  أقيمت عندما عشر التاسع القرن  أواخر منذ عمليا بدأ

 العام �� بإيطاليا نابو�� حول  ثالثة صناعية منطقة أقيمت ثم م، 1277 ���العام �مر�كية املتحدة بالواليات شي�اغو قرب أخرى  منطقة

 �� النامية الدول  و املتقدمة الدول  من �ل أخذت حيث العشر�ن القرن  منتصف منذ إال ����ن�شار الظا�رة �ذه تأخذ ولم م، 1701

  .التنمو�ة خصص�ا ضمن الصناعية املناطق إدخال

 النطاق�:التالية ال�سميات عل��ا يطلق ما وعادة املستو�ات، �ل ع�� حضار�ة ظا�رة الصناعية املناطق �عد :الصناعية املناطق �عر�ف -07

 �رض من املساحة تلك �ش���إ�� ف�� ال�سميات اختلفت وم�ما الصناعية، املنطقة الصنا��، امليدان الصناعية، املستوطنة الصنا��،

 مصنع إل�شاء م��ا �ل يخصص صغ��ة أقسام املساحة�إ�� �ذه وتوزع الالزمة، واملرافق با��دمات مزودة املصا�ع من مجموعة تضم ال��

  . وا��دمات املرافق من واحتياجا��ا �ستخدم�ا ال�� و�رض إ�شاء�ا�وخصائص�ا املراد الصناعات أنواع يوافق بما وذلك .مع�ن

 .الصنا�� �ستخدام ع���تصار�ح ل��صول  مخصصة ��ا املحيطة املناطق أو املدن داخل واسعة منطقة بأ��ا �عرف ا��غرا�� �قتصاد زاو�ة فمن

 الصناعية املناطق تموقع أن �و املا��� القرن  ثماني�يات منذ التوجھ�السائد أن بيد املدينة، داخل الصناعية املناطق يدرج الكالسي�ي التعر�ف �ذا

 �سمية �� الصناعية املنطقة أن إذن القول  و�مكن الصناعية، املخلفات أضرار من للتقليص ا��ضري�املأ�ول  املجال خارج �س�يا ي�ون  أن ي�ب��

 املصا�ع( الصنا�� لالستخدام مخصصة وحدات إلقامة مخصصة )والتطو�ر للتخطيط خاضعة( جغرافية ��ا�منطقة يراد عامة

  . ضر��ية وإعفاءات امتيازات من �ستفيد أن و�مكن ا��ضري  السكن مجال خارج تتموقع ،)…واملستودعات

 ال��وض أجل من و�جتماعية الطبيعية الب�ئة �� �غ��ات إحداث �� الصناعية املناطق �سا�م:  الصناعية املناطق إ�شاء مراحل� -08

 املستدام�الذي وال�شغيل التخطيط يتطلب جيدة، بي�ية اش��اطات ذات صناعية منطقة وإ�شاء و�قتصاد، الالزمة�للمع�شة باملقاي�س

 �سيةالرئ البي�ية القضايا مع التعامل من والبد�. املق��حة بالتنمية املتعلقة املختلفة و�جتماعية البي�ية ا��وانب �عتبار �� يأخذ

  :ي�� كما بالتفصيل و�� البي��، �ثر تقييم مرحلة خالل والتعرف�عل��ا التخطيط مرحلة �� الصناعية املنطقة بإ�شاء املرتبطة

 املتوقعة و�قتصادية البي�ية�و�جتماعية والتأث��ات إقام��ا املمكن الصناعات تحديد �مثل، املوقع اختيار �شمل : التخطيط مرحلة 

  البي�� �ثر لتقييم �س��اتيجية الدراسة وتحض��

 املركز�ة التحتية للب�ية فعالة�والتخطيط بطر�قة املناطق وتقسيم الداخ�� املخطط تصميم باالعتبار �خذ يتم وف��ا : التصميم مرحلة 

 . املتوقعة ال��اكمية التأث��ات وتقييم

 وتقييم للمنطقة الب�ئة عن�نوعية املعلومات وتحديث وتحديد للم�شآت البي�� �ثر لتقييم دراسات إعداد تتضمن : ال�شغيل مرحلة 

  .البي�� �ل��ام إ�� للوصول  امل�شآت

  : التنمية �� الصناعية املناطق دور �- 4

 :  ي�� فيما دور�ا نج�� أن و�مكن بصفة�خاصة، الصنا�� القطاع وتنمية عامة بصفة التنمو�ة العملية دعم �� �سا�م الصناعية املناطق إقامة إن 

 ؛ خاصة بصفة الصناعية والتنمية عامة بصفة �قتصادية التنمية ���لة الدفع� 

 إل��ا؛ الصناعة بجذب الر�فية املناطق �� و�ستخدام العمل فرص توف�� 

 متوازنة إقليمية تنمية من عنھ ي�تج ما و�نتاج العمالة من ل�ل متوازن  توز�ع تحقيق. 

 الدخل؛ مصادر وتنو�ع الزرا�� القطاع �� العمالة من الفائض اس�يعاب 

 تأخ��؛ و�دن مغر�ة بأسعار الصنا�� العقار ع�� ل��صول  املؤسسات أ��اب أمام الفرصة ��يئة 

 تنوع�ما؛ ع�� والعمل والعمالة �نتاج �ي�ل �� جذر�ة �غي��ات إجراء 

 الصنا��؛ القطاع تنمية �� للمسا�مة ا��اص �س�ثمار جذب 

 ؛ املناطق ��ذه ا��اصة �متيازات �عض بتوف�� مباشر والغ�� املباشر �جن�� �س�ثمار جذب 

 ؛ العاصمة حول  وخاصة املناطق �عض �� الصناعات تمركز من وا��د الصناعية الالمركز�ة تحقيق 
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 أر�اح�ا؛ وتزداد ت�اليف�ا تقل بحيث الصناعية للمشروعات واملنافع ا��دمات تقديم 

 ؛ ا��يد العمرانية ال��يئة ع�� �ساعد مما الصنا�� لالستعمال املناسبة �را��� تخصيص 

 ؛ الكب��ة املدن أقاليم داخل الصناعية املشروعات مواقع اختيار وترشيد الصنا�� التوسع تنظيم 

 املدن لتطو�ر الك��ى  املشروعات �س�ب مواقع�ا لنقل املضطرة للصناعات جديدة مواقع توف��.  

 :با��زائر الصناعية املناطق واقع�- 5

 �طار�ظ�رت �ذا و�� بمرسوم، محددة كيفيات وفق ت�شأ عمومية، اقتصادية مؤسسات إ�� الصناعية املناطق �سي�� اسند : ���ا��انب��قتصادي 

 �ج�زة من العديد إ�� �سي���ا م�مة وقد�ع�دت املؤسسات، �ذه لتحديد املطبق القانو�ي املعيار تحديد ح�ن إ�� مؤقتة بصفة ال�سي�� مؤسسات

 :م��ا نذكر املتخصصة

 C.N.E.R.U العمرانية و�بحاث للدراسات الوط�� املركز*

 . E.G.Z.I الصناعية املناطق �سي�� مؤسسة*

 . SGI العقاري  ال�سي�� مؤسسة *

 قد وال�� الصناعية، للمناطق لألرا����امل�ونة قانونية بصفة امللكية واك�ساب العقارات تلقي �� واملؤسسات �ج�زة ل�ذه �ساسية امل�مة وتتمثل

�التنازل  �ج�زة �ذه تقوم حيث ل��واص، تا�عة أو الدولة أمالك ضمن ت�ون   لصا�� ومش�رة توثيقية عقود بواسطة �را��� �ذه ع�� بإعادة

��� املحضة، التجار�ة املعامالت إطار �� املس�ثمر�ن  للعقارات التجزئة بأعمال امل�يئة �ج�زة تقوم أن عد� �س�ثمار�ة التج���ات إطار أو

 تقوم كما.وال��ي�ئات

 تجعل ال�� �عمال أما .ذلك إ�� املنطقة�بحاجة ت�ون  عندما ��ا امل��قة للم�شآت الر�ط وشب�ات ا��ارجية لل�يا�ل ال��ميم بأعمال املس��ة املؤسسات

�ا��ديدية تمر�ر( �دار�ة �االرتفاقات مخدوم كعقار الصناعية املنطقة  �شغال، ��ذه للقيام املرتفقة املؤسسة عاتق ع�� فيقع )مثال السكك

  .الصناعية للمنطقة املس��ة املؤسسة مع بالت�سيق واملعنية املتخصصة املؤسسة عاتق ع�� يقع والغاز�فإنھ والك�ر�اء التمو�ن ألشغال و�ال�سبة

 املتواجدة املؤسسات �ل النظام��ش��ا�ي ظل ففي الصناعية، للمناطق �قتصادي الدور  ع�� سلبا أثر للدولة الك��ى  �قتصادية �تجا�ات �غ��

 �عث إعادة إ�� بالسلطات دفع مما كب��ا، ر�ودا ش�دت  الرأسماي إ����قتصاد التحول  و�عد ، املركزي  �قتصادي التخطيط وفق و�عمل عمومية

  .إ��... )مدمجة مناطق املناطق تأ�يل ( مختلفة بمسميات ابرامخالل� من جديد من �شاطا��ا

  .فقط الصناعية للمنطقة الالزمة الصيانة وأعمال �من توف�� الصناعية للمنطقة املس��ة املؤسسة م�ام -

 محدودة أن�وظيف��ا بل داخل�ا املتواجدة ؤسسات الم مع ت�سيق وال �جتما�� ا��انب ترا�� ال ا��زائر �� الصناعية املناطق إن :���ا��انب��جتما��

��س��اتيجية �ساير �قتصادية للمؤسسات �جتما�� ا��انب أن ح�ن ��.سابقا ب�نا كما  الضرور�ة املرافق ا�عدام ومنھ مركز�ا للدولة ا��طة

�الت�سيق إ�� إضافة. املناطق �ذه داخل �جتماعية  معا�د خر��� ب�ن البطالة �سبة ارتفاع إدى مما واملؤسسات الت�و��ية ال�يئات ب�ن ا�عدام

  .�قتصادية للمؤسسات املرافقة الصناعية املناطق مستوى  ع�� �جتماعية ل��دمات ك�� ا�عدام�.وا��امعات الت�و�ن

  :ا��اتمة

 وز�ادة ال�شر�ة مع�تطور  تطورت بذالك ف�� اليومية، حياتھ لتحس�ن تراوده ال�� ��سان أف�ار تجسيد عن عبارة و�� معقدة الصناعة�عملية��

 ��سان عمل �نا الضرور�ة�من ا��اجيات تلبية ع�� وحضار�ة،��عمل وجتماعية  اقتصادية ظا�رة الصناعة أصبحت �ذا وع�� �ساسية، متطلبا��ا

 مما املناطق داخل املؤسسات ت�تج�ا ال�� املخلفات بخطورة الو�� تطور  أن إال ف��ا يقيم ال�� التجمعات�ا��ضر�ة من بالقرب الصناعة توط�ن ع��

 الصناعية باملناطق �س�� ما ظ�رت الصنا�� للتوط�ن ا��ديثة السمات محددة�ومن معاي�� و أسس وفق املناطق �ذه توط�ن �� النظر إ���إعادة أدى

  . املصا�ع لقيام أساسية بمتطلبات املناطق �ذه ت�سم حيث صناعية، مؤسسة من أك�� ف��ا محدودة�تتجاور  جغرافية رقعة عن عبارة ال��

  :قائمة�ال�وامش

 .90،�ص05قور�ش�نص��ة،�ا�عاد�و�توج�ات�اس��اتيجية�ا�عاش�الصناعة����ا��زائر،�مجلة�اقتصاديات�شمال�افر�قيا،�العدد� .1

2. http://montada.echoroukonline.com 

إس��اتيجية�:الصناعية����التخفيف�من�البطالة�با��زائر،�ملتقى�دو���حول ع�سات�العر�ـي،��بـرا�ي���السعيد،�مسا�مة�املناطق� .3

 .08ا���ومة����القضاء�ع���البطالة�وتحقيق�التنمية�املستدامة،�جامعة�املسيلة،�ص

اس�خبابة�ص�يب،�دور�املناطق�الصناعية����تحقيق�التنمية�املستدامة����املنطة��ورومغار�ية،�مذكرة�ماجست��،�جامعةفرحات�عب .4

  .133- 132،�ص�01سطيف
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 استخدام�التحليل�العام������تحديد�أ�م�املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�املناطق�الصناعية����ا��زائر�حسب�رؤ�ة�املس�ثمر�املح��

  �ش�����وليد. د�������������                                                                                                                 سليم�مج������������������������������. د�����������

  قاملة��� 1945ماي��08جامعة���������                                                                                                           قاملة������������������� 1945ماي��08جامعة�����

حسب�وج�ات��مما�ال�شك�فيھ��و�إن�املناطق�الصناعية����ا��زائر��عا�ي�العديد�من�املشا�ل�إال�أن��ذه�املشا�ل�والعراقيل�تختلف: امل��ص

�اختيار�عينة�تت�ون�من� �تم �بملفات��50النظر�من�مس�ثمر�إ���آخر،�لذا مس�ثمرا�حصلوا�ع���قطع�أرا�������املناطق�الصناعة�أو�أ��م�تقدموا

� �مجموعة �فيھ �است�يان �وتقديم �مقابل��م �وتم �الصناعية، �املناطق �تواجھ �ال�� �باملشا�ل ��امل �علم �ع�� �أ��م �أي �أرا���، �قطع �ع�� من�ل��صول

رون�العراقيل��ي�يرتبو�ا�ع���أساس���م�فاأل�م،�ومن�ثم�تم�اعتماد�طرقت�التحليل�العام���لتحديد�أ�م�املشا�ل�ال���اتفق�عل��ا��ل�امل�سم

  . SPSS 22وذلك�باستخدام�برمجية�

  .SPSS 22املناطق�الصناعية،�الصناعة،�التحليل�العام��،�برمجية�: ال�لمات�املفتاحية

  املقدمة

موضوع�املناطق�الصناعية�من�املواضيع�الذي�يحضا�با�تمام�كب���خاصة����الدول�الصناعية�أو�ال���تبحث�عن�تطو�ر�الصناعة،���عت��   

�العالم�اليوم،�واملتمثلة����ز�ادة �خاصة�وان�الصناعة�من�أ�م�مصادر�التنمية،�وذلك���دف�مواكبة�متطلبات�التطورات�السر�عة�ال����ش�د�ا

  .�قتصاد�العال��،�وازدياد�حدة�املنافسة�ع���استقطاب��س�ثمارات��جن�ية،�ال���تحتاج�بالدرجة��و���إ���عقار�صنا���وت��ة��ندماج���

  � �الالزمة �الشروط �ب�ل �تتمتع �أي �وحديثة؛ �مالئمة �صناعية �توف���مناطق �من�(إن �قر��ا �مصادر�الطاقة، �ع�� �توفر�ا توفر�املواصالت،

��سم �جيدة �مساحة �النفايات�املوا�ئ، �من �للتخلص �أماكن �ع�� �توفر�ا �السكنية، �التجمعات �عن ��عد�ا �املصا�ع، �من �نوع �أي �بإ�شاء �ل�ا ح

�عطي��للدولة�الراغبة�باستقطاب��س�ثمارات�م��ة�تنافسية�كب��ة،�خاصة�وأن�قطاع�الصناعة��عت���ركنا�م�ما�لدفع���لة�التنمية�......) الصناعية

�وا� �و�جتماعية، �الضرور�ة��قتصادية �املستلزمات �توفر��ل �أن �من �ل�ا �فال�بد �املحروقات �لقطاع �التبعية �من �للتخلص ��س�� �أ��ا �زائر�بحكم

�أو��جانب �املحلي�ن �سواء �املس�ثمر�ن �لدى �الصعو�ات �تذليل ��مر�يتطلب �و�ذا �ا��ضر�ة، �الصناعية �املناطق ��� �املستلزمات ��ذه �وا�م �لذلك

قار�الصنا��،�لذا�فقد��دفت��ذه�الورقة�إ���معا��ة�موضوع�العوائق�ا��اصة�باملناطق�الصناعية�من�منظور�الذين��ش�ون�دائما�من�مش�لة�الع

  .املس�ثمر�ن

  :مش�لة�الدراسة

�إ���   ���دف �صنا�� �مشروع �إقامة ���دف �عقار�صنا�� �ع�� �ل��صول �الس�� �إ�� �املس�ثمر�ن �من �العديد �دفعت �ا��ديثة �التوج�ات إن

� �أن �إال �التنمية، �من�تحقيق ��ش�ون �واملس�ثمرون �صناعية، �مناطق �إل�شاء �املخصصة ��را��� �عدد �ز�ادة �إ�� ��س�� �الدولة ��و�أن املالحظ

  :التعقيدات�ال����سبق�عملية�ا��صول�ع���عقار�صنا������احد�املناطق�الصنا��،�لذلك��انت�املش�لة�الرئ�سية�����ذا�البحث���

�ل�ا �يتعرض �ال�� �والعراقيل �املشا�ل �أ�م ��� �من��ما �عينة �بيانات �حسب �إحصائية �دراسة �عقار�صنا�� �ع�� �ل��صول املس�ثمرون

  املس�ثمر�ن؟

  :أ�داف�الدراسة

  :��دف�الدراسة�إ���التطرق�إ��

 ما��ية�وأ�داف�وأنواع�املناطق�الصناعية؛ -

 ترت�ب�املشا�ل�والعوائق�املصاحبة�لعملية��ستفادة�من�عقار�صنا���حسب�وج�ة�نظر�أ��اب�الشأن؛ -

  .حلول�واق��احات�من�شأ��ا�تذليل�الصعاب�املصاحبة�لعملية��ستفادة�من�عقار�صنا���إعطاء -

  :محاور�الدراسة

  ما�ية�املناطق�الصناعية�ومدى�أ�مي��ا؛: املحور��ول 

  املناطق�الصناعية����ا��زائر؛: الثا�ي املحور 

  .املس�ثمر�ن�من��ستفادة�من�عقار�صنا��دراسة�نظر�ة�وإحصائية�أل�م�املشا�ل�ال����عيق�: املحور�الثا�ي

  ما�ية�املناطق�الصناعية�ومدى�أ�مي��ا: املحور��ول 

  �عر�ف�املناطق�الصناعية: أوال

�التالية   �ال�سميات �عل��ا �يطلق �ما �وعادة �املستو�ات ��ل �ع�� �حضار�ة �ظا�رة �الصناعية �املناطق �املستوطنات�: �عد �الصنا��، النطاق

نا��،�املنطقة�الصناعية،�وم�ما�اختلفت�ال�سميات�ف����ش���إ���تلك�املساحة�من��رض�ال���تظم�مجموعة�من�املصا�ع�الصناعية،�امليدان�الص
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�أنواع� �يوافق �بما �وذلك �مع�ن، �مصنع �إ�شاء �إ�� �م��ا ��ل �يخصص �صغ��ة �أقسام �إ�� �املساحة ��ذه �وتوزع �الالزمة، �واملرافق �با��دمات املزودة

  .خصائص�ا�و�رض�ال����ستخدم�ا�واحتياجا��ا�من�املرافق�وا��دماتالصناعات�املراد�إ�شا��ا�و 

  طرق�ومعاي���اختيار�املنطق�الصناعية: ثانيا

إن�اختيار�املواقع�الصناعية�يخضع�����ساس�إ���معاي���معينة�من�شأ��ا�أن��ساعد����تحقيق�التنمية��قتصادية،�ومن�أ�م��ذه�  

  :املعاي���نجد�ما�ي��

لوظيفية�من�خالل�التدرج�ال�رمي�والعالقات�امل�انية�للمنطقة�الصناعية�مع�املناطق�املحيطة�والتباعد�ب�ن�امل�ن�ال���ت�نافر�مع��عض�ا�املعاي���ا�-

  البعض؛

  املعاي����جتماعية�وال���من�أ�م�ا�حفظ�ومراعاة�حقوق�أ�ل�املناطق�القر�بة�من�تلك�التجمعات�خاصة����استعمال��را���؛�-

  ��البي�ية�ومراعاة�تطبيق�املعاي��،�القوان�ن،��نظمة�والشروط�ا��اصة�بحماية�الب�ئة؛املعاي��-

املعاي���إ����املعاي����قتصادية�بحيث�تتقارب�امل�ن�امل�شا��ة����ح���م�ا�ي�للتقليل�من�ال�لفة�أثناء�القيام�بالعمليات��نتاجية،�حيث���دف��ذه�-

  .وز�ادة�وتنوع�فرص�العمل�وال�شغيل�تحقيق�النمو�والتطور�من�خالل�توف�� 

  متطلبات�موقع�املدينة�الصناعية: ثالثا

  :من�أ�م�متطلبات�املدن�الصناعية�نجد�ما�ي��  

��رض�- �: طبوغرافيا �عن �ف��ا �امليالن ��سبة �وال�تز�د �ومستو�ة �س�لة �أرض �ت�ون �����05بأن �أو�ملخاطر�الفيضانات �النفقات �لز�ادة �تجنبا باملائة

  املنخفضة؛املناطق�

  مناسبة�استعمال��رض�لنوع�الصناعة�ومراعاة�احتياجات�املنطقة�بتحديد�اتجاه�الر�اح�وترك�املساحات�املفتوحة�وإقامة��حزمة�ا��ضراء؛�-

  التوفر�ع���طرق�ومواصالت�جيدة؛�-

  توفر�املرافق�وا��دمات�وس�ولة�ا��صول�عل��ا؛�-

  ية�نقل�العمال؛قرب�املوقع�من�م�ان�املواصالت�ل�س�يل�عمل�-

  توفر�الساحات�واملواقف�واملطاعم؛�-

  .وجود�م�اتب��دارة�وم�اتب��دارة�الفنية�-

  :كما�تقسم�املناطق�الصناعية�إ���مجموعات�حسب�املساحة�املطلو�ة،�فم��ا  

  الصناعات�املمتدة�ال���ت�ون�ف��ا�الكثافة�العمالية�منخفضة؛�- 1

  كثافة�العمالية�ف��ا؛الصناعات�املتوسطة�وال���تزداد�ال�- 2

  .الصناعات�الثقيلة�وتحتاج�إ���مساحات�كب��ة�جدا�أحيانا�وز�ادة����الكثافة�العمالية��س�ب�ز�ادة���م�معدا��ا�- 3

  املناطق�الصناعية����ا��زائر: املحور�الثا�ي

املتعلق�بإ�شاء���نة��28/02/1973املؤرخ�����45/73ظ�رت�ما��س���باملناطق�الصناعية،�وذلك�بصدور�القانون�رقم�����1973عام�

� �إيجاد �شروط �حدد �حيث �الصناعية، �املناطق �ل��يئة �ال��اب��77اس�شار�ة �وع����امل �والبلديات، �الواليات �إقليم �مستوى �ع�� �صناعية منطقة

  .3/03/1984املؤرخ�����55/84الوط��،�وتم�تحديد�شروط�إدار��ا�عن�طر�ق�املرسوم�رقم�

�الصناعية�- 1 �املناطق �: إدارة �املرسوم �حسب ���ا ��ع����55/84يقصد �إدار��ا �فإن �وقانونيا �ثانية، �كمرحلة �بإدار��ا �القيام �ثم �أو��، �كمرحلة ��يئ��ا

  .��يئ��ا�و�سي���ا�معا

   :تتم���يئة�املناطق�الصناعية�عن�طر�ق��يئات�ومؤسسات�مختلفة�يمكن�ترتي��ا��التا��: ��يئة�املنطقة�الصناعية�- 2

�اقت�-  �عمومية ��يئات �رقم �املرسوم �بموجب �م�شأة ��02/82صادية ��� �ع���9/03/1983املؤرخ �تحتوي �الصناعية �املنطقة �ت�ون �عندما �و�ذا ،

  �شاطات�ذات�منفعة�محلية،�أو��شاطات�ذات�منفعة�وطنية�ومتنوعة�تا�عة�لوزارات�مختلفة؛

-�� �الصناعية �املنطقة �ت�ون �عندما �بمرسوم �ستحدد �ال�� �الكيفية �حسب �اقتصادية �خاصة�مؤسسات �وطنية �منفعة �ذات ��شاطات �ع�� تحتوي

  وتا�عة�لسلطة�رئاسة�واحدة؛

عن�طر�ق�وحدة�متخصصة�ت�شأ�بموجب�القانون�و���التنظيمات�املعمول���ا،�عندما�ت�ون�املنطقة�الصناعية�تحتوي�ع����شاطات�ذات�منفعة��-

  .وطنية�تا�عة�ملؤسسة�واحدة

�أنھ�تقع�ع���عاتق��ج�زة� ا��صول�: امل�يأة�إلدارة�املناطق�الصناعية�ضرورة�املحافظة�ع���مبدأين�أساسي�ن��ماوتجدر��شارة��نا

رنامج�ع���العقارات�والتنازل�عل��ا�إذا��ان�ذلك�ضرور�ا�إلنجاز�مشار�ع�داخل�املنطقة�الصناعية�من�ج�ة،�والتعديل����حالة�حدوث�إش�االت����ب

نطقة،�و�ذا����إطار���يئات�إضافية،�كما�يقع�ع���عاتق�ا���يئة�شب�ات�امل�شآت�القاعدية�املنطقة�بما�ي�ناسب�مع���م�الصناعة�املقامة����امل

  .داخل�املنطقة�وضمان��ستغالل�ا��سن�للعقار
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فقد�أسندت�م�مة��سي���املناطق�الصناعية�إ���مؤسسات�اقتصادية،�ت�شأ�وفق�كيفيات��84/56حسب�املرسوم�رقم�: �سي���املنطقة�الصناعية�- 3

باملرسوم،�و����ذا��طار�ظ�رت�مؤسسات�ال�سي���بصفة�مؤقتة�إ���ح�ن�تحديد�املعيار�القانو�ي�املطبق�لتحديد��ذه�املؤسسات،�وقد�محددة�

  :ع�دت�م�مة��سي���ا�إ���العديد�من��ج�زة�املتخصصة�نذكر�م��ا

  ؛C.N.E.R.Uاملركز�الوط���للدراسات�و�بحاث�العمرانية��- 

  ؛E.G.Z.Iالصناعية��مؤسسة��سي���املناطق�-

�للمناطق� �امل�ونة �لألرا��� �قانونية �بصفة �امللكية �واك�ساب �العقارات �تلقي ��� �واملؤسسات ��ج�زة �ل�ذه ��ساسية �امل�مة وتتمثل

�عقود �بواسطة ��را��� ��ذه �ع�� �التنازل �بإعادة ��ج�زة ��ذه �تقوم �حيث �ل��واص، �أو�تا�عة �الدولة �أمالك �ضمن �ت�ون �قد �وال�� �الصناعية،

�امل�ي ��ج�زة �تقوم ��عد�أن ��س�ثمار�ة �إطار�التج���ات �أو��� �املحضة، �التجار�ة �إطار�املعامالت ��� �املس�ثمر�ن �لصا�� �ومش�رة �بأعمال�توثيقية أة

� ���ا �امل��قة �امل�شآت �الر�ط �وشب�ات �ا��ارجية �لل�يا�ل �ال��ميم �بأعمال �املس��ة �املؤسسات �تقوم �كما �وال��ي�ئات، �للعقارات �ت�ون�التجزئة عندما

فيقع�ع���) تمر�ر�السكك�ا��ديدية��مثال(املنطقة�بحاجة�إ���ذلك،�أما��عمال�ال���تجعل�املنطقة�الصناعية�كعقار�مخدوم��االرتفاقات��دار�ة�

�امل �املؤسسة �عاتق �ع�� �يقع �والغاز�فإنھ �والك�ر�اء �التمو�ن �ألشغال �و�ال�سبة ��شغال، ���ذه �للقيام �املرتقبة �املؤسسة �واملعنية�عاتق تخصصة

  .بالت�سيق�مع�املؤسسة�املس��ة�للمنطقة�الصناعية

  أ�م�املناطق�الصناعية����ا��زائر: أوال

املنطقة�الصناعية�أدرار�وواد�س���بالشلف،�وع�ن�مليلة�: منطقة�صناعية�موزعة�ع����امل�ال��اب�الوط���أ�م�ا�77تت�ون�ا��زائر�من�

�وأقب �بباتنة، �وجرمة �وآر�س �البوا�� �ب��ج�بأم �الصناعية �واملنطقة �با��زائر�العاصمة �السمار�با��راش �وواد �بالبو�رة، �خالد �وسيدي �ببجاية و

  .ا���...بوعر�ر�ج

  إعادة�تأ�يل�املناطق�الصناعية�-

���� �شرع �والذي �النمو��قتصادي، �لدعم �ا��ما��� �ال��نامج �إطار�تنفيذ ��� �يدخل �وط�� �مشروع �الصناعية �املناطق �تأ�يل �عت���إعادة

�2005نفيذه�ابتداء�من�أوت�ت �ومناطق�ال�شاط��قتصادي�ع���عدة��7.2،�وخصصت�الدولة�لھ�غالفا�ماليا�قدر�بـ مليار�دج�للمناطق�الصناعية

 .واليات،�وذلك���دف�تحديث�ال�يا�ل�القاعدية�وتطو�ر�نمط�ال�سي���للمؤسسات�الصناعية

  .2017- ��2012زائر�للف��ة�ال��نامج�الوط����س�شرا���للمناطق�الصنا������ا: ثانيا

����إقامة��2012شرعت�الو�الة�الوطنية�للوساطة�والضبط�العقاري����بداية�   منطقة��36و���سياق�الصالحيات�ا��ديدة�املخولة�ل�ا

ذا�ال��نامج�آالف��كتار�باست�ناء��ل�من��ل�من�العاصمة�والبليدة،�وقد�جاء���08صناعية�جديدة�بمواصفات�عصر�ة�و�مساحة�إجمالية�تمتد�إ���

  :ن�يجة�لعدة�أسباب�يمكن�ذكر�ا������ي

  للمواقع�الوطنية�لتوط�ن�املنطق�الصناعية�بناءا�ع���طلب�الوالة؛�ANIREFإحصائيات�الو�الة�الوطنية�للوساطة�والضبط�العقاري��-

  ؛2011-02-22مقررات�مجلس�الوزراء�بتار�خ��-

�ا��مس�- �دور��ا ��� �للصناعة �الوطنية �ال��نة �قرارات �بتار�خ �2011-03- �06ن �قوائم�� �اق��احات �لدراسة �مش��كة �وزار�ة ���نة �إ�شاء واملتضمن

  املناطق�الصناعية�ا��ديدة؛

  منطقة�صناعية؛�36القرار�الوزاري�املش��ك�والتضمن�إ�شاء��-

  ؛2011-04-19مصادقة�ال��نة�الوطنية�للصناعة����دور��ا�الواحدة�وا��مسون��-

  نطقة�صناعية�جديدة�مع�إعادة�النظر����الوسائل�املادية�واملالية؛م�39توسيع�ال��نامج�إ����-

  .منطقة�صناعية�42مناطق�صناعية�جديدة�بناءا�ع���أمر�ح�ومي�واملتضمنة�إ�شاء��03إدماج��-

  ��داف��س��اتيجية�إل�شاء�املناطق�الصناعية: ثالثا

    :تتمثل������ي��دف�إ�شاء�مناطق�صناعية�جديدة�إ���تحقيق�جملة�من�الغايات�

  تدعيم��س�ثمار�والنمو�الصنا��؛�-

  إلغاء�ا��واجز�العقار�ة����القطاع�الصنا��؛�-

  وضع�برنامج�جديد�ل��يئة��قليم�وفق�مبادئ�التنمية�املستدامة؛�-

  .رفع�مرودية�ال�يا�ل�القاعدية�-

  .ن�من��ستفادة�من�عقار�صنا��دراسة�نظر�ة�وإحصائية�أل�م�املشا�ل�ال����عيق�املس�ثمر�: املحور�الثالث

  

  .الدراسة�النظر�ة�أل�م�العوائق�ال���تواجھ�املس�ثمر����ا��صول�ع���عقار�صنا������املناطق�الصنا��: أوال
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تتعدد�املشا�ل�والعوائق�املصاحبة�لالستفادة�من�عقار�صنا������املناطق�الصناعية����ا��زائر�نظرا�لغياب�الشفافية�وروح�املسؤولية�  

�ع���و�  �قدر��ا �ومدى �الصناعية �باملناطق ���تمام �عدم �إ�� �يؤدي �وا��ة �واس��اتيجيات �مخططات �غياب �أن �كما �الصارمة، �ا��زائية جراءات

النفط��تحقيق�التنمية�الصناعية�خاصة�وأن�ارتفاع�الب��ول����السنوات��خ��ة�أدى�با��زائر�إ���التعو�ل��ليا�ع���املداخيل�املتأتية�من�مصدر 

�وتج �سنة ��خ��ة �الصدمة �إال�أن �الصنا��، �القطاع �ف��ا �بما ��خرى �القطاعات ��ل �إ����2015ا�لت �التفطن �إ�� �با���ومة �أدت �أسعار�النفط ��

�املناطق�الصناعية�حيث�وعدت�بحل�ا�سر�عا،�وتجسد�ذلك����اجتماع�الوز�ر��  �املشا�ل�والعوائق�ال����عا�ي�م��ا ول�العديد�من�النقائص�م��ا

حيث�قدم��عليمات�صارمة�للوالة�ب�س�يل�و�سر�ع��جراءات�الالزمة�ل��صول�ع���عقار�صنا��،�وذلك�بتحديد�ا��2015ة������اية�ش�ر�أوت�بالوال 

  :ومن��نا�يمكن�تحديد�مجموعة�من�العوائق�تتمثل����ما�ي��. �ش�ر

  مش�لة�البعد�عن�شب�ات�النقل�واملوا�ئ؛�-

  البعد�البي������مخططات�تحديد�املناطق�الصناعية؛غياب�الرقابة�البي�ية�وعدم�إدماج��-

  مش�لة�املحسو�ية�واملحاباة؛�-

  مشا�ل�قانونية�حيث�أن��ناك�العديد�من��جراءات�القانونية�ال���تطيل�عملية��ستفادة�من�عقار�صنا������املناطق�الصناعية؛�-

  سنوات؛��5ن�إ���الوقت�املستغرق����ا��صول�ع����رض�حيث�يصل�حسب��عض�املس�ثمر �-

  ارتفاع�ت�اليف�النقل�والتخز�ن؛�-

  �عدد�الرسوم�والضرائب؛�-

  غياب�نظام�التخلص�من�النفايات؛�-

  مش�لة�القرب�من�املناطق�الس�انية؛�-

  .مش�لة�تد�ي�الوضع�العام�للمناطق�الصناعية�-

  .املناطق�الصنا���حسب�وج�ة�نظر�املس�ثمر�ن�دراسة�إحصائية�لتحديد�أ�م�العوامل�املعيقة�لالستفادة�من�عقار�صنا�����: ثانيا

�يرى� �ال�� �العوائق �من �مجموعة �تحديد �تم �عقار�صنا��، �ع�� �ا��صول ��� �املس�ثمرون �م��ا ��عا�ي �ال�� �العوائق �أ�م �تحديد �يتم ح��

يرغبون����ا��صول�ع���عقار�الباحثان�أ��ا�من�أ�م�العوائق�خاصة��عد�القيام�بمقابالت���صية�مع�مجموعة�من�املس�ثمر�ن�املحلي�ن�الذين�

�عقار���� �من ��ستفادة ��عيق �ال�� �باملشا�ل �و�و�خاص �واحد �محور �من �وم�ونة �م�سطة �استمارة �تحديد �تم �كما �الصناعية، �املناطق ��� صنا��

ملف�لالستفادة�من��مس�ثمرا�من�املس�ثمر�ن����والية�ت�سة�حيث�أن�أغل��م�قد�قدم�50املناطق�الصناعية،�وقد�تم�توز�ع��ذه��ستمارة�ع���

�ب�عقار�صنا���و�ناك�م��م�من�استفاد�من�عقار�صنا���سواء����والية�ت�سة�أو����واليات�أخرى،�حيث�تم�استخدام�التحليل�العام���لتحديد�ترت

  :كما�ي���spss22أ�م�العوامل�املعيقة�لالستفادة�من�عقار�صنا��،�و�انت�نتائج�استخدام�التحليل�العام���باستخدام�برمجية�

  .من�خالل�مصفوفة�النموذج��عد�التدو�ر�املتعامد����نفس�العوامل��انت�النتائج�كما��و�مو������ا��دول�التا��
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�����شبعات�العوامل�ال����عت���عائقا�للمس�ثمر�ن�من��ستفادة�من�عقار�صنا��(مصفوفة�النموذج�املدور��01: ا��دول�رقم�

  ) املناطق�الصناعية

1-H2 H2 6  5  4  3  2  1  املتغ��  

  البعد�عن�شب�ات�النقل�واملوا�ئ    0.95211          0.88211  0.11789

  املشا�ل�البي�ية        0.34023      0.79912  0.20088

  املحسو�ية�واملحابات  0.97122            0.90122  0.09878

  النظام�القانو�ي  0.88021            0.77711  0.22289

تد�ي�الوضع�العام�للمناطق�      0.65001        0.85441  0.14559

  الصناعية

  القرب�من�املناطق�الس�انية      0.82213        0.69553  0.30447

  �سي���املناطق�الصناعية          0.51232    0.79650  0.20350

  ارتفاع�ت�اليف�النقل�والتخز�ن    0.94251          0.85213  0.14787

  والضرائب�عدد�الرسوم�    0.45952          0.75329  0.24671

  ارتفاع�ت�اليف��نتاج          0.22120    0.68988  0.31012

غياب�نظام�التخلص�من�        0.63214      0.85212  0.14788

  النفايات

الوقت�املستغرق����ا��صول�  0.78032            0.88523  0.11477

  ع����رض

غياب�مصادر�الطاقة�من�ك�ر�اء�            0.52354  0.84235  0.15765

  و���ين

التعسف�و��مال�من�قبل�  0.90012            0.75821  0.24179

  الوالة

  ضيق�مساحة�املناطق�الصناعية            0.41253  0.65123  0.34868

الزحمة�املرور�ة����املناطق�      0.77125        0.75322  0.24678

الصناعية��س�ب�ضيق�

  الطرقات

  ��مية�ال�س�ية  33.25  25.21  19.5  12.02  08.00  2.02    

  spss 22مخرجات�برمجية��:املصدر

  :من�خالل�مصفوفة��شبعات�العوامل�املب�نة����ا��دول�السابق�ومقدار���مية�ال�س�ية�ل�ل�عامل�يت���ما�ي��

�العامل�يحدد�العوائق��ك���أ�مية�لدى�املس�ثمر�ن�إذ�نجد�أن���مية�ال�س�ية�لھ�من�مجمل�تأث���العوامل�����:العامل��ول  ) %33.25(�ذا

،�مش�لة�التعسف�و��مال�من�قبل�)0.97122(و�ضم��ذا�العامل�أر�ع�متغ��ات�رئ�سية����ع���ال��ت�ب�مش�لة�املحسو�ية�واملحاباة�ب�شبع�قدره�

� �مقداره �ب�شبع ��ل�) 0.90012(الوالة �ل�م ��س�ل �ال�� ��� �الوا�� �مع �عالق��م �أن �املس�ثمر�ن �مع �ال��صية �املقابالت �خالل �من �تب�ن �انھ حيث

ات�ملعامالت�أما�من�ل�س�لھ�عالقة�مع�الوا���سواء�مباشر�أو�غ���مباشرة�فإ��م�يتعرضون�إ���العديد�من�املشا�ل�والتعقيدات،�مش�لة�التعقيدا

  ).0.78032(،�مش�لة�الوقت�املستغرق�ل��صول�ع���قطعة��رض�ب�شبع�قدره�)0.88021(القانونية�ب�شبع�قدره�

مش�لة�: ثالث�متغ��ات�رئ�سية�حسب�ال��ت�ب�التا��من�مجموع�العوامل�و�ضم��ذا�العامل�باملائة��25.21يمثل�العامل�الثا�ي��سبة��:العامل�الثا�ي

،�مش�لة��عدد�الرسوم�)0.94251(،�مش�لة�ارتفاع�ت�اليف�النقل�والتخز�ن�ب�شبع�قدره�)0.95211(البعد�عن�شب�ات�النقل�واملوا�ئ�ب�شبع�قدره�

  ).0.45952(شبع�قدره�والضرائب�ب�

مش�لة�: ثالث�متغ��ات�رئ�سية�حسب�ال��ت�ب�التا��من�مجموع�العوامل�و�ضم��ذا�العامل�باملائة��19.5يمثل�العامل�الثالث��سبة�: الثالث العامل

� �قدره �ب�شبع �الس�انية �املناطق �من �الطرقا)0.82213(القرب �ضيق ��س�ب �الصناعية �املناطق ��� �املرور�ة �الزحمة �مش�لة �قدره�، �ب�شبع ت

  ).0.65001(،�مش�لة�تد�ي�الوضع�العام�للمناطق�الصناعية�ب�شبع�قدره�)0.77125(

�: الرا�ع العامل ��س�تھ �ما �الرا�ع �العامل �التا���12.02يمثل �ال��ت�ب �حسب �متغ��ين �العامل ��ذا �و�ضم �العوامل �مجموع �نظام�: من �غياب مش�ل

  ).0.34023( ،�املشا�ل�البي�ية)0.63214(التخلص�من�النفايات�
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�: ا��امس العامل ��س�تھ �ما �ا��امس �العامل �التا���08.00يمثل �ال��ت�ب �حسب �متغ��ين �العامل ��ذا �و�ضم �العوامل �مجموع �من مش�ل�: باملائة

  ).0.22120(،�مش�ل�ارتفاع�ت�اليف��نتاج�)0.51232(�سي���املناطق�الصناعية�

�: العامل�السادس �بال�سبة�للمس�ثمر�ن��2.02يمثل�العامل�السادس��سبة�ضعيفة�جدا �العامل�ال��عت���عائقا �يب�ن�أن�متغ��ات��ذا باملائة�مما

  ).0.41253(،�مش�ل�ضيق�مساحة�املناطق�الصناعية�)0.52354(مش�ل�غياب�مصادر�الطاقة�من�ك�ر�اء�و���ين�: و�ذه�العوامل���

ل�ل�متغ���من�املتغ��ات،�ف�و�مدى�تفاعل��ل�متغ���) H2-1(فسر�والتباين�غ���امل) H2(كما�نالحظ�من�ا��دول�السابق�أن�التباين�املفسر�  

  .0.65مع�املتغ��ات��خرى�خالل�التباين�املفسر�من�العوامل�املختلفة�حيث�نجد�أن�قيمة�التباين�املفسر�ل�ل�املتغ��ات�مرتفعة�وتفوق�

  :�ست�تاجات�والتوصيات

  :اعتمادا�ع���نتائج�التحليالت��حصائية�ي�ب�ن�ما�ي��

��صية��ناك�اتفاق�ع���أن�املحاباة�واملحسو�ية����العائق��ول،�إذ�إ��ا�تمثل�عائقا�لبعض�املس�ثمر�ن�وتمثل�م��ة�لآلخر�ن�الذين�ل�م�عالقة��-

  �مر�الذي�يتطلب�من�ا���ومة�تحديد�إجراءات�صارمة�من�شأ��ا�إضفاء�الشفافية�ع���توز�ع�العقار�الصنا��؛. خاصة�مع�الوالة

�لھ��عت����- �تفطنت �ما �و�ذا �الشأن ��ذا ��� �صارمة �قوان�ن �وضع �يتطلب ��مر�الذي �املشا�ل �أ�م �من �امللفات ��� �البث �وعدم �القانونية املشا�ل

حصل�ا���ومة�مؤخرا�بإعطا��ا��عليمات�للوالة�بتحديد�مدة�البث����امللف�ش�ر�و���حالة�تجاوز�املدة�فانھ�بموجب�القانون��عت���املس�ثمر�قد�

  فقة�إلزاما،�و���ا��قيقة��ذا�إجراء�جيد�خاصة�إذا�طبق�ع���ارض�الواقع؛ع���املوا

ال�بد�من�تقليص�مدة�ا��صول�ع���قطعة��رض�فبعد�قبول�امللف�املقدم�من�طرف�املس�ثمر�يحتاج�ملدة�طو�لة�ح���يحصل�ع���العقار�و�ذا���-

بالوالة�حيث�أعطى��عليمات�صارمة�تحدد���2015ول���اية�ش�ر�أوت�ما�تفطنت�لھ�ا���ومة�أخ��ا��عد�انخفاض�أسعار�النفط�واجتماع�الوز�ر�

  مدة��ستالم�للعقار؛

�من��- �التخلص �أنظمة �وغياب �املرور، �وزحمة �الطرقات �ضيق �مشا�ل �من ��عا�ي �أ��ا �حيث �القديمة، �الصناعية �املناطق �استصالح �من �بد ال

  النفايات؛

ن�با��انب�البي���وال��عطونھ�أ�مية��مر�الذي�يتطلب�من�الدولة�تحديد�قوان�ن�صارمة�من�خالل�استجواب�املس�ثمر�ن�لوحظ�أ��م�ال���تمو �-

  وإجراءات�جزائية�ل��د�من�التلوث�البي���والالمباالة����رمي�النفايات�الصناعية؛

حيث�يتم�طلب�عقار�صنا���إل�شاء��كما�أن��ناك�مش�ل��عت��ه�الباحثان�كب���جدا�و�و�عدم��ل��ام�باملشار�ع�املقدمة����طلب�العقار�الصنا���-

ءات�مصنع�مع�ن�و�عد�استالم�املس�ثمر�للعقار�يتم�تبديل�ال�شاط�أو�بناء��ي�ل�فقط�دون�القيام�بال�شط�الصنا���امل��مج،�و�ذا�ما�يتطلب�إجرا

  .  صارمة�تتمثل������ب��ذه�العقارات�من�أ��ا��ا�ح���يتم�تكر�س�روح�املسؤولية�لدى�املس�ثمر�ن
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La médiation inter-entreprises comme un facteur clé d’innovation des PMEs dans les zones 
industrielles. 

Pr.BOUCHAREBNasser                                                                                                                                                       Pr.KHEZZAZRadiaIsmahene 

   

Résumé : 

L’objectif de ce travail est de focaliser sur les différentes notions la médiation inter-entreprises, innovationet 

la médiation inter-entreprises, surtout que les coopérations d’innovation se sont multipliées depuis une 

trentaine d’année, et avec elles les travaux de recherche s’y rapportant. 

Les coopérations d’innovation se sont multipliées depuis une trentaine d’année, et avec elles les travaux de 

recherche s’y rapportant.  

Dans notre communication, nous intéressons aux coopérations sous l’angle de la relation entre les 

entreprises, et nous allons poser la problématique suivante. 

Les mots clés : 

La médiation, Médiation inter entreprise, Conflit, Innovation des PMEs, Zones industrielles. 

La problématique : 

La problématique que nous allons essayer à résoudre à travers cette communication est la suivante :comment 

les relations interentreprises, au cours d’une médiation, impactent la performance d’une coopération 

d’innovation ? 

Et comment les PMEs peuvent maximiser la performance de leur relation dans les zones 

industrielles ?  

La méthodologie: 

Notre recherche a suivi un processus descriptif analytique, Nous avons constamment navigué entre concepts 

théoriques et examen des données collectées, cherchant à approfondir notre compréhension des théories et 

des données tout au long du processus. 

Les Hypothèses: 

L’innovation dans les coopérations inter-entreprises est abordée à travers trois courants à cheval, sur la 

recherche en stratégie et en marketing relationnel, soit : l’étude des alliances de R&D et des partenariats 

technologiques, celle de l’innovation et l’implication des fournisseurs dans le développement de nouveaux 

produits. Les premiers abordent la relation inter-entreprises à travers la mise en commun de ressources 

technologiques et les formes que prennent les organisations pour réaliser cette mise en commun, en se 

focalisant sur ces activités de recherche et développement. 

Les résultats: 

- Le développement des relations inter-entreprises est l’un des facteurs de l’innovation dans les sociétés et 

surtout dans les PMEs industrielles et de services,à travers la mise en commun de ressources technologiques 

et les formes que prennent les organisations pour réaliser cette mise en commun, en se focalisant sur ces 

activités de recherche et développement. 

- La médiation inter-entreprises au service de programme d’innovation permettra la réduction des couts 

globaux de R&D pour chaque PME, comme les couts reliés à création d’un département de R&D au sein de 

chaque PME ou même les couts de négociation au de planning dans les zones industrielles. 

Introduction : 

Depuis une trentaine d’années les coopérations d’innovation entre les PMEs sont devenues une voie 
privilégiée pour réaliser leurs stratégies de développement et de croissance, et se sont multipliés.Dans un 
contexte d’augmentation continue de la complexité des innovations et de concentration des PMEs sur leur 
cœur de métier, les coopérations entre PMES indépendantes dans les zones industrielles permettent en effet 
de renforcer leur compétitivité. Ces coopérations sont majoritairement réalisées à travers la mise en place 
d’un projet ou d’un programme d’innovation mené conjointement.Et, du fait de la multiplication de 
l’externalisation de l’innovation, il est fortement probable que la relation entre deux PMEs impliquées dans 
un tel projet aille au-delà de celui-ci. Et cette probabilité se trouvera d’autant plus élevée que leurs capacités 
d’innovation se révèlent rares dans leur domaine de coopération.  
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Or, le succès d’un projet d’innovation, soit l’obtention du résultat visé par la coopération sur ce projet, 
ne présume pas de la réussite même de la relation de coopération. Et, inversement un programme 
d’innovation qui a échoué, source d’apprentissages partagés entre deux entreprises, peut ne pas empêcher la 
poursuite et la réussite de leur coopération, En effet, le succès d’une relation de coopération d’innovation ne 
se borne pas à la réussite de chaque projet ou programme d’innovation réalisé en collaboration. Il s’étend 
également au développement de la capacité d’innovation. 

Le succès de la relation inter-entreprises tournée vers l’innovation provient en effet du développement 
par chaque entreprise de nouveaux savoirs dans les domaines d’innovation ciblés que dans leurs capacités à 
travailler ensemble, et ses savoirs se construisent à travers les échanges d’informations entre les 
organisations, et dans la confiance mutuelle qui permettra de contrôler toutes sortes de conflits probables. Ce 
succès repose également sur le développement d’un avantage compétitif spécifique tiré de la coopération-
même, la rente relationnelle qui correspond, pour une relation inter-entreprises spécifique. 

La capacité mutuelle de chaque entreprise à comprendre et anticiper les besoins de l’autre et à y 
répondre, au-delà des engagements initiaux. Aussi la performance de la relation dépend à la fois de la qualité 
des interactions et de la capacité des organisations à s’adapter l’une à l’autre. Or, dans une relation qui se 
développe, les interactions et les enjeux se multipliant, cette relation devient de plus en plus complexe et, si 
des routines peuvent s’installer au cours du temps entre les organisations, il devient de plus en plus difficile 
de réaliser les ajustements qui permettent la meilleure performance de la relation.  
Le développement des relations inter-entreprises est l’un des facteurs de l’innovation dans les sociétés et 

surtout dans les PMEs industrielles et de services,à travers la mise en commun de ressources technologiques 

et les formes que prennent les organisations pour réaliser cette mise en commun, en se focalisant sur ces 

activités de recherche et développement. 

A travers cette communication, nous allons essayer de pencher vers l’une des mécanismes et des 

facteurs qui peuvent contribuer au succès ou à l’échec d’une coopération d’innovation inter-entreprises, tout 

au long du développement de leur relation. Pour cela, nous avons fait appel à la littérature portant sur les 

relations inter-entreprises, à la fois dans le champ des alliances stratégiques et des relations client-fournisseur 

et l’importance de la médiation dans un tel contexte. 

Pour répondre à nos questions, nouscommencerons par préciser le cadre d’analyse théorique des 

relations inter-entrepriseset de l’innovation. Nous présenterons ensuite nos propositions. 

Nous nous intéressons ici à la médiation qui est un autre Mode Alternatif de Règlement des Conflits 
qui participe à l’effort de prévention des difficultés des entreprises mais qui ne passe pas par les tribunaux de 
commerce. Il permet toutefois de désengorger les tribunaux. L’initiative du recours à la médiation pour la 
prévention des difficultés des entreprises se présente sous la forme de missions triennales dont certaines ont 
été renouvelées plusieurs fois. Toutefois, cet article s’interroge sur l’importance de ce phénomène et les 
changements de culture dans le monde des affaires, il en est déduit leur apport en termes de changements 
dans les relations entre les partenaires économiques et des réponses sont proposées sur la durabilité de cette 
prise en charge publique. 

I. Définition de la Médiation Inter-entreprises et innovation: 

1- La médiation : Le mot « médiation » vient du latin medium, le milieu. Le rôle du médiateur est d’abord 
d’assurer le lien entre clients et fournisseurs afin de permettre une coopération optimale et humaine. Il s’agit 
avant tout de rapprocher les points de vue afin que les parties parviennent elles-mêmes à un accord commun. 
En aucun cas le médiateur ne doit prendre partie, ni même se positionner en tant que juge, avocat ou arbitre. 
La médiation (...) s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec 
l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. 
2-LaMédiation Inter-entreprises: est un dispositif gouvernemental d'aide aux entreprises qui rencontrent 
des difficultés contractuelles ou relationnelles avec un client ou un fournisseur, elle intervient dès lors que 
des difficultés apparaissent dans la relation client/fournisseur, l'application d'une clause contractuelle, le 
déroulement, l'interruption ou la résiliation d'un contrat. 
LaMédiation Inter-entreprises est accessible à toute entreprise rencontrant des difficultés contractuelles et/ou 

relationnelles avec un client ou un fournisseur, elle intervient à la demande de toute entreprise ou 

groupement professionnel, quel que soient sa taille ou son secteur d'activité, lorsqu’il y a un litige ou un 

conflit dans l’application d’une clause contractuelle ou le déroulement d’un contrat.Elle permet de débloquer 
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des situations plus rapidement là où la justice mettrait plus de temps et pour parvenir à une solution qui ne 

soit pas nécessairement dans l’intérêt des deux parties. L’intervention d’un tiers neutre permet de faciliter 

l’échange d’informations entre les parties impliquées. Le médiateur aide les parties à parvenir à un règlement 

de leur litige qui leur soit mutuellement satisfaisant et dans lequel peut s’intégrer une rationalité économique. 

A la différence du juge, le médiateur ne rend pas de décision mais aide les parties à parvenir au règlement du 

litige. En outre, l’absence de pouvoir du médiateur est aussi ce qui le pousse à trouver des solutions autres 

que celles du juge. Pour garantir le succès de sa médiation, le médiateur se doit d’être neutre, indépendant et 

impartial. Enfin, la médiation est un procédé qui ne rencontre pas d’échec dans la mesure où elle amène les 

parties à échanger sur les problèmes en question qui ne peuvent les amener qu’à plus d’éclaircissements. Au 

pire elle prépare à une procédure judiciaire à venir.  

3-L’innovation : se définit comme la mise en dès lors que plusieurs demandes convergentes lui sont 

adressées. 

Et pour cela le Médiateur délégué des relations inter-entreprises a commemissions: 

Il s’emploie à créer des conditions qui facilitent et permettent l’information et la compréhension mutuelle des 
parties sur leur situation œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement 
amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 
les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures, Le type 
d’innovation s’applique aux projets ou programmes d’innovation menés en collaboration au sein de la 
relation de coopération. Il peut s’aborder à travers la combinaison de l’ampleur du changement et de la 
nouveauté liée au projet et de l’état de développement du projet d’innovation qui correspond à la proximité 
de sa mise en œuvre au sein de l’organisation. 
L’action de la médiation s’inscrit en dehors de toute procédure contentieuse ou juridique, Il s’agit d’une 
stricte fonction de médiation, visant à examiner précisément la situation des entreprises concernées et à 
proposer des solutions adaptées. 
Les parties seront présentes ou dûment représentées aux réunions plénières convoquées par lemédiateur, qui 
n’est ni juge, ni arbitre, ni expert, agit comme intervenant neutre, impartial et indépendant, afin d’aider les 
parties à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend. 
L’intervention du médiateur peut revêtir deux formes: 
-Le médiateur met en œuvre une médiation individuelle dès lors que l’entreprise qui le saisit en exprime la 
demande, pour rechercher dans la concertation une solution rapide. 

 -Le médiateur assure une médiation collective respective,  
 la communication entre elles au sujet de leurs difficultés et leurs attentes réciproques ; 

 la recherche de solutions communes et pérennes permettant de répondre aux attentes etdifficultés 

manifestées ; 

 la négociation franche et efficace ; 

 la conclusion par les Parties, sur la base d’un libre consentement, d’une transactiondonnant effet, le 

cas échéant, aux solutions identifiées. 

Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités 

d’exécution de sa mission. 

Le Médiateur peut, quand il le juge utile, avoir des entretiens séparés avec l’une ou l’autre des parties, 

lesquelles peuvent aussi, à tout moment, demander à s’entretenir en particulier et confidentiellement avec lui 

ou avec l’autre partie. 

Les entreprises ont le choix entre trois types de médiation: 

 médiation individuelle: concerne une entreprise qui souhaite engager seule une médiation contre un 

client ou un fournisseur ;  

 médiation collectiveou « class médiation» : plusieurs entreprises peuvent se regrouper pour saisir 

le médiateur face à un même client ou fournisseur. Le médiateur peut également intervenir à la 

demande d’un syndicat ou d’une fédération professionnelle ; 

 médiation de branche: un secteur d’activité entre en médiation contre une autre branche 
professionnelle, Et peut également saisir le médiateur pour résoudre un conflit avec une autre 
branche.  
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Etant donnés ces différents niveaux de saisine, il est difficile de parler de demande de dossiers puisqu’un 
seul peut impacter plusieurs entreprises. De même, un seul conflit entre deux entreprises impacte deux 
entreprises. 

II. Durée et terme de la médiation 
Les parties et le médiateur conviennent de faire tout leur possible pour que le processus de médiation 

se termine au plus tard dans les 3 mois à compter de la date d’éligibilité de la demande, délai 
prolongeable le cas échéant avec l’accord des parties.La médiation prend fin: 

 à l'initiative du médiateur si la médiation lui paraît impossible : il le notifie à chacune des parties; 
 à l'initiative d'une partie qui le notifie au médiateur: celui-ci en informe l'autre partie; 
 à l'expiration du délai ; 
 par la signature, le cas échéant, d'un accord entre les parties. 

En cas de succès de sa mission, le Médiateur invite les parties à formaliser leur accord par écrit. Il ne 
signe pas ce document auquel il n’est pas lui-même partie prenante. Toutefois, à la demande expresse des 
parties, le médiateur peut apposer sa signature pour attester la matérialisationdel’accord, Il fait alors  
précéder sa signature de la mention « en présence de …. Médiateur délégué des relations inter-entreprises ». 
Les parties, si elles le souhaitent, peuvent solliciter auprès du Tribunal compétent l’homologation de leur 
accord, afin de lui donner force exécutoire. 
III. Application et les motifs de de saisine de la Médiation Inter-entreprises: 

Les modalités pratiques d’application des services de la Médiation Inter-entreprises sont à présent 
examinées. Les conflits traités peuvent concerner l’application d’un contrat qu’il soit formalisé ou tacite,une 
société placée en sauvegarde ou en redressement judiciaire peut aussi solliciter les services du médiateur, Les 
entreprises en liquidation judiciaire ne sont toutefois pas éligibles. Le processus de saisine de la médiation 
doit être volontaire et se fait à titre gracieux. Le succès de ce processus de médiation dépendra d’un 
consentement libre des participants, Il est entendu cependant que si le litige entre les deux parties porte sur 
l’infraction d’une règle de droit, la partie mise en cause a tout intérêt à être conciliante. La médiation 
s’effectue à trois niveaux distincts pour répondre aux différents objectifs qu’elle s’est fixée plusieurs 
demandes convergentes sont adressées au médiateur qui peut choisir de les regrouper. Il se tourne ensuite 
vers le client ou le fournisseur pour lui demander d’améliorer ses pratiques.  
Et Parmi les cas de motif de saisine, les plus fréquemment rencontrés par ordre décroissants :  

1. au non-respect des délais de paiement (paiement au-delà du délai légal, délocalisation des services achat à 

l'étranger, retard volontaire de facturation...); 

2. à la rupture brutale de contrat ; 

3. au détournement de la propriété intellectuelle ; 

4. à des conditions contractuelles imposées à la formation du contrat ; 

5. à des modifications unilatérales de contrat ; 

6. à des contrats à prix ferme sans prise en compte des fluctuations des matières premières ; 

7. à des pénalités de retard abusives ; 

8. à des activités non rémunérées (frais de R&D, études, logiciels...) ; 
9. à des modalités de commandes (exclusion totale des Conditions Générales de Vente, annulation de 
commande non indemnisée, non-respect des prévisions de commandes...) ; 
10. à l’auto-facturation par le client (dérives : décalage de la date d'émission des factures...).  
IV. Les objectifs de la médiation inter-entreprises: 

La Médiation Inter- entreprises s’inscrit dans le prolongement des conclusions des États généraux de 
l’industrie, qui en avaient appelé à la mise en place d’une telle mission de régulation, et elle vise à 
rééquilibrer dans la durée des relations entre clients et fournisseurs ;  

 Rétablir la confiance dans la relation client - fournisseur ; 
 Assurer l'indépendance stratégique et la croissance des entreprises ; 
 Résoudre les conflits inter-entreprises ; 
 Renforcer la responsabilité des leaders de filières. 

L’enjeu est d’amener grands groupes et PME à définir des stratégies de partenariats durables et 

performantsau sein de filières structurées afin d’accroître la compétitivité du tissu économique et de favoriser 

le développementETI. 
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La recherche sur les relations inter-entreprises s’appuie sur la distinction entre transactions discrètes et 
échanges relationnels,elle suggère que la coopération inter-entreprises appartient à cette dernière catégorie 
car elleest liée aux précédents accords et échanges s’inscrit sur une durée plus longue, dans le cadre d’un 
processus en cours (et comprend) des efforts communs à la fois sur la performance et sur le planning au 
cours du temps. De nombreux chercheurs ont étudié les caractéristiques de la relation inter-entreprises, ils se 
sont intéressés à la fois aux formes organisationnelles qu’elle peut revêtir et aux rapports entre interactions et 
atmosphère de cette relation, l’atmosphère de la relation se référant aux éléments qui constituent le milieu 
dans lequel le se déroule une relation, et dont l’aspect le plus étudié est celui de laconfiance entre les 
entreprises. 
L’innovation dans les coopérations inter-entreprises est abordée à travers trois courants à cheval sur la 
recherche en stratégie et en marketing relationnel, soit : l’étude des alliances de R&D et des partenariats 
technologiques, celle de l’innovation ouverte et l’implication des fournisseurs dans le développement de 
nouveaux produits. Les premiers abordent la relation inter-entreprises à travers la mise en commun de 
ressources technologiques et les formes que prennent les organisations pour réaliser cette mise en commun, 
en se focalisant sur ces activités de recherche et développement. L’innovation s’intéresse à ces mêmes 
activités ainsi qu’à la mise en œuvre des innovations, tout en se focalisant sur le point de vue d’un acteur 
principal – principalement celui qui réalise des projets soit l’internalisation de savoirs externes et, si la 
littérature portant sur l’implication des fournisseurs dans le projet de développement de nouveaux produits. 
La Médiation Inter-entreprises est née du besoin de rétablir une relation plus équilibrée entreun groupement 
d’entreprise, les clients et les fournisseurs et en particulier les PMEs.Elle part du constat que l’industrie 
souffrait d’un manque de coordination et de confiance entre ses partenaires industriels et économiques.  
Lorsque les fournisseurs sont les sous-traitants de grandes entreprises publiques ou privées qui occupent une 
place importante dans leur chiffre d’affaires, ils peuvent se retrouver dans une situation où ils sont inféodés 
aux exigences de leurs clients. Ces relations de dépendance se tendent lorsque la seule recherche du meilleur 
prix avec une vue de court-terme dirige les décisions des commanditaires. On ajoute les conditions du 
paiement où les grands groupes peuvent profiter de leur position dominante pour retarder leurs paiements.Ce 
déséquilibre dans les rapports de force peut aussi se manifester lorsque le fournisseur détient un savoir-faire 
technologique indispensable pour le client qui dépend fortement de l’approvisionnement du fournisseur et de 
ses conditions,cequiexplique le nombre relativement plus important de PME, notamment par ces relations 
tendues et teintées de comportements opportunistes qui ne laissent plus la place à la confiance.  
L’objectif de la Médiation Inter-entreprises, au titre de service gratuit à la disposition des entreprises, est 

donc ambitieux. 

 Il consiste à faciliter les relations client-fournisseurs, restaurer la confiance et leur montrer les 

avantages qu’ils ont à maintenir leur partenariat et le respect de leurs engagements mutuels ; 

  Il consiste également à rappeler les fournisseurs et/ou les clients à la loi sur les sous-traitants,d’un 
point de vue plus global ; 

  l’objectif de la médiation aussi est d’aider à la construction d’une stratégie de filière permettant à la 
fois une meilleure visibilité à ses partenaires, des investissements structurants et plus d’innovation 
en obtenant de la part des grands groupes des engagements pour de meilleures pratiques. 

La Médiation Inter-entreprises a pour mission de traiter les litiges liés à la propriété intellectuelle, 
notamment entre entreprises et laboratoires, mobiliser les acheteurs pour atteindre l’objectif des 2% de la 
commande publique consacrée à l’innovation. 
La route peut être longue pour un chef d’entreprise qui souhaite commercialiser un produit ou service 
innovant, et parfois des difficultés peuvent survenir.La Médiation Inter-entreprises est présente aux côtés 
des porteurs de projets innovantspour les aider dans leur démarche mais aussi pour améliorer le 
fonctionnement de toute la « chaîne innovation », dans une préoccupation constante de fluidifier les 
relations entre les multiples acteurs. 
L’ampleur de l’innovation correspond au degré de nouveauté ou de changement qu’elle apporte au marché et 
aux organisations, elle peut être approchée à travers les indicateurs tels que le degré de changement opéré 
(mineur ou majeur), l’existence du marché cible (client ou application) et le niveau de risque estimé (élevé 
ou bas), elle est couramment évaluée selon une classification continue qui va de l’innovation incrémentale à 
l’innovation radicale.  
Au niveau des organisations, plus l’innovation est importante plus elle implique de procéder à des 
changements depuis ses savoirs jusqu’à ses modes de fonctionnement. 
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Le type d’innovation peut être également, et simultanément, abordé par l’étape du processus de 
développement du projet d’innovation conjointement mené, Au fur et à mesure de l’avancement du projet 
d’innovation, les activités comme les acteurs impliqués évoluent dans les entreprises. 
La performance de la coopération d’innovation se fonde à la fois sur l’atteinte des objectifs de la relation, sur 
la qualité de l’utilisation des ressources dans le cadre de la coopération et sur le développement de l’avantage 
compétitif spécifique à la coopération, Au niveau de chaque entreprise, elle peut être évaluée à travers des 
facteurs d’efficacité, d’efficience et de proactivité.  

1. L’efficacité de la relation correspond à la satisfaction des objectifs formels de la coopération, à savoir 
pour les phases d’exploitation : le respect des coûts, de la qualité et des délais, et pour les phases 
d’exploration : la réalisation des objectifs du projet ou du programme d’innovation, le développement de 
la capacité d’innovation.  

2. L’efficience de la relation se rapporte à la capacité à utiliser les moyens de façon optimale et correspond à 
la mise en œuvre de la capacité à coopérer. 

3. La proactivité de chaque entreprise correspond à son niveau d’engagement dans la coopération soit sa 
capacité à anticiper les attentes de l’autre et à mettre en œuvre les moyens qui lui permettent de proposer 
des solutions sans qu’elles soient explicitement sollicitées.  

Ces trois facteurs couvrent l’ensemble des situations pouvant être rencontrées par des entreprises impliquées 
dans une coopération d’innovation et permettent de rendre compte de l’importance de l’avantage compétitif 
spécifique tiré de la relation engagée.  

V. Les niveaux de développement de la relation inter-entreprises: 
Les niveaux de développement de la relation se rapportent à l’évolution d’une relation inter-

entreprises depuis son commencement. Et pour aborder les différentes étapes de l’évolution d’une relation, il 
y a deux écoles. Une première école considère le développement d’une relation comme une progression 
séquentielle : le passage d’une étape à une autre se fait grâce l’influence positive de l’expérience de 
coopération sur les caractéristiques de l’atmosphère de la relation ; la collaboration est encouragée de 
manière croissante. La seconde école considère que l’expérience de la relation impacte l’évolution de la 
relation à travers un cycle continu d’évaluations et de réalisations, le développement de la relation se fait via 
une collaboration accrue à chaque itération, ou bien par une baisse de la collaboration qui entraîne alors un 
échec de la coopération. 
VI. L’échelle de développement de la relation 

Nous proposons d’étudier le développement de la relation de coopération d’innovation comme une échelle 
de développement dont les quatre niveaux principaux sont (0) la découverte, (1) l’exploration, (2) le 
développement et (3) la stabilisation, Ces quatre niveaux peuvent être décritsainsi :  

(0) :La phase de découverte représente l’étape où il y a une “unilateralconsideration of po-tential 
exchange partners”, une première évaluation de la potentielle complémentarité qui conduit 
jusqu’au choix de chacun par l’autre.  

(1)  : La phase d’exploration est celle de l’engagement des discussions, de la première négociation 
et de la première phase d’interactions de la relation.  

(2) :La phase de développement est caractérisée par la multiplication des interactions, le 
développement d’une capacité spécifique à travailler conjointement et la réduction des 
incertitudes liées à la relation. 

(3)  : La phase de stabilisation est l’état de l’équilibre au sein de la relation, équilibre des 
contributions à travers un sentiment d’équité partagé, équilibre des pouvoirs à travers une 
connaissance et une reconnaissance accrue de chacun et de son importance, Ces équilibres 
permettent un engagement mutuel sur le long terme fondée sur une confiance établie et partagée.  

Chaque niveau de développement présente un niveau croissant de trois caractéristiques clefs qui décrivent de 
manière pertinente l’état de la relation de coopération: la confiance, l’interdépendance et les apprentissages, 
Les premiers sont représentatifs de l’atmosphère de la relation tandis que le dernier représente le principal 
résultat des interactions. 
1-La confiance :est au cœur de l’étude de la dynamique des relations entre organisations. Il s’agit pour 
chaque entreprise de construire sa confiance dans la capacité de l’autre à remplir les objectifs de la relation, à 
commencer par les obligations contractuelles, et à agir équitablement en cas de possibilité d’opportunisme,se 
construisant dans un processus interactif fondé sur la réciprocité, la confiance influence les comportements 
des parties prenantes dans leurs actions présentes et dans leurs manières d’envisager et d’engager le futur. En 
abaissant la perception des incertitudes dans la relation, l’établissement puis le développement de la 
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confiance conduit à une réduction des conflits et à une facilitation des échanges inter-entreprises, La 
confiance permet ainsi d’augmenter les engagements réciproques et l’efficacité des ressources utilisées, 
notamment par la réduction des coûts de transaction liés aux échanges,elle permet ainsi d’aller au-delà de 
l’engagement initial.  
2- La notion d’interdépendance:au sein d’une coopération repose sur la rareté de ressources alternatives 
disponibles à celles qui sont accessibles à travers la relation.Elle correspond à l’évaluation que chacun fait de 
l’importance de la relation,et plus la dépendance d’une entreprise à une autre croît, plus son engagement 
dans la relation est important, ce qui entraîne la mise en place de mécanismes spécifiques à cette relation à 
partir du moment où l’autre est considéré comme un partenaire privilégié ou stratégique pour son entreprise(  
3- Les apprentissages :les résultats des échanges d’information entre les entreprises coopérant et de la 
création de savoirs issus de ses interactions. Ces apprentissages viennent impacter à la fois la capacité à 
coopérer et la capacité à innover, les effets d’apprentissages liés au management de la coopération 
permettent de développer les « capacités à collaborer » de chacune des entreprises qui améliorent ainsi leur 
capacité à bénéficier de la coopération. L’efficacité de fonctionnement de la coopération se trouve donc 
accru par le développement de ces apprentissages. 
D’autre part, les effets d’apprentissage liés à la mise en commun des ressources et des compétences à des 
fins d’innover représentent les nouvelles ressources informationnelles générées par la coopération qui 
viennent améliorer la capacité d’innovation de chaque entreprise,et comme cet accroissement de la capacité 
d’innovation de chacun est une des raisons de la coopération, sa réalisation participe à la performance de la 
relation.  
Ces trois caractéristiques-clefs – le développement de la confiance, de l’interdépendance et des 
apprentissages – permettent d’appréhender l’état de développement de la relation.  
Pour cela, chaque niveau de développement de la relation permet un niveau croissant de performance de la 
coopération.  
Conclusion : 

La médiation inter-entreprises réflexe d’un plus grand dialogue entre partenaires économiques. Les 
médiateurs se sont révélés être des conseillers, ont fait œuvre de pédagogie, de rappel à la loi et ont joué le 
rôle de passerelle entre des services à la disposition des entreprises et des entreprises qui ne les connaissaient 
pas. 
La qualité desrelations entre les PMEs constitue un facteur clé de compétitivité, les chefs d’PMEs sont le 
pilier central de lareconquête économique et de la création d’emplois, surtout dans les zones industrielles. 
Plusieurs grands donneurs d’ordres ont déjà compris l’intérêt de raisonner "gagnant-gagnant",d’instaurer des 
politiques d’achats vertueuses et de développer une relation partenariale avec leurtissu de fournisseurs. C’est 
un changement culturel profond qui est en marche et qui doit aboutir des relations équilibrées.Plus les 
relations entre fournisseurs et PMEs serontpartenariales, plus l’environnement dans les zones industrielles 
sera favorable à la croissance des PMEs dontnous avons tant besoin. 
Le travail culturel mené par la Médiation Inter-entreprises pour changer durablement les pratiques de nos 
PMEs est un levier fondamental pour remporter la bataille de l’innovation. 
Les propositions que nous faisons dans cette communication contribuent à la compréhension des éléments de 
la relation qui impactent la performance des coopérations d’innovation. Ils contribuent ainsi également au 
développement de leur prise en compte dans la gestion des relations inter-entreprises portant sur 
l’innovation. 
Les propositions faites dans cette communication ont trois principales implications. Tout d’abord, il faut tirer 
la meilleure performance de la coopération d’innovation, le management de la relation doit tenir compte de 
l’ensemble des interactions entre les PMEs impliquées. Ces interactions concernent aussi bien les différentes 
activités liées à l’innovation qu’aux autres échanges qui se produisent au sein de la relation, tels que ceux 
relatifs aux opérations d’achats-ventes ou de gestion financière de la coopération. Assurer la cohérence de 
ces interactions, permet d’optimiser la performance de la relation en limitant les gaspillages au mieux et de 
ne pas mettre la coopération en situation d’échec au pire.  
 Les Résultats  
- La médiation inter-entreprises au service de programme d’innovation permettra la réduction des couts 
globaux de R&D pour chaque PME, comme les couts reliés à la création d’un département de R&D au sein 
de chaque PME ou même les couts de négociation au de planning. 
- L’innovation dans les coopérations inter-entreprises est abordée à travers trois courants à cheval sur la 
recherche en stratégie et en marketing relationnel, soit : l’étude des alliances de R&D et des partenariats 
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technologiques, celle de l’innovation ouverte et l’implication des fournisseurs dans le développement de 
nouveaux produits. 
- La Médiation Inter-entreprises participe à la résolution des conflits entre acteurs économiques. 
- La médiation facilite l’accès des PMEs et des micros entreprises aux marchés publics. 
- Le développement des relations inter-entreprises est l’un des facteurs de l’innovation dans les sociétés et 
surtout dans les PMEs industrielles et de services, surtout en matière de sous-traitance,à travers la mise en 
commun de ressources technologiques et les formes que prennent les organisations pour réaliser cette mise 
en commun, en se focalisant sur ces activités de recherche et développement. 
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1. Introduction 
Since the 1979s, "Industrial Zones" exactly "Export Processing Zones" (EPZ) as type of them and Small and 
Medium Enterprises (SME) have been tow of the most important mechanismsfor export-promotion strategy 
in China. 
This paper will try to summarize the Chinese experiences of Industrial Zones, and try :Firstly, to explain the 
keylessons that Algeria can learn from China's long and successful experience in developing EPZs and 
SMEs as main elements in the national and local development strategy.Secondly, describe the main success 
factors of Chinese EPZs to support  the SMEs for encouraging and diversify the exports. 
 
For this purpose, this paper is structured in the following way : (01) Introduction(02) The definitions of EPZ 
and SMEs in Chinese's law, (02) the Chinese experiences, (03)Export Processing Zones (EPZs) in China as 
vehicles of development (04) Economic Role of China’s EPZs. (05) as a conclusion, the lessons that Algeria 
can learn from China, and the main pitfalls that Chinese experiences include to avoid. 
 
2. Small and Medium Enterprises (SMEs) in China : 
SMEs definition in China depends on the number of employees, annual revenue, and total assets comprising 
a company. The definition of an SME in China is quite complex and can include relatively large firms. And 
according to International Finance Corporation & World Bank Group (2012), there are three different 
definitions of SMEs in China (see table 1).  
 

Table 1: Definition of SMEs in China 

Criteria 

Chinese Ministry of 
Industry and Information 

Technology (2011) 
(Meeting 1 of the 3 criteria) 

Chinese Economic and 
Trade Commission (2003) 

(Meeting 1 of the 3 criteria) 

The World Bank 
Group 

(Meeting 2 of the 3 
criteria) 

Small Medium Small Medium 

Number of 
Employees 

< 300 300 - 1000 < 300 300 - 2000 < 300 

Total Asset NA NA 
< 40 million 

RMB 
40 - 400 million 

RMB 
< 100 million RMB 

Total 
Annual 
Sales 

Revenue 

< 20 million 
RMB 

20 - 400 
million RMB 

< 30 million 
RMB 

30 - 300 million 
RMB 

< 100 million RMB 

Source:  International Finance Corporation & World Bank Group (2012). 

 
According to China Economic Census in 2008, total number firms amounted to nearly 7.1 million. The 
detailed distribution (illustrated in Table 2) shows that micro and small firms are fundamental for the 
economic development of China. 44.20% of total Chinese firms are typical micro firms (with less than 7 
employees), and at least 87.45% are typical small firms (with less than 7 employees). Based on the Chinese 
SME definition, the percentage of micro and small firms totals more than 97%. 
 
 
 
 

table 2 : Distribution of firms in China, 2008 (By firm size) 
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Source : China Economic Census yearbook 2008, edited by the national Bureau of Statistics (nBS), Beijing: China Statistics 
press, 2010. 

After 2008, the number of company registrations is growing steadily : 
 Companies with registered capital of 0.10-1.0 millionRMB: Annual growth rates were -1.93%, 

20.86%, 15.84% and 10.47% in the 2008-2011 period.  
 Companies with a registered capital of 1.0-5.0 millionRMB:Annual growth rates were 3.76%, 

26.79%, 23.62% and 15.42% in the 2008-2011 period.  
 
During the first half of 2014 alone, 1.58 million SMEs registered in China.According to statistical data for 
many years ago, SMEs account more than 99% of Chinese enterprises, about 60% of GDP growth in 2013, 
80%of newly increased production value, and make up 99.5% of all businesses nationwide, 60% of sales, 
50% of revenue, 70% of export value, and about 75% of jobs across China. 
 

Table 3: The importance of SMEs for trade and economic activity 

 
Note: SME share of firms, employment and GDP. Fraction of SMEs engaged in export activities. (M) and (S) 
denote  data for manufacturing and services data only.  
Source: OECD (2014) 

 
Data from the National Bureau of Statistics on the number of industrial enterprises above a certain 
operational scale show that the number of SMEs (industrial enterprises) was 334.321 in 2012, representing 
97.3% of total industrial enterprises above a certain operational scale (Figure 1 and Table 4).  
 
 
 
 
 

Figure 1 : Number of SMEs (industrial enterprises) in China 2007 - 2012 
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Source: National Bureau of Statistics. 

 
The majority of SMEs are in the services sector (including 24% on health education and social services; 20% 
governments, parties, social organizations and communities; 4% construction and real estate; 1% technical, 
scientific and professional); wholesale, retail and catering comprise 19% and manufacturing and processing 
also 19%. 
 

Table 4: SME Landscape (industrial enterprises) 2007 - 2012 

 
Source: National Bureau of Statistics. 

 
Chinese banks have increased lending to the SME sector, given the 15.5% annual growth of SME loans 
outstanding in 2012. In particular, SME loans outstanding stood at CNY25.15 trillion in 2012, representing 
62.2% of total enterprise loans outstanding and 39.9% of total loans outstanding including consumer 
lending.SMEs in China contributed to 64.7% of total employment of industrial enterprises above a certain 
operational scale in 2011 and provided 41.5% of total export value of industrial enterprises above a certain 
operational scale in 2012 (Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  211 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

Figure 2 : SME Exports 

 
Source: National Bureau of Statistics. 

3. Export Processing Zones (EPZs) in China : 
“vehicles of globalization” 
 
Export  processing  zones (EPZ) are  special  regulatory  areas  within  countries  established  to promote 
export-led growth. The International Labour Organization (ILO) has defined EPZsas “industrial zones with 
special incentives set up to attract  foreign investors,  in  which  imported  materials undergosome degree of 
processing  before being exported again.” Unless  otherwise  stated,  this  is  the definition referenced in this 
report.EPZs have been called the “vehicles of globalization”. 
 

Table 5 : Types of Zones 
Type of  

Zone 
Development 

Objective 
Size 

(Hectares) 
Typical  

Location 
Eligible 

Activities 
Markets Examples 

Free  
Trade  
Zone 

Support trade 
Size  

< 50 Ha 

Ports  
of  

entry 

Entrepôt and 
trade-related 

activities 

Domestic, 
re-export 

Colon Free 
Zone, Panama 

Traditional 
EPZ 

Export 
manufacturing 

Size  
<100 Ha 

None 
Manufacturing, 
other processing 

Mostly 
Export 

Karachi 
EPZ, Pakistan 

Hybrid  
EPZ 

Export 
manufacturing 

Size  
<100 Ha 

None 
Manufacturing, 
other processing 

Export 
and 

Domestic 
market 

LatKrabang 
Industrial Estate 

Thailand 

Freeport 
Integrated 

development 
Size  

<100 Km² 
None Multi-use 

Domestic, 
internal 

and 
export 

markets 

Aqaba 
Special 

Economic 
Zone, Jordan 

Enterprise 
Zone 

Urban 
revitalization 

Size  
< 50 Ha 

Distressedurban  
orrural  
areas 

Multi-use Domestic 
Empowerment 
Zone, Chicago 

Single  
Factory  

EPZ 

Export 
manufacturing 

Designation 
for 

individual 
enterprises 

Country 
wide 

Manufacturing, 
other processing 

Export 
market 

Mauritius 
Mexico 

Madagascar 

Source : World  Bank  Group, Special  economic  zones:  Performance,  lessons, Learned, and implications  zone development, 
Washington, April 2008, P10. 

 
Generally, the EPZs include: 

a) exemption from some or all export taxes;  
b) exemption from some or all duties on imports of  raw materials or intermediate goods;  
c) exemption from direct taxes such as profits taxes, municipal and property taxes;  
d) exemption from indirect taxes such as VAT on domestic purchases;  



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  212 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

e) exemption from national foreign exchange controls;  
f) free profit repatriation for foreign companies;  
g) provision of streamlined administrative services especially to facilitate import and export;  
h) free provision of enhanced physical infrastructure for production, transport and logistics 

In 2008, The World Bank estimates that there are 3000 zones in 135 countries,  accounting  for over 68 
million direct jobs and over 500billion Dollar of direct trade-related value added within zones. 
In China, since the 1980s, EPZs have played a central role in the growth and liberalization of China’s 
economy. Between 2002 and 2006, China alone accounts for 40 million employees, but outside China, EPZ 
employment doubled  from 13 to  26 million. 
A few typological distinctions separate different forms of EPZs in China into special economic zones (SEZ), 
industrial free zones (IFZ), and enterprise zones (EZ). A narrower conception of a Chinese EPZ refers to 
only 60 such  zones with preferential tax and tariff treatments. For this purpose, however, we will use the 
broaderdefinition  and  treat  them  essentially  the  same,  unless  otherwise  stated.  For  a  detailed 
description of the different zones. 
 

Table 6: Typology of EPZs in China 
China’s national typology ILO’s typology 

Special economic zone (SEZ) 
Open coastal/riverside/inland/border city 

Special economic zone 

Economic and technology development zone (ETDZ) 
High-tech industrial development zone (HIDZ)  
Border economic cooperation zone (BECZ) 

Enterprise zone 

Bounded zone/logistics park (BZ/BLZ) 
Export processing zone (EPZ)  
Industrial park, investment zone (IP/IZ) 

Industrial/commercial free zone 

Source: ILO, types of zone: An evolutionary typology. 
available at: www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/typology.htm 

 
Historical,China’s EPZs, or development zones, experienced three waves of development: 

1. From 1984 to 1990 : Apart from the 9 ETDZs that were set up in 1984, only  9  other  Development  
Zones  were  set  up  in  the  following  6  years.   

2. From 1991 to 1999 : was the second stage of booming and slow-down. During its peak in1992, 58 
Development Zones were established and 52 HIDZs also appeared at the end  of  the  year.  The  
amount  of  Development  Zones  sextupled  from  1990  to  1993, which also helped FDI inflows to 
China double and triple within those  years. 

3. After 2000, when China was  approaching  entry  into  WTO,  series  of  EPZs  (according  to 
China’s typology) were set up to enhance exports. The main aim of the third wave of ETDZs was to 
implement the “Western China Development” strategy. 

 
So, China authorized its first real batch of 15 EPZs in April 2000, and the first export from these zones 
occurred in February 2001. The first three EPZs to export were in Chengdu, Hangzhou, and Suzhou. EPZs 
were scattered throughout China, with some provinces receiving several while others had none. 
By  the  end  of  2005,  there  were  210  national  Development  Zones(including  123Enterprise Zones and 
87 Industrial/Commercial Free Zones) and 1346 provincial Development Zones. Among them, about two-
third of China’s national Development Zones and  half of the provincial ones were located in eastern China, 
which is itscoastal site. Except for the BECZs that are especially set up for the inland regions, other types of 
development zones are all concentrated in coastal China, particularlythe  Industrial/CommercialFree Zones. 
It is only because of the “Western China Development” strategy, that western parts of  the country have 10 
HIDZs and 6BECZs at all. 
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Figure 3: The locations of EPZs in China 2001-2005 

 
Source : Xiaoyang Li and Antung  Liu, Imitating to Export, August 4, 2014, P 07. Availableat: 

www.hhs.se/contentassets/249bdc81268543db9e223585f4d53e5a/imitating-to-export.pdf 

Table 7: Regional Distribution of China’s Development Zones 2005 
 Total   Eastern   Middle   Western 

National Development Zone 

ETDZ 54 33 10 11 

HIDZ 53 29 14 10 

BECZ 16 3 7 6 

BZ 22 22   

EPZ 57 44 7 6 

IP / IZ 8 8   

 210 139 38 33 

Provincial Development Zone 

 1346 683 483 180 
Source: National Development and Reform Committee, Bulletin Catalog of China’s Development 
Zone Censor 2006, http://www.ndrc.gov.cn. 

4. Economic Role of China’s EPZs : 
China, like other countries created EPZs in order to achieve several objectives. Major reason among them is 
expedites export activities and stimulates rapid economic growth. The other reasons are : Stimulate rapid 
economic growth, Enhance industrialization,  Adopted with Open door policy, Globalization, Attract foreign 
investment, Provide special areas where potential investor would get congenial investment climate, Smooth 
export procedure, free from cumbersome procedures, Development export promotion strategy, More 
employment generation, Development of export oriented industries, Proper use of domestic available raw 
materials 
In other words, we can say that the main objectivesof EPZs are : 

 Promotion of Export,  
 Promotion of Diversification of Export,  
 Generation of employment,  
 Development  of Backward and Forward Linkage,  
 Transfer of Technology,  
 Upgrade of Skill,  
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 Development of Management,  
 Promotion of International Marketing. 

Although the combined area of all 49 ETDZs is only 584 square kilometers which is0.006% of China, they 
contributed 3.8% of China’s GDP, 8% ofChina’s Gross Industrial Output (GIO) and 7% of Industrial Value 
Added (IVA)in 2005. Before 2000, the ETDZs had a stable share  of China’s FDI inflow, which is about 8%. 
After that, it doubled within 5 years to 16.7%  in 2005. Together with that, the share of ETDZs’ exports also 
doubled from6.85%  in 1995 to 12.49%  in 2005. 
In2006,  the five initial SEZs accounted for 5% of China’s total  real  GDP , 22% of  total merchandise 
exports, and 9% of total FDI inflows. At thesame  time, the 54  national  ETDZs  accounted for 5% of total 
GDP, 15% of exports, and 22% of total  FDI inflows. 
 

Figure 4: Share of National ETDZs in China’s Economy(%) 

 
Source:  Ministry  of  Commerce  (China),  Development  Report  of  National  Economic  
and Technology Development Zones 2005, http://www.fdi.gov.cn. 

 
Table 8: Performance of Initial Five Special Economic Zones (SEZ) 
and National Economic and TechnologicalDevelopment Zones, 2006 

National Indicator SEZs ETDZs China 
Total employment (millions) 15 4 758 
as % of China total Real GDP (RMB 100millions) 2.0 0.5 100 
Of China total Real GDP (RMB 100millions) 9,101 8,195 183,085 
as % of China total Utilized FD  5.0 4.5 100 
Of China total Utilized FD (US$100 millions) 55 130 603 
as % of China total Merchandise exports 9.1 21.6 100 
Of China total Merchandise exports (US$100 millions) 1,686 1,138 7,620 
as % of China total Total population 22.1 14.9 100 
Of China total Total population (millions) 25 - 1,308 
as % of China total 1.9 - 100 

Source: National Statistics Bureau, China, 2006. 
 

HIDZs is one of the important policy measure that has been introduced to enhance technology advancement  
and  innovation. Over  the 15 years since the  foundation  of HIDZs,  they  have  shared  half  of  China’s 
high-tech  product  GIO  and  one  third  of China’s  high-tech  product  export,  which  is  218.2  billion  US  
dollars  in  2005.  Inaddition, the ETDZs also share another one third ofChina’s high-tech product GIO and 
export, which means the national development zones are in fact the engines of China’s high-tech industries 
and greatly contributeto its technology upgrading. 
The main advantage of HIDZs is their intensity of R&D; their expenditure on R&D in 2002 is 31.4 billion 
RMB Yuan and shares 24.4% of China total expenditure on  R&D.  Within  the  following four years, their 
R&D expenditure tripled to 105.4billion RMB Yuan  and the share rose to 35.1 in 2006. This makes the  
HIDZs very important innovation entities around China, especially for the industrial R&D. In spite of the 
fact that ETDZs had only a share of 6.2% of China’s R&D expenditure in 2005,  they  shared  another  one  
third  of  China’s  high-tech  products  export,  which raised from 31.3% in 2004 to 35.5% in 2005. 
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Figure 5 : Share of HIDZs in China’s Hi-tech Export and R&D (%) 

 
Source: Ministry of Science and Technology, China High-tech Industries Statistics (various 
years), http://www.sts.org.cn. 

 
Generally, Firms inside EPZs tend to pay higher wages than firms outside the zones. 
In  1997,  the  average  wage  at a Chinese enterprise  was  only 62% of that of  FFEs, and manufacturing 
wages was  just  58% of  FFE  wages.  However,  the  FFEs  comparative  advantage  for wages has reduced 
since then. The average wage at China’s enterprises reached 90% of  that  of  FFEs  in  2005  and  so  the  
wages  within  Development  Zones  are certainly not higher in comparison any more.  
 

Figure 6 : Comparative Wage of Foreign Funded Enterprise (FFE = 1) 

 
Source:  National  Statistics  Bureau,  China  Statistics  Yearbook  (various  years),  Beijing:  
China Statistics Press, 2006. 

Employment in EPZs has increased substantially in developing countries: in 2002, itstood at an estimated 30 
million in China and 13 million (up from 4.5 million in 1997) in other countries. By 2006, figures had 
increased to 40 million in China and 26 million elsewhere. 
 

Table 9: Evolution of EPZs and Employment 1970 - 2006 

 
Source: X. Cirera and R.Lakshman, The impact of export processing zones on employment, wages and labour conditions in 
developing countries, International Initiative for Impact Evaluation, March 2014, P07. 

 
The fellow Table shows the rise in employment generated in EPZs, as estimated by the ILO,giving a more 
detailed picture of employment by region. An extremely large proportion (63 per cent) of this employment is 
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concentrated in China, although some of the zones in China are not necessarily for exporting. This share is, 
however,decreasing from 70 to 60 per cent. Only 0.05 per cent of employment in EPZs is in Europe. Clearly 
the importance of EPZs for employment is primarily in developingcountries, especially Asia. This is likely to 
be explained by the number and size of EPZs in these countries, and also by the more labour-intensive sector 
composition ofEPZs in these countries. 

Table 10: Distribution of employment and EPZs by region 

 
Source: X. Cirera and R.Lakshman, The impact of export processing zones on employment, wages and labour 
conditions in developing countries, International Initiative for Impact Evaluation, March 2014, P08. 

 
5. CONCLUSION : Costs and benefits of EPZs 
China  offers  very  useful  experiences  for  Algeria in order to create Industrial Zones or creating "Export 
Processing Zones" (EPZ) to support  the SMEfor encouraging and diversify the exports. 
EPZs confer two main types of benefit, which explain in part their popularity: “direct” economic benefits 
such as employment generation and foreign exchange earnings; and the more elusive “indirect” economic 
benefits, which are summarized in fellow table. 
 

Table 11: Potential Benefits Derived from EPZs 
 Direct benefits Indirect benefits 

Foreign Exchange earnings   
FDI   
Employment generation   
Government revenue   
Export growth   
Skills upgrading   
Testing field for wider economic reform   
Technology transfer   
Demonstration effect   
Export diversification   
Enhancing trade efficiency of domestic firms   

Source: World Bank staff 

 
While China had success in  the establishment of SEZs, it get many benefits, but not all countries whose used 
the policies of creating SEZs get benefits, some countries encounter problems and complexities from the 
establishment of SEZ.  

Table 12. Prospective benefits and costs of EPZ policy 
Benefits Costs or Loss of Revenue 

 Export growth 
 Foreign direct investment 
 Foreign exchange earnings 
 Employment  
 Technology transfers  
 Information exchange with 

companies 
 Government revenue 

 Infrastructure investment 
  Administrative costs (setting up of separate administrative 

arrangements) 
 Foregone tax revenue (tariffs, income tax and other taxes forgone) 
 Subsidies  
 Social and economic costs (potential loss of worker rights and 

protection afforded under national laws and regulations and possible 
degradation of the environment) 

Source: OECD Secretariat 1999. 
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Many factors contributed to the success of China’s EPZs, and in every case, the situations and factors might 
be different. However, their success draws on some common key elements and points to some common 
lessons : Strong commitment and support of the government to pilot market-oriented economic reforms.Land 
Reforms.Investment incentives and institutional autonomy.Foreign Direct Investment and the Chinese 
diaspora. Technology learning, innovation, upgrading, and strong links with the domestic 
economy.Innovative cultures.Clear objectives, benchmarks, and competitions. Location advantages. While 
overall EPZ lessons from China are positive and encouraging, there are also a few adverse lessons which 
other countries should try to avoid in their pursuit of EPZ programs. Such lessons include:Mushroom 
approach at local level and high-level overlaps at the later stage.Environmental degradation.Unbalance 
between industrial development and social dimensions. 
On general, Algeria need to learn more from Chinese's experience in establishing EPZs as an instrument for 
exports diversity, exactly in this period when Oil prices are falling terrible. 
 

Figure 7 : Crude oil price movement, 2014 

 
Source : OPEC Monthly Oil Market Report – December 2014 

 
References 

1. Djouadi Noureddine and others, Evolution of Sustainable Development Strategies in Chinese 
SMEs,  International Journal of Science, Environment, and Technology, Vol. 3, No 2, 2014, 
www.ijset.net. 

2. OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2015, April 2015, P 140. Available at : 
https://g20.org/wp-content/uploads/2015/05/OECD-Financing-SMEs-and-Entrepreneurs-2015-An-
OECD-Scoreboard-April-2015.pdf. 

3. WTO, International Trade Centre, SME COMPETITIVENESS AND AID FOR TRADE, 2014. 
4. Asia SME Finance Monitor 2013, Asian Development Bank 2014, Available at: 

http://adb.org/sites/default/files/pub/2014/asia-sme-finance-monitor-2013.pdf. 
5. Jamie K. McCallum, Export processing zones : Comparative data from China, Honduras, 

Nicaragua and South Africa, Working Paper No.21,  International Labour Organization, March 
2011. 

6. World  Bank  Group, Special  economic  zones:  Performance,  implications  and lessons learned 
for zone development, Washington, 2008. 

7. International Labour Organization, Economic  development and working conditions in  export  
processing  zones:  A  survey  of  trends, Working  Paper  No.  3, 2008. 

8. Xiaoyang Li and Antung  Liu, Imitating to Export, August 4, 2014, P 06. Available at: 
www.hhs.se/contentassets/249bdc81268543db9e223585f4d53e5a/imitating-to-export.pdf. 

9. Xiaolan Fu and YuningGao, Export Processing Zones in China: A Survey, A report submitted to 
ILO, 31/10/2007. 

10. Impact of EPZ on National Economy . Available at: 
http://www.assignmentpoint.com/business/organizational-behavior/impact-of-epz-on-national-
economy.html 

11. Xavier  Cirera and RajithLakshman, The impact of export processing zones on employment, wages 
and labour conditions in developing countries, International Initiative for Impact Evaluation, March 
2014, P08-09. 



 احملروقات �ارج الصادرات �رق�ة و م ص م  الـ تنافس�یة لتعز�ز مكد�ل اجلزا�ر يف الصناعیة املناطق ت�ٔهیلامللتقى الوطين حول                                  
2015 �ٔكتو�ر 20 و 19 یويم الناحجة الت�ارب و -  ا�ٔفاق و -  الواقع  

 

  218 صفحة 2015/2016  –قـالمــة  -1945اي ـم 8جامعة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           

 
 


