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 اإلهداء
الحمد هلل رب العالمٌن ، والعالبة للمتمٌن ، والصالة والسالم على أفضل المرسلٌن ، خاتم 

النبٌٌن سٌدنا دمحم ، وعلى اله الطٌبٌن ، وصحابته األكرمٌن ، والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم 
 الدٌن.

 اهدي عملً هذا وثمرة جهدي .....

إلى إنسانة روحً وأمٌرة للبً ، إلى عذبة السجاٌا ، إلى ذات الحروف األربعة ، إلى من 
أشفمت على عٌنً من كثرة المراءة ، إلى منبع الحنان واألمان و التً ال أجد تعبٌرا لوصفها 

 دعواتً لكً بالعمر المدٌد والصحة والعافٌة. "أمي الحبيبة الغالية"

"والدي إلى الرجولة المكتملة    والزال،بع على عرش إعجابً اإلنسان العظٌم الذي تر إلى
 مت لً سندا فً حٌاتً.د الحبيب "

إلى إخوتً وأخواتً عنوان فخري وبلسم حٌاتً ودفئ عائلتً أتمنى لهم كل الفرح والسعادة 
 الهناء .

لحة ان إلى أحفاد العائلة الكتاكٌت الصغار حفظهم هللا و أنار دربهم وجعلهم من الذرٌة الصا
 شاء هللا.

والى كل صدٌماتً رفٌمات دربً فً مشواري الدراسً من عشت معهم أجمل اللحظات 
 الملٌئة بالصدق والمحبة أتمنى لهم كل النجاح والتوفٌك فً هذه الحٌاة.

اللهم إنً أسالن الهدى والتمى والعفاف والغنى، اللهم إنً أسالن حبن وحب من ٌحبن 
اللهم اعنً وال تعن علً وانصرنً وال تنصر علً وامكر لً والعمل الذي ٌبلغنً حبن، 

 وال تمكر علً.

اللهم أصلح لً دٌنً الذي هو عصمة أمري وأصلح لً دنٌاي التً فٌها معاشً وأصلح لً 
 آخرتً التً فٌها معادي .

 

عسكري  هدي
 



 الشكر والتقدير 
 

الحمد والشكر هلل عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه الذي 
جعل القران نورا والعلم سلطانا الذي بعونه وتوفيقه  وتيسيره تمكنت من 

 إتمامي لهذا العمل الذي ماهو إال قطرة في بحر العلم.

عماد" الذي ساهم في  صرنمعتأتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ المشرف "
 توجيهي وإرشادي لهذا العمل .

لكل أساتذة معهد تسيير كما ال يفوتني أن أتقدم بكل الشكر والتقدير 
الكرام الذين لم يبخلوا علينا بجل المعلومات  التقنيات الحضرية

 والنصائح، والى كافة اإلداريين والموظفين.

ونا وسندا ولو بكلمة وأخيرا ال ننسى تقديم كل الشكر لمن كان لنا ع
 تشجيع في إكمالي لهذه المذكرة.
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 مقدمة عامة
 هذا األخيرحيث شهد  ،في العالم لدولي لالقتصادا الصناعة منذ القدم أساس النموتعتبر    
 ،اهتماما وتطورا كبير للصناعة وباألخص منذ قيام الثورة الصناعية بانجلترا 18القرن  في

خلق تغير في الصناعة من حيث استراتيجياتها  إلى باقي دول العالم ومن هنا بدأ ثم تحولت
دولة التوجه نحو الصناعة  ألي بدفال  .االقتصادالفعال في رفع  لدورهارا ظوأنواعها ن

 لتحقيق نموها االقتصادي وتحررها من التبعية .

تنمية شاملة في مختلف تسعى جل المدن للوصول إلى اقتصاد قوي يرتكز على    
القطاعات وخاصة قطاع الصناعة الذي يلعب دور فعال في دعم االقتصاد وبالتالي البد من 
االهتمام بهذا القطاع وتوفير مختلف العوامل و اإلمكانيات المساعدة على توطين النشاط 

 ينة .الصناعي لخلق تنمية محلية باالستثمار في مختلف الموارد التي تتوفر عليها المد

 بدعمقائم على التنمية الصناعية  اقتصادينموذج  إلى لجأت ؛الدولالجزائر كغيرها من    
بتفعيل دور مختلف المؤسسات والمناطق  ،الصناعيقطاع الصناعة وتشجيع االستثمار 

بالمئة  98الصناعية وبالتالي خلق قاعدة أساسية أخرى يقوم عليها االقتصاد بينما كان يمثل 
مجرد صناعات خفيفة غير  خاصة بعد استرجاع السيادة الوطنية حيث كانت ،محروقات

مترابطة، هذا ما يدفع إلى العمل على تحول اقتصادي في مختلف القطاعات والتحرر من 
االقتصاد التابع للدولة ودعم وتشجيع القطاع الخاص وجلب االستثمار األجنبي المباشر 

 والتوجه نحو اقتصاد مشترك.

كونها مدينة  ،ا السياق أخذنا مدينة وادي العثمانية بوالية ميلة مجاال لدراستناوفي هذ   
 .أرضهاكباقي المدن الجزائرية التي تشهد نوعا من النشاط الصناعي على 
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  :اإلشكالية
مدينة وادي العثمانية من بين المدن التي تشهد حركة كبيرة لألنشطة الصناعية، نظرا    

لتوطن عدة مصانع ومناطق نشاطات، في محاوالت لدعم وتطوير الصناعة وتوطينها في 
المدينة والعمل على إبراز مقوماتها وإمكانياتها، وإعطائها الصورة الحقيقية التي تستحقها 

طوير قطاع الصناعة والنهوض باالقتصاد وبالتالي تحقيق التنمية المحلية كنقطة فعالة في ت
 وهي الهدف الذي تسعى كل الدول إلى تحقيقه .

تواجه عراقيل لم تسمح لها بالتطور واالستقرار  -والبلدية ككل-لكن مدينة واد العثمانية    
يشجع على االستثمار  رغم أنها تتوفر على العديد من الموارد الفالحية واإلمكانيات، ما

 ودعم وتوطين الصناعة بها .

 : أذهاننايتبادر إلى  تساؤل التاليالهو ما يجعل و

  تنمية محلية منطقة صناعية بمدينة واد العثمانية أن يحدث إلقامةكيف يمكن 
  ؟بها تحقق تنمية شاملة ومتوازنة 

 

 :الفرضية 

االستثمارات وتوطين األنشطة  تعتبر المناطق الصناعية التجهيز المناسب لممارسة -
تنمية تنعكس على كل جوانب بها من خالل ما تخلقه  إحداثمن يمكن بالمدن، ما عية الصنا

 .من حركية اقتصادية شاملة
 

 :أسباب اختيار موضوع ومنطقة الدراسة 

 

  األهمية البالغة للصناعة في الجانب االقتصادي و التنمية. 

  النشاط الصناعي وإيجاد الحلول معرفة العراقيل التي تعيق تطور
 .الصناعة  وتوطين واالستراتيجيات المساهمة في تعزيز

 ي العثمانيةدينة وادمن األنشطة الصناعية على مستوى م ديدوجود الع 

  توفر المدينة على مختلف الموارد واإلمكانيات التي تساعد على
 االستثمار الصناعي .

 



 

 ت

 

 : أهداف البحث 

 وادي العثمانية والتعرف على مختلف إمكانياتها ومواردها.مدينة دراسة وتحليل  -

 الصناعية بالمدينة ومعالجة المشاكل التي تواجهها  األنشطةاالطالع على مختلف  -

خلق فرص لالستثمار بالمدينة وجعل منها محل استقطاب للمستثمرين من داخل  -
 وخارج البالد.

 دعم وتوطين الصناعة بمدينة وادي العثمانية . -

 النهوض باالقتصاد وتحقيق تنمية محلية بالمدينة. -

 
  البحث:منهجية 

منهجية البحث هي الطريقة التي يعتم عليها الباحث لمعالجة موضوع البحث 
يوصلها  أنوتوضيحه للوصول إلى األهداف المرجوة وإيصاله المعلومات التي يريد 

طالع والفهم الجيد وخالل بحثنا هذا اعتمدنا على المنهج التحليلي والوصفي لال
 للحالة المدروسة عبر عدة مراحل :

 : مرحلة االطالع والبحث 

الوسائل التي لها عالقة بموضوع البحث وتخدمنا بالبحث عن مختلف في هذه المرحلة  قمنا
في الفهم الجيد للموضوع واتخاذها كمصادر ومراجع لمختلف مفاهيم ومصطلحات البحث 

 والمذكرات والمجالت وكذلك المواقع االلكترونية .مثل الكتب واألطروحات 

  الميدانيةمرحلة الكشف والمعاينة: 

في هذه المرحلة انتقلنا إلى الفهم الجيد لمنطقة الدراسة بالزيارات الميدانية مع المالحظة 
المعلومات  والتصوير كذلك االتصال والذهاب لمختلف المديريات التي تفيدنا بإعطاء

الالزمة حول المدينة بجمع مختلف الوثائق والبيانات وإجراء مقابالت مع مختل المسؤولين 
 لالستفسار والفهم ومن بين المديريات والمصالح التي تم التواصل معها :

 المصالح التقنية لبلدية وادي العثمانية  -

 مصنع قروز بن حسين  -

 مديرية الصناعة والمناجم لوالية ميلة -

 مديرية البناء والتعمير لوالية ميلة  -

 مديرية الموارد المائية لوالية ميلة -

 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية -

 الوكالة العقارية لتسيير وتنظيم العقار الحضري. -
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  تحليل وإسقاط المعلومات واالستنتاج :مرحلة 

اطها في شكل جداول نقوم في هذه المرحلة بتنظيم المعلومات التي تم الحصول عليها وإسق
وهذه المرحلة الهامة التي من خاللها يتم وخرائط وأشكال وغيرها من األساليب التوضيحية 

 معالجتها.كيفية توجيه البحث وذلك بفهم الوضعية المدروسة ومعرفة 

 

 : خطة البحث 

 : يمه عبر ثالث فصولدتم تقسيم البحث وتق
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الفصل الثاني
الدراسة التحليلية 

لمدينة وادي العثمانية

الدراسة 
االقتصادية

نشاة 
البلدية
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العمرانية

الدراسة 
الديمغرافية
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 القطاعات االقتصادية  -1

 الرئيسية

دراسة حالة  -2
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I.  تقديم ونقد لدراسة
 سابقة

II.  المشروع المقترح
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 ومعيقات البحث:صعوبات 
سواء من ناحية الدراسة النظرية أو التطبيقية نذكر الكثير من المشاكل والعراقيل  بحثال افي هذواجهنا 

 منها:

 .الدراسةموضوع  تخدمقلة المراجع التي  -

  الدراسةعن منطقة  دقيقةسابقة  دراساتغياب  -

 العثمانية وخاصة حول القطاع الصناعي بها. وادينة دصعوبة جمع المعطيات الخاصة بم -

حاجتنا الماسة  وعدم إدراكهم بمدى والمسئولين المدراء أغلبية معنا تفاعليعاون ولم يت -
 .للمعطيات 

 األستاذبشكل كبير لغياب المعاينة مع  أثرتالراهنة التي سببها الوباء حيث  الظروف -
 إجراء عدم التمكن من إلى أدى بة التنقل إلى مجال الدراسة ماالمشرف وكذلك صعو

  . استبيانيةواستمارات مقابالت 
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:مقدمة الفصل   

  

 أھم من موضوع دراستنا الذي یتمحور حول الصناعة والتنمیة المحلیة كونھا ألھمیةنظرا 
 رأیناوتحقق رفاھیتھم ، لذا  األفرادتحسن مستوى معیشة ،والتي التحدیات التي تشغل الدول

وتخدم  تدخلالنقاط التي  أھم إلىوالتطرق  ،على مختلف المفاھیمھ من الواجب التعرف ان
التي تتطلب تجھیزا مناسبا للمناطق الصناعیة  الصناعةھذا الموضوع والتي من بینھا 

لبعد االقتصادي الذي یمثل تحقیق اكذا یة اقتصادیة والنھوض باالقتصاد وتحقیق تنموبالتالي 
 .ة المحلیة ، وھو ما سندرسھ في ھذا الفصلالتنمی أبعاداحد 

 

  



 الفصل األول [الصناعة والتنمیة المحلیة]
 

 
2 

 

 

 

 

 

  

 

I مفاھیم حول الصناعة و المناطق الصناعیة  
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  :تمھید

  

 األساسيیلعب القطاع الصناعي دور ھاما في تنمیة وتنشیط باقي القطاعات فالصناعة تعتبر العنصر 
الذي تتمحور حولھ عملیة التنمیة االقتصادیة فال بد من دعم النشاط الصناعي وذلك بتوفیر المواقع 

كل أو اغلب مقومات توطنھ لدى من الضروري العمل على التوطین الصناعي المناسبة لھ التي تیسر لھ 
طین صناعتھم الحدیث لألنشطة ،ففي الوقت الحالي یبحث رجال الصناعة عن األماكن المناسبة لتو

  .وتوفیر مناطق مناسبة مجھزة تساعدھم على االستثمار 
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  عمومیات حول الصناعة
 :مفھوم الصناعة  -1

وتمارس  اإلنسانتعتمد على قوة عضالت  إنتاجیةفعالیة  أوكانت الصناعة تعني في الماضي كل نشاط "
تلف كثیرا عن مفھومھا في الوقت الحاضر فان مفھوم الصناعة یخ أما،  آخرأي مكان  أوفي البیت 

  . 1"السابق نتیجة التطورات التي شھدھا العالم في قطاعات االقتصاد كافة 

عملیة یتم بھا تحویل مادة من المواد من حالتھا األصلیة إلى " بأنھاالصناعة  أیضاویعرف بعض الباحثین 
  2"ورغباتھ  اإلنساننفعا وإشباعا لحاجات  أكثرصورة جدیدة تصبح معھا  أوحالة 

لتكییف المواد الطبیعیة في ضوء حاجات  اإلنتاجعناصر  إطارهفالصناعة ھي القطاع الذي تتفاعل في "
  .3 "استھالكیة أم إنتاجیةالسلع والخدمات المختلفة سواء كانت  إلى اإلنسان

 :وتوطن الصناعة في الجزائر  نشأة -2

استیطان للنشاط الصناعي بمفھومھا الحدیث مع  أولعرفت الجزائر بنشاطھا الزراعي منذ القدم ، وكان "
المناطق الصناعیة في مناطق محددة من التراب الوطني  إنشاءالمستعمر الفرنسي الذي عمل على  مجيء

  .مواد قابلة للنقل والتسویق  إلىتندرج ضمن سیاق االستفادة من ثروات البلد ، وخلق مراكز لتحویلھا 

ركزت كل جھودھا  إذنفس المنھج السابق  إتباعلمستعمر مجبرة على وجدت الجزائر نفسھا بعد خروج ا
في  باألخصواستثماراتھا في نفس المناطق ، وعلى توطین الصناعات في الشریط الساحلي بالجزائر 

باعتبارھا مناطق متضررة من الحرب ، وتعاني من الموانئ ، ھذا مع توجیھ الصناعات نحو الشرق 
حاولة عدم التركیز في توطین الصناعات الجدیدة في كل من الجزائر سوء التوازن الجھوي مع م

وباتنة  قسنطینةمناطق صناعیة في المدن الداخلیة مثل تلمسان وسیدي بلعباس وسعیدة  وإنشاءووھران 
مخططات التنمیة  أووقد دعمت التنمیة الصناعیة في ھذه المدن الداخلیة استثمارات البرامج الخاصة 

 .لدیة للتنمیة والمخططات الب

وبالرغم من التخطیط الموجھ لتوطین الصناعة في الجزائر فان الشریط الساحلي ال یزال یؤثر في جدب    
في مختلف مراكزه العمرانیة خاصة في ثالث نقاط  األساسیةوذلك بسبب تراكم الھیاكل  إلیھالصناعات 
  ة الجزائر ، وھران ، ارزیو ، عناب:رئیسیة ھي 

تركیز مجموعة ) : التنمیة أقطاب(المجالي  النموذجزائر في توطین المناطق الصناعیة كما طبقت الج
  4".البالد أنحاءمعینة لخلق نوع من التوازن في  أماكنمن الوحدات والمركبات في 

  

                                                           
  . 9م ، ص2009-ه1430لبنان ، -الصناعة ، دار النھضة العربیة ، بیروتجغرافیة : الدكتور احمد حبیب رسول  1
  .9،10ص ص المرجع السابق:2

أھمیة ترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة لتحقیق التنمیة المحلیة ، تجارة دولیة أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه بعنوان سمیة سریدي ، :  3
  . 161، ص 2016- 2015قالمة ، سنة  1945ماي 8وتنمیة مستدامة ، جامعة 

رحایل محمد نضال ،الصناعة ودورھا في النھوض باالقتصاد الوطني ، تسییر المدن والتنمیة المستدامة ، جامعة العربي بن مھیدي ، أم :  4
  . 25، ص  2016/2017البواقي ، سنة 
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 :الصناعة  مزایا -3
ویقصد بذلك المواصفات أو الشروط التي یجب أن تتوفر حتى یكون البلد صناعیا ، ویمكن 

  :ھذه الشروط فیما یلي تلخیص
 .من القطاع الصناعي) كحد أدنى(أن یكون ربع الناتج المحلي  -
تأتي من الصناعة التحویلیة ) بالمئة  60مثال (أن تكون نسبة معتبرة من اإلنتاج الصناعي  -

وذلك من اجل استبعاد حاالت الدول التي یشكل قطاع التعدین فیھا معظم أو كل النشاط 
 .الصناعي

 .تعمل في القطاع الصناعي) أدنى كحدبالمئة  10(نسبة معینة من القوة العاملة تكون  أن -

وتكتسب الصناعة أھمیتھا من المزایا العدیدة التي تتمیز بھا عن غیرھا من القطاعات االقتصادیة مما 
  :المزایایجعلھا قادرة على أن تلعب دورا أساسیا وحیویا في تنمیة االقتصاد الوطني ، ومن ابرز ھذه 

  العمل بالمقارنة مع مثیلھا في النشاط الزراعي او  إنتاجیةیتمیز النشاط الصناعي بارتفاع متوسط
في الصناعة یرتفع مع  اإلنتاجیةمستوى  أن، كما األخرى االقتصادیةفي العذیذ من القطاعات 
یساھم في رفع  الحدیثةعلى التكنولوجیا  االعتمادذلك فان  إلى إضافة. تطور القطاع الصناعي 

انتقال ھذا التحسن التكنولوجي  إلىمما یؤذي  واإلدارةمستوى المھارة وارتفاع مستوى التنظیم 
 ).الزراعة واالستخراج(  األوليالقطاع  إلى

  إن وفرات الحجم تنطبق على الصناعة أكثر مما تنطبق على القطاعات األخرى األمر الذي
ل الوحدات الصناعیة كبیرة الحجم وبالتالي تخفیض یمكن من جني ثمار ھذه الوافرات من خال

 .تكلفة الوحدة اإلنتاجیة
  بعالقات تشابكیة ضمنیة مع القطاعات  األخرىمن غیرھا من القطاعات  أكثرتتمتع الصناعة

یمكن للتشابكات أن تكون خلفیة عندما تحفز . مما یجعلھا محفزة على النمو التراكمي  األخرى
ام استثمارات في إنتاج القطن والغزل لتجھیز الصناعة المذكورة،أو أن صناعة المنسوجات لقی

 .تكون ھذه التشابكات أمامیة عندما تحفز صناعة المنتجات قیام صناعة إنتاج المالبس الجاھزة
 1.تتمیز الصناعة بإمكانیتھا على استیعاب األیدي العاملة وخصوصا الصناعات كثیفة العمل 
 :نیع الفرق بین الصناعة والتص -4

البد من التفریق بین الصناعة والتصنیع ، فالصناعة كما سبق ذكرھا ھي تلك العملیة التي یمكن من "
خاللھا إعطاء قیمة مضافة إلى المواد األولیة ، فھي تعتمد على استخراج المواد األولیة وتحویلھا إلى 

ي االستھالكي ، في حین سلع یمكن استخدامھا إما في عملیة صناعیة جدیدة أو استخدامھا بالشكل النھائ
أن التصنیع یعرف على انھ تعبئة الموارد القومیة المتیسرة لتطویر األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة في 
المجتمع والدولة بما یتیح تحقیق معدالت نمو مرتفعة في كافة المجاالت و خاصة الصناعیة وبذلك فھو 

والقضاء على مظاھر التخلف واالختالل الھیكلي في حلقة من حلقات تغییر عالقات اإلنتاج في المجتمع 
  . االقتصاد الوطني 

                                                           
جة النظم الصناعیة ، تخصص بحوث داف في نمداستخدام نموذج البرمجة باألھنعیم الھام ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه بعنوان : 1

  . 15 – 14، ص 2015/2016العملیات وتسییر المؤسسات، جامعة أبي بكر بلقایذ ، تلمسان ، 
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واآلالت المتطورة إلى مختلف الفروع االقتصادیة واألنشطة اإلنتاجیة ، في  المكننةفالتصنیع ھو إدخال 
حین أن الصناعة تتمثل في جملة العملیات سواء استخراجیة  أو تحویلیة والتي توفر من خاللھا منتجات 

  1".وعة تلبي حاجات األفرادمتن

 :الصناعيالنشاط  -5

تحویل مواد  أوجملة من العملیات التي یقوم بھا جماعة من الصناع الستخراج  إلىمفھوم واسع یشیر "
 متنوعة،مستخدمین طرقا ووسائل  اإلنسانرغبات  إشباعمواد جدیدة بھدف  النتھاج أوموجودة  أولیة

  2".وتجمعھا مكانیا اإلنتاجتربط بین عناصر  إنتاجیةضمن عملیة 

 :الصناعيالعقار  -6
ان ضروریات الدخول في اقتصاد السوق ، وتدعیم فكرة االستثمار من الناحیة القانونیة، یتطلب "

باره منا الحسم بدقة في مسالة سوق العقار ، وبصفة خاصة مسالة العقار الصناعي ، باعت
  .الوسیلة المثلى لالستثمار

 الصناعيلعقار تنظیم عملیة استغالل ا: 
 أعطیتالتي  لألھمیةلالستثمار فیھ ، ونظرا  ار الصناعي منذ االستقالل عدة أنظمةلقد عرف العق

لھ ، قام المشرع بتنظیمھ بصفة متمیزة تتماشى مع السیاسة واالدیولوجیة االقتصادیة المتبعة في 
  .لفردیة النظام االشتراكي ، الذي یكرس الملكیة الجماعیة على حساب الملكیة ا

عملیة تنظیم لھذا العقار كانت في بدایة السبعینات ، حیث ظھرت فكرة تقسیمھ  أولولعل          
الذي ظھر فیما بعد كان  اإلشكال أنغیر  1973مناطق ، كالمناطق الصناعیة المنشاة عام  إلى

ھذه المناطق  أناعتبرنا  إذا، وكیفیة تسییره وحمایتھ ، ھذا یتعلق بعقد الملكیة في ھذه المناطق 
  .یجب معرفة حدودھا حتى تخضع لنظام خاص في استغاللھا 

تختلف باختالف  وإداریةكما نظم المشرع استغالل ھذا العقار حسب المناطق ، بشروط قانونیة 
مباشرة بالعقار الصناعي في حد ذاتھ  وترتبطالمنطقة والنشاطات االستثماریة المراد انجازھا ، 

 3."ذا العقار من جھة ثانیةوبمستغل ھ

ھو األراضي الموجھة لالستثمار الصناعي وھو جزء من العقار االقتصادي، حیث یمثل القاعدة األساسیة 
  .ألي مشروع كما یعتبر أھم عراقیل االستثمار في حالة نذرتھ

  

  

  

  
                                                           

  . 163 – 161، ص  سمیة سریدي ، مرجع سبق ذكره:   1
 لعلوم االقتصادیة، جامعة منتوري في ا الدولة دكتوراهللحصول على  قدمت روحةأطمختار بن ھنیة ، استراتیجیات وسیاسة التنمیة الصناعیة ، :  2

  . 05، ص 2008-2007سنة  قسنطینة ،

  . 7- 5، ص ص  2006بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، دار ھومھ ، الجزائر ، الطبعة األولى ، :  3
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 :الصناعيالموقع  -7

الحیز الذي  أوالمساحة  أوالمكان  أماالذي توجد فیھ الصناعة  اإلقلیم أوالمنطقة  الصناعة،یقصد بموقع "
  .المصنع أوفیعرف بالموضع أي موضع الصناعة  المصنع، أوتشغلھ الصناعة 

دراسات علمیة ، شانھ في ذلك شان أي  إلىیكون مستندا  أناختیار موقع الصناعة ، البد  أنوالواقع 
 إلىتعرض المشروع  وإالباطا اعت یأتي أنال یمكن  أمرمشروع اقتصادي ، الن اختیار موقع الصناعة 

تحدید الموقع  اختیار أوفشل اقتصادي ، وبالنضر لتعدد وتداخل العناصر التي تلعب دورا ھاما في 
  .ینال اھتماما كبیرا  أنالتي یجب  األمورالموقع المثالي من  أوتحدید الموقع المفضل  أصبحالصناعي 

شركات استشاریة اختصاصیة عالمیة تضم صاص من اخت الرأسماليفي العالم  األمرھذا  أصبحلھذا 
العدید من الخبراء في مختلف الحقول العلمیة ، وتتعاقد الشركات الصناعیة أو أصحاب المصانع مع ھذه 
الشركات االستشاریة لدراسة وتصمیم مشاریعھم الصناعیة المقترحة وتحدید مواقعھا ومواضعھا وطاقتھا 

   1."اإلنتاجیة

  الصناعيتأثیرات الموقع: 

  :یمكن حصر اآلثار المباشرة المترتبة على قیام الموقع الصناعي بالنقاط التالیة 

 للصناعة ویخلق ظروفا مشجعة  اإلقلیميظھور موقع صناعي جدید یعمل على تغییر التركیب  إن
 .لتطورات جدیدة في المنطقة 

  الترابط االقتصادي في المنطقة التي  أشكالشكل من  أویلعب دوره في خلق نوع من االزدھار
  .الصناعة إقامةیتم فیھا 

  إن إنشاء صناعة جدیدة أو ظھور موقع صناعي جدید سیعمل على نشر معارف وخبرات وتقنیات
إنتاج جدیدة في المنطقة لم تعرف سابقا، الن اإلنتاج الصناعي یتطلب معارف وخبرات تقنیة 

 .بمستویات مختلفة
 ي جدید یترتب علیھ تغییر في بنیة القوى العاملة والبنیة االجتماعیة إن ظھور موقع صناع

التقلیدیة ، كما انھ یؤدي إلى تغییر في البنیة المھنیة للسكان في المنطقة كذلك رفع القدرة 
 .الشرائیة

  إن ظھور موقع صناعي جدید، یترتب علیھ أثار اجتماعیة تتعلق بإمكانیة توفیر الخدمات
كالخدمات الصحیة والثقافیة والماء  –التي تحتاجھا الصناعة في المنطقة  –اسیة االجتماعیة األس

 . 2والكھرباء وغیرھا
 :التوطین الصناعي -8
  التوطین الصناعي یعني اختیار وسط أو بیئة معینة إلقامة صناعة أو صناعات  :تعریفھ

معینة،أي اختیار المواقع والبیئات المناسبة اقتصادیا واجتماعیا وجغرافیا وحتى سیاسیا إلقامة 
المشروعات الصناعیة وتوزیعھا على الرقعة الجغرافیة للبالد ، بغرض الحصول على نسیج 

ت واضحة ومحددة مسبقا ، ولتحقیق ذلك فان الدولة من خالل أجھزتھا صناعي وطني ذي غایا
                                                           

  .99،100صص مرجع سبق ذكره، الصناعة،جغرافیة الدكتور احمد حبیب رسول ،:  1
  .103-102ص  ،المرجع السابق:2
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المتخصصة تعین المناطق التي ترغب في تنمیتھا ، وأصحاب المشاریع الصناعیة یختارون 
المواقع التي یقدرون أنھا مناسبة لمشاریعھم  وفق دراسات تقدیریة مسبقة ذات بعد اقتصادي 

 .واجتماعي 
 فیما یلي إیجازھایمكن  أھدافطین الصناعي یسعى لتحقیق عدة توجیھ التو إن :أھدافھ: 

 .تحسین الوضعیة االجتماعیة واالقتصادیة لمختلف الفئات  -
 .تنمیة األقالیم المختلفة للبالد في أسرع وقت ممكن  -
 .تحویل المواد األولیة وتصنیعھا قرب مراكز استخراجھا  -
 .لصناعي الوصول إلى التخصص اإلقلیمي في مجال اإلنتاج ا -
 .الوصول إلى االكتفاء الذاتي في مجال اإلنتاج الصناعي  -
  1.تقسیم وتوزیع الصناعات بین األقالیم على أساس تخصص الید العاملة -

 المناطق الصناعیة
  

  :نشاة المناطق الصناعیة  -1

الرومانیة ، حیث تمركزت على موانئ البحر  اإلمبراطوریةعھد  إلىالمناطق الصناعیة  نشأةتعود "
ومصالح  أھدافوذلك بھدف زیادة النشاط التجاري واالقتصادي ، لتحقیق  المتوسط األبیض

القرن التاسع عشر ،  أواخرالرومانیة ، ولكن تطبیق فكرة المناطق الصناعیة بدا عملیا منذ  اإلمبراطوریة
، ولحقت منطقة  1896منطقة صناعیة بالقرب من مانشستر بالمملكة المتحدة عام  أول أقیمتعندما 
منطقة صناعیة ثالثة حول  أقیمت، ثم  1899في العام  األمریكیةقرب شیكاغو بالوالیات المتحدة  أخرى

 منذ منتصف القرن العشرین ، إال، ولم تاخد ھذه الظاھرة في االنتشار  1904نابولي بایطالیا في عام 
 .2"اطق الصناعیة ضمن خططھا التنمویةالمن إدخالحیث اخدت كل من الدول المتقدمة والنامیة في 

 :الصناعیةتعریف المناطق  -2

: تعد المناطق الصناعیة ظاھرة حضاریة على كل المستویات ، وعادة ما یطلق علیھا التسمیات التالیة "
عي ، المنطقة الصناعیة ، ومھما اختلفت النطاق الصناعي ، المستوطنة الصناعیة ، المیدان الصنا

التي تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات  األرضتلك المساحة من  إلىالتسمیات فھي تشیر 
مصنع معین ،  إلنشاءصغیرة یخصص كل منھا  أقسام إلىوالمرافق الالزمة ، وتوزع ھذه المساحة 

                                                           
یدي لوز سمیرة ، حویلیة خولة ، تأثیر النشاط الصناعي على مدینة عین ملیلة وكیفیة دمج الھیئة الحضریة ، تسییر مدن ، جامعة العربي بن مھ:  1
  . 2015-2014البواقي ، سنة  أم
، الملتقى الوطني  -دراسة مقارنة لمجموعة من البلدان  –مناخ االستثماري سماعیلي فوزي ،خروف منیر ،مدخل إلى المناطق الصناعیة وال :2

الواقع واألفاق والتجارب الناجحة یومي : م وترقیة الصادرات خارج المحروقات .ص.حول تأھیل المناطق الصناعیة في الجزائر لتعزیز تنافسیة م
  4ص  2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8التسییر جامعة  ،كلیة العلوم االقتصادیة ، التجاریة وعلوم 2015اكثوبر  20و19
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التي تستخدمھا واحتیاجاتھا من  واألرضوخصائصھا  إنشاءھاالصناعات المراد  أنواعوذلك بما یوافق 
  . 1"المرافق والخدمات

المناطق المحیطة بھا ،  أومنطقة واسعة داخل المدن  بأنھافمن زاویة الجغرافیا االقتصادیة تعرف "
مخصصة للحصول على تصاریح االستخدام الصناعي ن ھذا التعریف الكالسیكي یدرج المناطق 

تموقع المناطق  أن، ھو التوجھ السائد منذ ثمانینات القرن الماضي  أننة ، حیث الصناعیة داخل المدی
المخلفات الصناعیة ،  أضراركون نسبیا خارج المجال الحضري ، للتقلیص من أن تالصناعیة ینبغي 

خاضعة للتخطیط ( المنطقة الصناعیة ھي تسمیة عامة یراد بھا منطقة جغرافیة  أن إذنویمكن القول 
، ) المصانع والمستودعات ( وحدات مخصصة لالستخدام الصناعي  إلقامةمخصصة ، ) یروالتطو

  .2"تستفید من امتیازات وإعفاءات ضریبیة أنتتموقع خارج مجال السكن الحضري ویمكن 

الصناعیة المتطورة  األقطارالمناطق الصناعیة مفھومھا یختلف من  أنھو  إلیھ اإلشارةبنا  بجدروما "
، إلى األقطار الصناعیة المتقدمة  األقطاركالوالیات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد السوفیاتي وبقیة 

الصناعیة النامیة والمتخلفة حیث ال یمكن التكلم ھنا عن المناطق الصناعیة بنفس المفھوم الن األقطار 
   .3"وء وھي بمجموعھا من نوع الصناعات الخفیفة النامیة ال تزال الصناعة فیھا في مرحلة النش

 :تطور المناطق الصناعیة في الجزائر  -3

المؤرخ في  45/73ظھرت ما تسمى بالمناطق الصناعیة ، وذلك بصدور القانون رقم  1973في عام "
 77المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة ، حیث حدد شروط إیجاد  28/02/1973
قة صناعیة على مستوى إقلیم الوالیات والبلدیات ، وعبر كامل التراب الوطني ، وتم تحدید شروط منط

  . 3/03/1984المؤرخ في  55/84إدارتھا عن طریق المرسوم رقم 

المنطقة :  أھمھامنطقة صناعیة موزعة عبر كامل التراب الوطني  77تتكون الجزائر من           
البواقي واریس وجرمة بباتنة ، واقبو ببجایة وسیدي  بأمبالشلف ، وعین ملیلة الصناعیة ادرار وواد سلي 

الخ ، ....بوعریریج  الحراش بالجزائر العاصمة ، والمنطقة الصناعیة ببرج ، وواد السمارخالد بالبویرة 
 إلىالنمو وتثمین دروسھا ، سعت الجزائر  أقطابواعتمادا على تجربتھا الخاصة في الفشل في ترقیة 

فضاءات حیث یعمل  أصبحتبناء مسعى للتحدیث الصناعي یقوم على مفھوم العناقید الصناعیة فقد 
ویتعاون مركب مترابط داخلیا من المؤسسات المحلیة والشركات متعددة الجنسیات ، فقد جرى ھیكل ھذه 

مناطق "  او" النشاط  حظائر "في شكل مناطق تدعى  وأقیمت إقلیمي إطارالعناقید الصناعیة ضمن 
الكبیر الذي یجب  والتأخر، وتمتاز ھذه المناطق بالھشاشة " التنافسیة  أقطاب"  أو" النشاط المدمجة 

                                                           
  .4ص المرجع السابق ، سماعیلي فوزي ، خروف منیر،: 1
  . 5المرجع نفسھ ،ص: 2
  . 131،ص الصناعة، مرجع سبق ذكره جغرافیة الدكتور احمد حبیب رسول،: 3
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بسیاسات صناعیة مجددة وجریئة ، حیث تفتقر ألدنى الشروط ، لھذا كان لزاما علیھا إعادة تأھیل تداركھ 
  ."1وتطویر ھذه المناطق لتحقیق األھداف المسطرة لھا 

 :الصناعیةإنشاء المناطق  مقومات -4

  :التالیةیمكن ذكر أھم المقومات الواجب توفرھا إلنشاء المناطق الصناعیة في النقاط "

 الموقع: 

عملیة تخطیط شامل ، یتم خاللھا دراسة المتغیرات وتحدید المواقع  األمثلیستلزم اختیار الموقع 
تقوم  وأخیراالبیئیة واالجتماعیة  التأثیراتالمتوافقة مع المحددات الحاكمة واالخد باالعتبار 

 :الختیار الموقع ما یلي القرار  اتخاذبتعیین الموقع ، ویتطلب  اإلدارة

 .البعد عن األراضي البیئیة الحساسة كاألراضي الرطبة والغابات وغیرھا  -
واإلدارة تحدید المناطق التي یمكن تخفیف التأثیرات البیئیة علیھا ، من خالل التخطیط  -

 .السلیمة
 .الرطوبةقلیلة االنحدار ذات التربة الفقیرة والمنخفضة  األراضياختیار  -
استخدام مناطق جرى تطویرھا سابقا الحتواء الزحف العمراني ولتجنب التعدي على  إعادة -

 .القیمةذات الزراعیة والرطبة والغابات والموارد الطبیعیة  األراضي
 .للزالزلتجنب المناطق المعرضة للسیول أو ذات التربة الطینیة أو المعرضة  -
  األیدي العاملة: 

كثیرا  یتأثر اإلنتاجالمناطق الصناعیة وفي العادة فان  إلنشاء األساسیةالعاملة من المقومات  األیديتعتبر 
یعتمد على الكثافة السكانیة  الكفاءات المتنوعة ، لذلك فان الموقع أوبھذا العنصر سواء من حیث الحكم 
عمال فنیین ذوي خبرة ومھارة وقد یكونوا  إلىتحتاج  فإنھاالكفاءة  أمامما یزید من عدد الطبقة العاملة ، 

من ھنا نالحظ أھمیة وجود مراكز التدریب والتأھیل لتدریب المؤھالت العلمیة و الفنیة ، أصحابمن 
  .احتیاجات الصناعة ومتطلباتھا  وتأھیل تلك العناصر العاملة وتطویرھا حسب

  الخامالمواد: 

المناطق الصناعیة وبشكل عام تقوم على المؤسسات الصناعیة التي بداخلھا ، وان ھذه المؤسسات  إن
 وإشباعالصناعات التحویلیة بھدف تكوین وصناعة مادة جدیدة لخدمة منفعة البشر  أساستقوم على 

المناطق الصناعیة یراعي بشكل كبیر المواد الخام وطرق  إنشاءرغباتھم وتحقیق احتیاجاتھم ، لھذا فان 
  . إلیھاالوصول 

                                                           
الملتقى الوطني حول تأھیل المناطق الصناعیة في الجزائر سمیة سریدي ، أسماء خلیل ، دور المناطق الصناعیة في دعم التنمیة الصناعیة ، : 1

،كلیة العلوم  2015اكثوبر  20و19الواقع واألفاق والتجارب الناجحة یومي : م وترقیة الصادرات خارج المحروقات .ص.لتعزیز تنافسیة م
 . 21ص  2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8ادیة ، التجاریة وعلوم التسییر جامعة االقتص
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 النقل: 

یعتبر عامل النقل والمواصالت من العوامل المھمة بالنسبة إلنشاء المناطق الصناعیة ، وان قیام وتطور 
فقط بل نقل القوى العاملة من مواقع سكنھا الى المناطق  الصناعة ال یستلزم نقل المواد الخام او الطاقة

  .1"الصناعیة 

  

  إن قیام أي نشاط اقتصادي یحتاج إلى رأس المال ، سواء لشراء المواد األولیة ": رأس المال
التي یعتمد علیھا في العملیة اإلنتاجیة ، أو للحصول على التجھیزات و المعدات واآلالت الالزمة 

اإلنتاجیة الصناعیة ، وبذلك یكون رأس المال إحدى أھم مستویات الصناعة  النجاز العملیة
  .2"الحدیثة 

 :الصناعیةمراحل إنشاء المناطق   -5
  تشمل اختیار الموقع األمثل ، تحدید الصناعات الممكن إقامتھا  والتأثیرات  :مرحلة التخطیط

  .اإلستراتیجیة لتقییم األثر البیئي البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة المتوقعة ، وتحضیر الدراسة 
  وفیھا یتم االخد باالعتبار تصمیم المخطط الداخلي ، وتقسیم المناطق بطریقة  :مرحلة التصمیم

  .التراكمیة المتوقعة  التأثیراتفعالة والتخطیط للبنیة التحتیة المركزیة وتقییم 
  وتحدید وتحدیث المعلومات  للمنشات،البیئي  األثردراسات لتقییم  إعدادتتضمن  :التشغیلمرحلة

  3یوضح ذلك) 1(و الشكل  البیئي،االلتزام  إلىعن نوعیة البیئة للمنطقة وتقییم المنشات للوصول 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  . 20-19سمیة سریدي ، أسماء خلیل ، دور المناطق الصناعیة في دعم التنمیة الصناعیة، مرجع سبق ذكره ، ص:  1
   5ع سبق ذكره ، ص ستثماري ، مرجسماعیلي فوزي ، خروف منیر ، مدخل إلى المناطق الصناعیة والمناخ اال: 2

  . 6سماعیلي فوزي، خروف منیر، مرجع سابق ، ص  :  3
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  المراحل الرئیسیة إلنشاء المناطق الصناعیة) : 01(الشكل 

  

 

 

 

  

 مرحلة التصمیم

 تصمیم المخطط الداخلي -
 .تبني التخطیط البیئي  -

 . التقییم الفعال لألراضي -

 مرحلة التخطیط  مرحلة التشغیل 

إعداد دراسة تقییم األثر البیئي على  -
 .مستوى المنشات 

 .تبني المعلومات عن نوعیة البیئة  -

 اختیار المواقع األكثر مالئمة -
تحدید الصناعات الممكنة بالمنطقة  -

 الصناعیة

، الملتقى الوطني  - دراسة مقارنة لمجموعة من البلدان  –سماعیلي فوزي ،خروف منیر ،مدخل إلى المناطق الصناعیة والمناخ االستثماري  :المصدر
الواقع واألفاق والتجارب الناجحة یومي : م وترقیة الصادرات خارج المحروقات .ص.حول تأھیل المناطق الصناعیة في الجزائر لتعزیز تنافسیة م

 . 06،ص 2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8،كلیة العلوم االقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر جامعة  2015اكثوبر  20و19
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 :البیئیة للمناطق الصناعیة  اآلثار -6

  :البیئیة الناتجة عن التوطین الصناعي بما یلي  األخطار أوالبیئیة  اآلثارتتمثل " 

  التلوث البیئي: 

وھي الھواء ، الماء و التربة ، وتمثل الملوثات  لإلنسانللمحیط الحیوي  األساسیةأي تلوث العناصر 
الناتجة عن النشاطات الصناعیة حوالي ثلث مجموع الملوثات الموجودة في الھواء ، في حین تمثل 

 أنوجد  إذواخطر ملوثات المصادر المائیة في أي دولة من الدول ،  أھمالمخلفات الصناعیة السائلة 
مة الموجودة في المیاه مصدرھا النشاطات الصناعیة ، ویتخلف عن الغالبیة العظمى من الملوثات السا

كمیات كبیرة من النفایات الصلبة ، وتمثل نسبة عالیة من مجموع ما یتخلف عن نشاطات  أیضاالصناعة 
  .من تجاربھ ومعیشتھ  األخرى اإلنسان

  الطبیعیةاستنزاف الموارد: 

لى إنھاك مصادر الثروات الطبیعیة المتجددة بدرجة یعمل التصنیع السریع غیر المنظم وغیر المدروس ع
قد تصل إلى حد االستنزاف على المدى الطویل وكذلك یأتي تحمل الموارد االقتصادیة للدول بأعباء ثقیلة 

تشیع معھا المزایا الموجودة في التطور الصناعي خاصة فیما یتعلق برفع المستوى االقتصادي 
  .1"واالجتماعي للشعوب 

 :اطق الصناعیة في التنمیة دور المن -7

تلعب المناطق الصناعیة دورا بارزا في دعم عملیة التنمیة بشكل عام والتنمیة الصناعیة بشكل خاص "
  :خاللوذلك من 

  تساھم المناطق الصناعیة في القضاء على البطالة من خالل توفیر  :القضاء على البطالة
 .عدد كبیر من الید العاملة وھذا لتعدد الفضاءات المتاحة فیھا  واستیعابمناصب الشغل 

 توفر مناصب  أن إذوالذي یعتبر الھدف الرئیسي من عملیات التنمیة ،  :لقضاء على الفقر ا
 .تحسین مستوى معیشتھم  إلىعلى دخول مما یؤدي  األفرادحصول  إلىالشغل یؤدي 

  یعتبر القطاع الصناعي من بین القطاعات القادة على استیعاب الید العاملة،  :الشغلتوفیر مناصب
 .شغلفتوسع المؤسسات الصناعیة من شانھ القیام بخلق مناصب 

  كبیرة في تحفیز باقي القطاعات من  أھمیةیكتسي القطاع الصناعي  :دعم نمو باقي القطاعات
لقطاعات االقتصادیة وتحسین حیاة المجتمع في باقي ا اإلنتاجخالل مساھمتھا في تطویر وتوسیع 

 .المحلي 

                                                           
تعزیز جریبي السبتي ، بوخدنة آمنة ، اإلدارة البیئیة للمناطق الصناعیة ، الملتقى الوطني لحول تأھیل المناطق الصناعیة في الجزائر كمدخل ل:  1

، كلیة العلوم االقتصادیة  2015اكثوبر 20و  19آلفاق والتجارب الناجحة یومي الواقع وا:تنافسیة م ص م وترقیة الصادرات خارج المحروقات 
  .42، ص  2015/2016 –قالمة  – 1945ماي  8،التجاریة وعلوم التسییر جامعة 
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  مختلف  إنتاجتساھم المؤسسات الصناعیة في  :الصادراتتغطیت احتیاجات السوق المحلي ودعم
 .التصدیرتلبیة حاجات السوق المحلي والتوجھ نحو  إلىالسلع المصنعة تھدف من خاللھا  أنواع

 إلداریةخلق المھارات والخبرات الفنیة وا. 
  1".رفع درجة المرونة في االقتصاد وتحقیق االستقرار    

  :الصناعیةإدارة المناطق  -8

وقانونیا فان  ثانیة،كمرحلة  بإدارتھاثم القیام  أولى،تھیئتھا كمرحلة  55/84یقصد بھا حسب المرسوم "
  :معاتعني تھیئتھا وتسییرھا  إدارتھا

  تتم تھیئة المناطق الصناعیة عن طریق ھیئات ومؤسسات مختلفة  :الصناعیةتھیئة المناطق
 :التالينذكرھا حسب الترتیب 

،  9/03/1983المؤرخ في  02/82ھیئات عمومیة اقتصادیة منشاة بموجب المرسوم رقم  -
نشاطات  أووھذا عندما تكون المنطقة الصناعیة تحتوي على نشاطات ذات منفعة محلیة ، 

 .وعة تابعة لوزارات مختلفة ذات منفعة وطنیة ومتن
التي ستحدد بمرسوم عندما تكون المنطقة الصناعیة تحتوي  مؤسسات اقتصادیة حسب الكیفیة -

 .واحدةعلى نشاطات ذات منفعة وطنیة خاصة وتابعة لسلطة رئاسة 
عندما تكون  بھا،المعمول  التنظیمات وفيعن طریق وحدة متخصصة تنشا بموجب القانون  -

 .یة تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنیة تابعة لمؤسسة واحدةالمنطقة الصناع
  فقد أسندت مھمة تسییر المناطق  84/56حسب المرسوم رقم  :تسییر المنطقة الصناعیة

محددة بالمرسوم ، وفي ھذا اإلطار ظھرت  ؤسسات اقتصادیة ، تنشا وفق كیفیةالصناعیة إلى م
لمعیار القانوني المطبق لتحدید ھذه المؤسسات ، مؤسسات التسییر بصفة مؤقتة إلى حین تحدید ا

 :وقد عھدت مھمة تسییرھا إلى العدید من األجھزة المتخصصة نذكر منھا 
 .C.N.E.R.Uالمركز الوطني للدراسات واألبحاث العمرانیة  -
 E.G.Z.I." 2مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة  -

  

  

  

  

  

 
                                                           

  . 20، ص  دعم التنمیة الصناعیة ، مرجع سبق ذكرهسمیة سریدي ، أسماء خلیل ، دور المناطق الصناعیة في : 1

، الملتقى الوطني حول تاھیل المناطق  -دراسة حالة الجزائر  –لیندة فریحة ، خدیجة عزوزي ، المناطق الصناعیة ودورھا في تحقیق التنمیة :  2
 20و  19الصناعیة في الجزائر كمدخل لتعزیز تنافسیة م ص م وترقیة الصادرات خارج المحروقات الواقع واالفاق والتجارب الناجحة یومي 

  . 88 – 87، ص  2015بر اكثو
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 :التمییز بین المناطق الصناعیة ومناطق النشاط  -9
 
 " الموجودةمن حیث الموقع والمساحة والنشاطات: 

في المناطق الصناعیة  األصل أنتتموقع اغلب مناطق النشاط ضمن النسیج العمراني ، في حین 
مساحة مناطق النشاطات اقل نسبیا من مساحة  أنتكون خارج النسیج العمراني ، كما نجد  أن

العدید من  أنھكتار ، لكن ھذا ال یمنع  100المناطق الصناعیة ، حیث ال تتعدى مساحتھا 
المناطق الصناعیة غالبا ما تتوفر على مساحات اقل بكثیر من المساحة المخصصة لمنطقة 

  .النشاطات 
فھي تتعلق بترقیة وتنمیة النشاطات  اط،النشعن النشاطات الموطنة على مستوى مناطق  أما

 الخدمات،جانب نشاطات تابعة لقطاع  إلىاالقتصادیة الصغیرة والمتوسطة بما فیھا الصناعة 
  .صناعیةعلى عكس المناطق الصناعیة التي تحتوي على وحدات ومركبات 

  القانونيوالنظام  النشأةمن حیث: 

 1974فبرایر سنة  20المؤرخ في  26 – 74رقم  األمرمناطق النشاط بموجب  إنشاءلقد تم 
 10من المادة  األولىالمتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ، حیث نصت الفقرة 

استثمارات الدولة والجماعات العمومیة  ألساستخصص االحتیاطات العقاریة البلدیة :"على انھ 
قبل استرجاع السیادة  ناعیة أنشئتأن المناطق الصفي حین " . والجماعات المحلیة من كل نوع

بموجب  1973في سنة  إالالوطنیة وبقیت منظمة بنفس النصوص القانونیة ، ولم یوضع لھا نص 
  .لجنة استشاریة لتھیئة المناطق الصناعیة  إحداثالمتضمن  45 - 73المرسوم رقم 

المناطق الصناعیة ومناطق النشاط كانت في نفس الفترة التي توجھت فیھا  نشأة أنوالمالحظ 
المناطق الصناعیة على المستوى الوطني الحتواء المشاریع  فأنشئتسیاسة الدولة نحو التصنیع ، 

مناطق النشاط على المستوى المحلي لتحریك وتیرة التنمیة ، خاصة  ، وأنشئتالصناعیة الكبرى 
  1."ناصب الشغل وتشجیع االستثمارات المتوسطة والصغیرة یتعلق بخلق م فیما

 
  

 

    

  

                                                           
ة راضیة بن مبارك ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوره بعنوان تنظیم وتسییر المناطق الصناعیة في الجزائر ، الحقوق قسم القانون العام ، جامع:  : 1

  . 34ص-33، صم2016 – 2015، سنة  1الجزائر
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II التأصیل النظري للتنمیة المحلیة  
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 التنمیة االقتصادیة
 

 : مفھوم التنمیة االقتصادیة -1

ر تغیرات تكنولوجیة وفنیة قومي في فترة معینة مع ضرورة توفعلى الناتج ال تطرأھي الزیادة التي "
  1."وتنظیمیة في المؤسسات اإلنتاجیة القائمة أو ینتظر إنشاؤھا 

من خالل  أفرادهالمجتمع لالرتقاء بھ وحل مشاكل  أفرادھي عملیة منظمة تعمل على تنظیم جھود " 
تغیرات عمیقة في الھیاكل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للدولة ، وفي العالقات التي تربطھا  إحداث

قتصادي الدولي التي من شانھا تحقیق زیادات تراكمیة قابلة لالستمرار في الدخل الفردي بالنظام اال
غیر اقتصادیة ، من قضاء على الفقر وتحقیق  أخرىجانب نتائج  إلىالحقیقي عبر فترة ممتدة من الزمن 

  .2"على الجھل والتخلف  والقضاءالمجتمع وتوفیر التعلیم والصحة والسكن  ألفرادعیش كریم 

وتشجیع االستثمارات التي تساھم في النھوض  األنشطةفالتنمیة االقتصادیة تعتمد على دعم        
مما یساھم في زیادة اإلنتاج وتحقیق  إمكانیاتھمبممارسة خبراتھم وتثمین  لألفرادباالقتصاد وخلق فرص 

  .االكتفاء الذاتي للمجتمع والتحرر من التبعیة 

 :االقتصادیةالتنمیة  أھمیة -2
 " أنحیث  والمتقدمة،التنمیة االقتصادیة وسیلة لتقلیل الفجوة االقتصادیة والتقنیة بین الدول النامیة 

روریة للدول النامیة لتقلیل حدة الفجوة االقتصادیة و التقنیة مع الدول التنمیة االقتصادیة ض
 :ما یلي ومن ھذه العوامل االقتصادیة التي ساعدت على تقلیل حدة ھذه الفجوة  .المتقدمة

  :مجموعة العوامل االقتصادیة من 
 .تبعیة اقتصادیة للخارج  -
 .والزراعيضعف البنیان الصناعي  -
 . األموالنقص رؤوس  -
 .المختلفة  بأشكالھاانتشار البطالة  -
 .الخارجیةالمدیونیة  أزمةاستمراریة  -

  :العوامل الغیر اقتصادیة

 .انخفاض المستوى الصحي -
 .سوء التغذیة -
 .السكانیة الھائلةالزیادة  -
  .انخفاض مستوى التعلیم -

 

                                                           
  .109، ص 2011 ،عمان، الطبعة األولىالتخطیط االقتصادي، دار الرایة للنشر، : عالء فرج الطاھر : 1

  . 97سمیة سریدي ،أھمیة ترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة لتحقیق التنمیة المحلیة ، مرجع سبق ذكره ، ص :  2
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  تقوم التنمیة على االستقالل  أنووسیلة لالستقالل االقتصادي ، حیث یجب  أداةالتنمیة االقتصادیة
، حیث مجرد حصول القطر المتخلف على االستقالل السیاسي ال یترتب علیھ انقضاء االقتصادي 

اتھا المشار إلیھا ، بل إن التعامل التكنولوجي المالي حالة التبعیة ھذه إذا استمرت ھیاكلھا والی
ونوع المشروعات التي تقیمھا الدول المتخلفة بعد استقاللھا ،وھنا یستلزم التخلص تدریجیا من 

التبعیة بتغییر الھیكل االقتصادي للدولة ، أي یجب إحداث تنمیة حقیقیة تعتمد على الذات 
 1".استغالال صحیحا باستغالل الموارد المتاحة في الدول 

 
 :أھداف التنمیة االقتصادیة -3

 .رفع المستوى المعیشي " -
 .زیادة الدخل القومي  -
 .تقلیل التفاوت في توزیع الدخول والثروات  -
 2."التوسع في الھیكل اإلنتاجي  -
-  
، اإلنسان ، مقدراتھ ، فرص حیاتھ ومشاركتھ  اإلنتاجمرحلة جدیدة شاملة  إلىاالنتقال "  -

 .على مستوى معاییر لمرحلة سابقة االیجابیة 
إزالة جمیع المصادر الرئیسیة لبقاء التخلف منھا الفقر والحرمان والقھر االجتماعي  -

 .والسیاسي
تھیئة سیطرة اإلنسان على بیئتھ على إمكانیتھ وطاقتھ لبناء حاضره ومستقبلھ من واقع الشعور  -

 .ي عالم یحكمھ منطق الصراع بمسؤولیة االنتماء االجتماعي والقدرة على المنافسة ف
إحداث سلسلة من التغیرات الوظیفیة والھیكلیة الالزمة لنمو المجتمع وذلك بزیادة قدرة أفراده  -

على استغالل الطاقة المتاحة لتحقیق اكبر قدر من الحریة والرفاھیة بأسرع من معدل النمو 
 3."الطبیعي

 :أبعاد التنمیة االقتصادیة -4
 :تصادیة یتضمن أبعاد مختلفة ومتعددة تتمثل في إن مفھوم التنمیة االق

  الماديالبعد: 
نقیض للتخلف وبالتالي فھي تتحقق من خالل التخلص من یستند ھذا البعد إلى حقیقة أن التنمیة 

بتراكم قذر من راس المال الذي  یبذآ االقتصادیةللتنمیة  الماديسمات التخلف ، فالمفھوم 
یسمح بتطویر التقسیم االجتماعي للعمل، فالذول النامیة تحتاج الى تحقیق عذذ من العملیات 
لتحقق التنمیة اھمھا تحقیق تراكم راس مالي ، تطویر التقسیم االجتماعي للعمل ، سیاذة االنتاج 

تنمیة بالتصنیع ارتباطا وثیقا ، ذلك وعملة تكوین السوق الوطنیة ، وقذ ارتبط مفھوم الالسلعي 
 .الن عملیة التصنیع تعمل على تنویع الھیكل االنتاجي

                                                           
  . 111-110، ص ص مرجع سبق ذكره: عالء فرج الطاھر : 1
  
  . 112-111المرجع نفسھ ، ص ص :   2
  . 99، ص  تحقیق التنمیة المحلیة ،مرجع سبق ذكرهترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة لسمیة سریدي ، أھمیة :  3
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  االجتماعيالبعد: 

االجتماعي للتنمیة في تغیرات في الھیاكل االجتماعیة واتجاھات السكان  البعدتتمثل جوانب 
 اإلنسانیةالحاجات  اعوإشبواجتثاث الفقر المطلق ،  الدخولوالمؤسسات الوطنیة وتقلیل الفوارق في 

 .البطالة علىوالقضاء 

  السیاسيالبعد:  
ن وتشترط التنمیة التحرر واالستقالل  جعل منھا إیدیولوجیةانتشار فكرة التنمیة عالمیا  إن

،فإذا كان الواقع قد  االقتصادیةالسیاسي للتنمیة یتضمن التحرر من التبعیة  فالبعدن  االقتصادي
االستفادة واالستعانة بالمصادر األجنبیة من رأس المال والتكنولوجیا ،  فرض على البلدان النامیة

إال أن ھذه المصادر یجب أن تكون مكملة لإلمكانیات الداخلیة بحیث ال تسمح للدول األجنبیة 
 .بالسیطرة على اقتصادیات الدول النامیة 

 البعد الدولي: 

تبني  إلى وقادت الدوليفرضت نفسھا على المجتمع  قدفي ھذا المجال  الدوليفكرة التنمیة والتعاون  إن
تكافؤا،  أكثر دولیةتحقیق عالقات  والتي ھدفھا الدولیةوالى ظھور الھیئات  الدوليالتعاون على المستوى 

لھذا فالتفاوت في الدخول فیما بین الدول النامیة ،  الدولمن وجھة نظر  األساسي ھدفھالكنھا لم تحقق 
  .في تزاید عبر الزمنالنامیة والمتقدمة 

  ريالحضالبعد: 

التنمیة لیست مجرد عملیة اقتصادیة تكنولوجیة ، بل ھي عملیة بناء حضاري تؤكد فیھ المجتمعات 
 .1شخصیتھا وھویتھا اإلنسانیة

 :االقتصادیةالتنمیة  إستراتیجیة  -5

لتحقیق األھداف   استراتیجیات التنمیة ھي مجموعة من العناصر والمرتكزات التي توضح معالم الطریق"
 .2"العامة أو القطاعیة المرغوب فیھا ، واألسلوب الذي یحدد كیفیة السیر في ھذا الطریق 

  العناصر األساسیة التي تتضمنھا إستراتیجیة التنمیة االقتصادیة: 
   

المختلفة في الدولة من خالل توفیرھا للنفوذ  األنشطةلعب الحكومة دورا كبیرا في  -
رات الخارجیة ووالقوة على التغلب على معظم العوائق التي تعترض عملیة التنمیة ، الوف

 .وتشجیع المشروعات اإلنتاجیة الحكومیة المباشرة والنمو المتوازن 

                                                           
  . 100 -99، ص  مرجع سبق ذكره ي ،دسمیة سری : 1
  
  .113ذكره، صمرجع سبق  الطاھر،عالء فرج :   2
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ات لعب الحكومة دورا كبیرا في توفیر الوسائل السھلة للنقل والمواصالت وتجھیز -
الطاقة والمیاه النقیة والسكك الحدیدیة والطرق والمواني والمواصالت السلكیة 

 .والالسلكیة
والتي تقلل من حدة  واإلسكانتوفیر الحكومة للخدمات االجتماعیة كالصحة والتعلیم  -

 .العوائق للتنمیة
تكافؤا عن طریق المزید من التصاعدیة في تركیب الضرائب  أكثرتوزیع الدخل بشكل  -

 .الفئات الدنیا  إفادةوتوجیھ المصروفات الحكومیة صوب 
وعن طریق محاربة  استخداماتھا،في االئتمان وفي  التأثیرالسیاسة النقدیة ودورھا في  -

 .المدفوعةالتضخم والحفاظ على توازن المیزانیة 
 . واألنشطةفیما بین الصناعات والمھن  اإلنتاجعناصر توزیع الموارد من خالل تنقل  -
اإلسراع في عملیة التنمیة إلى االستخدام األمثل إلدارة السیاسة المالیة توفیر الدولة  -

 .العامة
اتخاذ اإلجراءات المالئمة من قبل الحكومة لخلق قیادیین إداریین من داخل البلد  -

 .یة مسار التنمیة في الطریق الصحیح واالستعانة بخبرات من خارج البلد لتولي عمل
تشجیع تكوین رأس المال والحد من التضخم وتوزیع الموارد والدخل ذلك إن مشكلة  -

المال عن طریق  التنمیة ھي بالدرجة األولى مشكلة ندرة الموارد وبخاصة رأس
بواسطة الزیادة في المدخرات أو بواسطة فائض االئتمان  االستثمار الخاص أما

عن طریق تدفق االستثمارات األجنبیة أو عن طریق االستثمار العام  أو، الموازي
 .1الضرائب  أوالممول من االقتراض 
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 عمومیات حول التنمیة المحلیة
 

  :مفھوم التنمیة المحلیة .1

 وإعدادظھر مفھوم التنمیة المحلیة في عشریة الستینیات اثر النقاشات التي تعالت حول تھیئة 
التراب ، نتیجة التباینات المكانیة الواضحة بین الجھات والمناطق، ولقد كان العالم الریفي 

المدن  إلى) القریة(لتطبیق ھذا المفھوم ، لكنھ الیوم تجاوز حدود الریف  األولالحقل ) القروي(
  .السكنیة األحیاءخصوصا في 

عال بین المجھود الشعبي الحكومي ، والتنمیة المحلیة عملیة یمكن بواسطتھا تحقیق التعاون الف
لالرتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلیة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا ، من منظور تحسین 

المحلیة في  اإلدارةمستوى من مستویات  أينوعیة الحیاة لسكان تلك التجمعات المحلیة في 
  .منظومة شاملة ومتكاملة

 وتتأسسلحاجیات المجتمع المحلي،  األسبقیةتعطي  األسفلمن  عملیة تغییر، تتم بشكل قاعدي إنھا
ذلك في سبیل الوصول إلى الرفع من على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلیة ، وكل 

  .مستویات العیش واالندماج والشراكة والحركیة 

الموارد  تعتمد التنمیة المحلیة على تفعیل كل الموارد بمجتمع محلي ما ، على اعتبار ھذه
والمؤھالت المحلیة فاعال مھما في صناعة التغییر وضمان استمرار یتھ أیضا، كما تبني على 

 1.إستراتیجیة العمل من األسفل ، وان العمل القاعدي ضرورة قصوى لتحقیق التنمیة 

ھي لیست عملیة عشوائیة بل عملیة منظمة تسیر في ظل قیادات محلیة قادرة على استخدام  "       
واستغالل الموارد المحلیة وإقناع المحلیین بالمشاركة واالستفادة من الدعم المادي والمعنوي لدولة ، فھي 

فراد ، كما سیاسات مسطرة تعمل على تحقیق أھداف معینة من أھمھا االرتقاء بالمستوى المعیشي لأل
تعمل على االعتناء بجمیع الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع المحلي والذي ترى بأنھ جوھر 
تحقیق تنمیة شاملة ، لھذا فھي تعمل على رفع المستوى التعلیمي بدرجة أولى ن وتأھیل األفراد من 

  .خالل تدریبھم 

االرتقاء  إلىومیة مع الجھود الشعبیة ، وتسعى فالتنمیة المحلیة ھي عملیة تتضافر فیھا الجھود الحك
اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا ، فھي مملیة تعلیمیة  أبنائھالمجتمع ورفع مستوى  ألفرادبالمستوى المعیشي 
على المشاركة في تقدیم الحلول لمشاكلھم مع االستعانة بالدعم المالي والفني  األفرادتعمل على تحفیز 

كافة الطاقات المتوفرة في المجتمع ، فھي عملیة نظمة تعمل على االستفادة من للحكومة ضمن قیادات م
 .2"ھو المشاركة الشعبیة  األساسيمستمرة وشاملة ومنظمة تسیر وفق خطط مسطرة عنصرھا 

 

                                                           
. 30- 29، ص 2015ممارسات وفاعلون ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة األولى ، سنة .المحلیة فؤاد بن غضبان ،التنمیة :  1  

  . 129- 128، ص ذكره بقلتحقیق التنمیة المحلیة ، مرجع سسمیة سریدي ، أھمیة ترقیة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة   : 2
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 :المحلیةأھداف التنمیة  .2
تحقیق معدالت عالیة من النمو االقتصادي ، وذلك من خالل زیادة المشاریع االقتصادیة  -

 .توسیعھا  أوالمحلیة 
عن طریق ویتم ذلك من خالل فتح مناصب شغل  والتخلف،القضاء على الفقر والجھل  -

 .لألفرادمما یخفض من معدالت البطالة ویرفع من القوة الشرائیة  السابقة،المشاریع 
كبناء الھیاكل القاعدیة وشق الطرقات واستصالح  للمجتمع،تعزیز القدرات العامة  -

 .المجتمعوغیرھا من المشاریع التي تزید من قوة  األراضي
تحفیز السكان للمشاركة في عملیة التنمیة ، وھذا یكون بتقدیم الدعم المادي والمعنوي لھ  -

 .عنصر مھم وفعال في مجتمعھ  بأنھ وإشعاره
السلطة واإلدارة، مما یساعدھا على والتي تعني استقاللیة  الالمركزیة،ادة من االستف -

وضع المشاریع المناسبة لھا باعتبارھا اقرب من الدولة إلى السكان واعلم باحتیاجاتھم 
 .والنقائص التي یعانون منھا

  تحقیق نمو متوازن یراعي اعتبارات الكفاءة االقتصادیة في توزیع الموارد والتكافؤ -
 .االجتماعي في توزیع ثمار التنمیة 

التركیز على المناطق الریفیة للقضاء على عوامل الطرد ، والحد من الھجرة إلى  -
 .المناطق الحضریة ولتضییق الفجوة الداخلیة بین الریف والحضر 

 .تشجیع مزید من االستثمارات الجدیدة وزیادة مشاركة المجتمع الخاص والقطاع المدني  -
والمحتملة للمراكز والقرى والنجوع عن التحدید الدقیق لالحتیاجات والموارد المتاحة  -

 .طریق مراكز المعلومات بكل منطقة 
 .المحلیة وترشید استعمالھ واألمالكحشد وتثمین الموارد البشریة والطبیعیة  -
 .الواحد  اإلقلیموالوالیات وداخل  األقالیمالتخفیف من الفوارق التنمویة بین  -
من خالل مراعاة الخصوصیة التي تمیز  إقلیماالقتصادیة المالئمة لكل  األنشطةترقیة  -

 .كل جھة 
 .والخدمیة  اإلنتاجیةواستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في مختلف المیادین  إدخال -
تنمیة التھیئة الحضریة عن طریق تشجیع االستثمار العمومي والخاص الوطني  -

 1. واألجنبي

  

  

                                                           
. 40-37ص ص  ذكره، قمرجع سب غضبان،فؤاد بن :  1  
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 :المحلیةص التنمیة خصائ .3
  :للتنمیة المحلیة  األساسیةیمكن ذكر بعض الخصائص 

التغییر  إلحداثتھتم بكل سكان المجتمع المحلي ومشكالتھ في جوانب الحیاة كافة  -
 .المشروعاتفي كل  األھاليیشترك كل  أناالجتماعي وذلك یشترط 

 .الحكومیةفنیة من جانب الھیئات  مساعدةتتضمن عادة  -
القرارات التي  اتخاذتقوم على فلسفة دیمقراطیة تؤمن بحق الناس في المشاركة في  -

 .تھمھم وتؤكد على الجھود الذاتیة ومشاركة اكبر عدد ممكن من سكان المجتمع المحلي 
فھي لیست مجرد تنفیذ المشروعات الملموسة  بالناس، أساساعملیة تعلیمیة دائما مھتمة  -

 .أھدافھما یعملون معا لتحقیق ما یحدث للناس عندم وإنما
محددة بغرض معین  أوتستمر جھودھا لفترة زمنیة طویلة فھي لیست مشروعات مؤقتة  -

 .منھا برنامجا أكثرھي في الواقع عملیة  إنما وعاجال،لیست برنامجا سریعا  أنھاكما 
تبني عملیتھا على الحاجات التي یشعر بھا الناس وعلى رغباتھم وآمالھم واجتماع  -

ألھالي دون إكراه ، ولیس على ترویج برامج محددة سلفا بواسطة جماعة أو منظمة ا
 1.سواء من داخل المجتمع المحلي أو خارجھ

  

 :المحلیةجوانب التنمیة  .4
  الجانب االقتصادي: 

یعتبر الجانب االقتصادي للتنمیة المحلیة أھم جانب ویھدف إلى رفع اإلنتاجیة وزیادة الدخل ، عن "
أفراد المجتمع الباحثین عن فرص العمل في النشاط االقتصادي ، وبذلك فالتنمیة المحلیة تھتم طریق دمج 

بالجانب االقتصادي عن طریق امتصاص البطالة وتوفیر المنتجات االقتصادیة والتي تتمیز بھا المنطقة 
القطاع أو  سواء كان لالستھالك المحلي أو للتوزیع إلى األقالیم األخرى وھذا من خالل البحث عن

الحرفین،  القطاعات االقتصادیة التي تتمیز بھا المنطقة سواء عن طریق النشاط الزراعي ، الصناعي أو
كذلك فان التنمیة المحلیة تعتمد على بناء ھیاكل القاعدة المحلیة من الطرقات ، المستشفیات ، 

عمل فإنھا تمھد الطریق نحو الجو الخ ، ھذه الھیاكل باإلضافة إلى كونھا تسمح بدمج طالبي ال..المدارس
المناسب ألفراد المجتمع القاطنین بذلك اإلقلیم وتستقطب أصحاب رؤوس األموال المتواجدین في األقالیم 

  .األخرى من اجل االستثمار 

  الجانب االجتماعي: 

د جوھر قط بل تمتد لتعتني باإلنسان والذي یعالتنمیة المحلیة ال تقتصر على الجانب االقتصادي ف إن
التنمیة وھدفھا النھائي من اجل االھتمام بالعدالة االجتماعیة ومكافحة الفقر وتوفیر الخدمات االجتماعیة 
لجمیع األفراد ، باإلضافة إلى ضمان الدیمقراطیة من خالل اشتراك الشعوب في اتخاذ القرار بكل 

ة مثل التعلیم ، الصحة ، األمن ، شفافیة، وتشمل التنمیة المحلیة في جانبھا االجتماعي میادین مختلف
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الخ ، فالجانب االجتماعي للتنمیة المحلیة یتطلب في األساس المشاركة الشعبیة ودمج فكرة ....اإلسكان 
  .المساواة بین أفراد المجتمع ، وھذا ما یتیح لألفراد تحقیق إمكانیاتھم وان یقدموا فضل إسھام من جانبھم 

  الجانب السیاسي: 

السیاسي للتنمیة على تحقیق االستقرار للنظام السیاسي ، وذلك من خالل دمج الجماھیر في ب یھدف الجان
اتخاذ القرار وھو ما یعرف بالمشاركة الشعبیة والتي تعد العنصر الجوھري في التنمیة المحلیة فھي 

  1. "لمجتمع تسمح للناس بان یحققوا إمكاناتھم الكاملة وان یقدموا أفضل إسھام من جانبھم لالرتقاء با

 :المحلیةوسائل تحقیق التنمیة  .5
  والتي من  المحلیة،كبیرة بالنسبة للجماعات  أھمیةتعتبر الوسائل المالیة ذات  :الوسائل المالیة

ذاتیة  أوموارد مالیة محلیة  إلىوتقسم ھذه الوسائل  أھدافھا،خاللھا تكون قادرة على ترجمة 
  .خارجیةوموارد مالیة 
  المحلیة الموارد المالیة: 

في ، وتحتل الجبایة المحلیة مكانة ھامة  األمالك ومدا خیلتشتمل على الجبایة المحلیة ، والتمویل الذاتي 
لتمویل نشاطھا ، وتمثل  األساسيالمصادر المالیة الخاصة بالجماعات المحلیة ، حیث تشكل المصدر 

حسب الطرف  الجبایةالذاتیة ، ویمكن تقسیم الموارد  المداخیلعلى مستوى الجماعات المحلیة اكبر 
  .ضرائب محصلة لفائدة الدولة وضرائب محصلة لفائدة الجماعات المحلیة  إلىالمنتفع 

التسییر لفائدة التجھیز  إیراداتویقصد بالتمویل الذاتي اقتطاع تقوم بھ الجماعات المحلیة من        
ر وزاري مشترك بالنسبة لمیزانیة البلدیات وقرار وزاري بالنسبة ویحدد نسبة االقتطاع قرا واالستثمار،

 مدا خیلفیما یخص  أما. اإلیراداتمن مجموع   20و  10لمیزانیة الوالیات ویتراوح عموما بین 
للجماعات المحلیة في مقابل االستفادة من خدمة  األشخاصالمقدمة من  اإلسھاماتفھي تلك  األمالك

  .العمومیةالحظیرة  ومدا خیلوحقوق الطرق والتوقف  والبنایات،عمارات ال تأجیر: معینة وتشمل

  الموارد المالیة الخارجیة: 

وبغرض االستجابة للحاجیات  1990لسنة ) في الجزائر(حسب ما جاء في قانون البلدیة وقانون الوالیة 
  :فيفقد تنوعت ھذه الوسائل وأصبحت تتمثل  التنمیة،المحلیة في مجال 

وھو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع  :المحلیةالصندوق المشترك للجماعات  -
 .والوالیاتات تتولى تسییر صنادیق الضمانات والتضامن للبلدی إداري

للبلدیات والوالیات لضمان تقدیرات الرسوم والضرائب  أساسایوجھ  :صندوق الضمان  -
نتظم للبلدیة عند ظھور اختالالت المباشرة والغیر مباشرة ، ویتمثل دوره في الدفع الم

في التقدیرات الجبائیة التي تتضمنھا میزانیة البلدیة ، والمساعدة في تدارك تخفیضات 
القیم التي لم یتسن تحصیلھا من خالل الضرائب المباشرة خالل السنة المالیة ، وتامین 

 .مباشرة المحلیة تحصیل الوالیات تحصیال كلیا لتقدیراتھا الجبائیة في مجال الضرائب ال

                                                           
. 138 – 137، ص  نفسھ المرجع: 1  
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ویتولى عدة مھام كدفع الضرائب المحصلة والموارد المشتركة بین  :صندوق التضامن  -
الجماعات المحلیة ، ودفع تخصیصات استثنائیة للوالیات التي تعاني وضعیة مالیة 

 وباإلضافةحوادث غیر متوقعة ،  أوالتي تواجھ كوارث  أوصعبة على وجھ الخصوص 
 .تشجیعیة للبحث واالتصال  إعاناتتقدیم  إلى

المؤسسات المالیة للحصول على  إلىیمكن للجماعات المحلیة اللجوء  :القروض  -
ھذا النوع  إلىیكون اللجوء  أنوال بد قروض نتیجة للشخصیة المعنویة التي تتمتع بھا ، 

 .في حالة الضرورة القصوى حتى تحافظ على استقاللیتھا  إالمن الموارد 
عانة ھي سلطة مالیة تملكھا الدولة دون أي منازع لعا ، ألنھا استثنائیة ، اإل :اإلعانات  -

وھذه السلطة كانت دائما محل تبریر ، وقد حددت الدولة رسمیا وظائف لإلعانات 
وتتمثل في دفع الجماعات المحلیة للعمل في إطار االختیارات الوطنیة للتنمیة وسد 

 .یز حاجیات الجماعات الوطنیة في مجال التجھ
تعتبر الھبات والوصایا من الوسائل المالیة المتاحة للجماعات  :الھبات والوصایا  -

المحلیة،ولھا اإلرادة الحرة في قبولھا أو رفضھا ، وھذا ما ینطبق أیضا على المؤسسات 
العمومیة التابعة لھما شریطة أن ال تكون مرفقة بأعباء أو تخصیصات ، ونظرا 

 .المیزانیة المحلیة وكذا توازنھا متوقعة فإنھا ال تضمن تغذیةلطبیعتھا خاصة كونھا غبر 
 

 الوسائل البشریة: 

 أليدینامیكیة  إلعطاءھذا العنصر ضروري وھام  أنفي التنمیة ، حیث  األساسيالعنصر  اإلنسانیعتبر 
، ومن بین الوسائل البشریة نجد المخطط السنوي للموارد البشریة ، في ھذا وتنموي  تنظیميعمل 
 واألعوانفي مادتھ المتضمنة للمسار المھني للموظفین  126 – 95 التنفیذيجاء المرسوم  اإلطار

تعد مخططا سنویا لتسییر  أنالعمومیة  واإلداراتالعمومیین في الدولة ، حیث یتعین على المؤسسات 
لتي یجب القیام الموارد البشریة تبعا للمناصب المالیة المتوفرة ، والغرض من ھذا ھو ضبط العملیات ا

بھا خالل السنة المالیة السیما ما یتعلق بالتوظیف والترقیة ، والتكوین وتحسین المستوى وتحدید 
المعنیة ومصالح السلطة  واإلدارةعلى التقاعد ، وتشترك في ضبط ھذا المخطط ،  واإلحالةالمعارف ، 

، ویتم ویعدل ل الشروع في تنفیذه المكلفة بالتوظیف العمومي لمجرد تحدید عدد المناصب المالیة وقب
  :فیما یخص موقع برنامج التكوین نجد  أمانفسھا ،  األشكالحسب 

 .العملعن  بعیدتكوین داخلي  -
 .العمل  أثناءتكوین داخلي  -
 .تكوین خارجي -

نتیجة المھام واالختصاصات العدیدة المسندة للجماعات المحلیة في المجال االقتصادي واالجتماعي، البد 
یكون ھذا العنصر  أنزوید ھذه الجماعات بجھاز بشري لتنفیذ ھذه االختصاصات ، شریطة من ت

مراكز وطنیة لتكوین مستخدمي الجماعات المحلیة  إنشاءتم  ولھذامتخصصا في ھذه المجاالت ، 
  1.وتحسین مستویاتھم وتجدید معلوماتھم 

                                                           
  . 49 – 46، ص ص ذكرهبق فؤاد بن غضبان ، مرجع س : 1
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  تمھید                                         
لمختلف قطاعات التنمیة فھي  األساسیةتلعب الصناعة دورا فعاال في التنمیة المحلیة كونھا القاعدة 

تعمل على توفیر ما تحتاجھ ھذه القطاعات من وسائل ومستخدمات ضروریة مما یساعد على تطویر 
 وتنویعھ اإلنتاج، فالنشاط الصناعي یملك قدرة توسیع ) الخ .....الزراعة التجارة،( ھذه القطاعات 

الصناعة لقدرتھا على تغییر ودعم  أھمیةوخلق وتوفیر فرص العمل وتلبیة االحتیاجات ، وتزداد 
سواء بشریة أو والموارد المتاحة  لإلمكانیات األمثلواالستغالل  اإلنتاجیةاالقتصاد بزیادة الطاقات 

األخذ بعین االعتبار خصوصیة ومیزة كل منطقة أو إقلیم مما یساعد على خلق النوعیة في  مادیة مع
    .اإلنتاج 

  

 :الصناعة في الجانب االقتصادي .1
بعالقات تشابكیة مع نفسھا ومع  األخرىمن غیرھا من القطاعات  أكثرتتمتع الصناعة "  -

والخلفیة الواسعة التي تتمتع بھا  األمامیة، فاالرتباطات  األخرىالقطاعات االقتصادیة 
مقارنة مع بقیة القطاعات مثل الزراعة ، فھي تعمل على توفیر ما تحتاجھ ھذه 

 .القطاعات من مستخدمات ضروریة لتطویرھا ویوفر سوقا واسعة لمنتجاتھا 
 إنتاجیةفي المؤسسات الصناعیة تساھم بدورھا في رفع  اإلنتاجیةارتفاع معدل  إن -

 .اإلجماليوبالتالي في الناتج الوطني  خرىاألالقطاعات 
وتطویر  الصناعة،الضروریة لتطویر  اإلنتاجوسائل  بإنتاجتساھم المؤسسات الصناعیة  -

 باقي القطاعات االقتصادي
 اإلنتاجوسائل  إنتاج أيالمتكاملة  اإلنتاجیةالدورة  إتمامعلى  قادرةیجعلھا  األمر الذية  -

 .والخدماتالسلع  إلنتاجالالزمة 
المؤسسات الصناعیة تنتج  إنتغطیة احتیاجات السوق المحلي ودعم الصادرات ،  -

السلع المصنعة وذلك لتلبیة حاجیات السوق المحلیة والفائض من ھذه  أنواعمختلف 
وھو ما ینعكس على المیزان التجاري ومیزان المدفوعات ، السلع یوجھ نحو التصدیر 

عالة لتخفیض العجز في میزان المدفوعات عن الصناعي یعد من الوسائل الف فاإلنتاج
الواردات وھذا بدوره یعمل على  إحاللسیاسة  وإتباعطریق الصادرات الصناعیة ، 

 .داخلیا إنتاجھاالالزم لتمویل استیراد السلع التي یتعثر  األجنبيتوفیر المزید من النقد 
المواد الخام محلیا یخلق  االستخدام األمثل للموارد االقتصادیة المحلیة ، حیث أن تصنیع -

كمیة مضافة كبرى تضاھي العائد االقتصادي الناجم عن عملیة التصدیر بشكلھا 
 1".األولي
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 :الصناعة في الجانب االجتماعي .2

الحلول للمشاكل التي  إحدىللصناعة دور فعال في الجانب االجتماعي للتنمیة المحلیة حیث تمثل 
والتفرقة التي یترتب علیھا العدید من اآلفات االجتماعیة یعاني منھا المجتمع مثل البطالة والتھمیش 

والفوضى وانفصال المجتمعات ، فالصناعة تفتح مجال الستقطاب الید العاملة وتوفیر مناصب الشغل 
ف الید العاملة المؤھلة والماھرة في بكثافة عنصر العمل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوظی

المؤسسات الكبیرة ، مما یساعد على زیادة وتحسین اإلنتاج باالستفادة من الخبرات وتحقیق االكتفاء 
وتحسین المستوى المعیشي وشعور المواطن باالنتماء وكسب ثقتھ وھذا ما یشجعھ ویحفزه على 

ات جدیدة وھذا ما یخلق مجتمع نشط ومؤھل إعطاء كل ما یملك من قدرات وسعیھ إلى اكتساب مھار
 . یسعى دائما لألفضل مما یساھم في تحرره من التبعیة وتمتعھ باالستقاللیة

  

 :الصناعة في الجانب السیاسي  .3

تساھم في تعزیز امن الدولة وقدرتھا الدفاعیة وتبرز أھمیتھا في حالة الحروب إن عملیة التصنیع "
عتماد على الخارج في توفیر السلع اإلستراتیجیة ، كما أن واألزمات السیاسیة حیث یصعب اال

االھتمام بالمناطق كل واحدة على حدا والتدقیق في خصائص كل منھا یسمح بإقامة المشاریع التي 
فان مشاركة  ،1"تتماشى مع طبیعتھا وھذا ما یسمح بإشراك المواطنین في عملیة التخطیط والتنفیذ 

مختلف الفاعلین والمواطنین في عملیة اتخاذ القرار في قطاع الصناعة وھو ما یعرف بالمشاركة 
  .اھم في تحقیق االستقرار السیاسي الشعبیة یس

  :قطاع استراتیجي تبرزه جملة المزایا التالیة كما تعتبر الصناعة 

لتي یتحقق بفضلھا تعمیم فالتصنیع یدفع العجلة ا مھم، إنتاجيتعتبر الصناعة قطاع  -
 .والتشغیل في سائر القطاعات االقتصادیة خاصة قطاعي الخدمات والفالحة األنشطة

التكنولوجیا الحدیثة  إنتاجنة تكنولوجیة من حیث قدرتھا على تعد الصناعة كذلك محض -
 .وتعمیمھا على االقتصاد

 إنتاجئة في ضمان للنمو المستقر بعیدا عن التقلبات المفاج أفضلالصناعة  إن -
 . وأسعارھاالمحروقات 

رابحة في السوق العالمیة في  بأوراقتمد الصناعة البالد والمؤسسات الوطنیة  -
 .المفاوضات حول نقل القیمة المضافة

الصادرات وخاصة السلع الصناعیة تشكل عامال حیویا في جھود التنمیة  أصبحتكما  -
لتمویل النمو في القطاعات  األجنبيفي توفیر النقد  ألھمیتھااالقتصادیة نضرا 

قوى (مثل الزراعة والخدمات  األخرىالقطاعات ،وكذلك في استیعاب منتجات األخرى
 ).والخلف  لألمامالدفع 

معیار التطور االقتصادي الصحیح یكون من خالل تطویر القطاع الصناعي في الدولة ،  -
والسیما الصناعات المعتمدة على البحث العلمي وزیادة مساھمتھا في الناتج المحلي 

                                                           
. 193سابق ، ص السمیة سریدي ، مرجع :  1  
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تنویع مصادر الدخل القومي  إلى، وذلك انسجاما مع سیاسة الدولة الرامیة  اإلجمالي
 .الصناعي اإلنتاجفي عملیة  وتوظیفھات الصناعیة المتطورة وزیادة االعتماد على التقنیا

 . واإلبداعالصناعة عامل قوي في بنیة االقتصاد حیث تسمح لھ بخلق االرتقاء التقني  -
بتنمیة قدراتھا على المنافسة وقدراتھا على التفاوض وبذلك تشكل و للبلد للمؤسسة تسمح  -

  1.طنيأفضل عامل اقتصادي لالندماج في االقتصاد الو
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
بوشنقیر إیمان ، دور الصناعة والمناطق الصناعیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة :  1

م وترقیة .ص.الملتقى الوطني حول تأھیل المناطق الصناعیة في الجزائر لتعزیز تنافسیة م ،" عنابة"ار وعلوم التسییر ، جامعة باجي مخت
،كلیة العلوم االقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر  2015اكثوبر  20و19الواقع واألفاق والتجارب الناجحة یومي : الصادرات خارج المحروقات 

  . 4ص  2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8جامعة 
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  خالصة الفصل                     
 

من خالل ھذا الفصل الذي كان یتمحور حول أھم النقاط األساسیة لموضوع دراستنا 
انھ للصناعة دور فعال في دفع  إلىالصناعة ودورھا قي تحقیق التنمیة المحلیة ، توصلنا 

عجلة التنمیة والتحول االقتصادي فھي تعتبر احد االستراتیجیات األساسیة التي تم االعتماد 
علیھا في العدید من الدول كونھا المحرك الرئیسي لجمیع القطاعات االقتصادیة فال بد من 

جیع لصناعة وتشبوضع استراتیجیات فعالة تھدف إلى توطین االصناعیة  دعم األنشطة
وذلك بوضع قوانین ھدافھ واالعتماد على الموارد المحلیة  االستثمارات المحلیة واألجنبیة

في التوطین  ألھمیتھاوتثمینھا كذلك االھتمام بالمناطق الصناعیة ومناطق النشاط نضرا 
ثات لھذه المناطق ومحاولة الحد من الملوالصناعي مع االخد بعین االعتبار الجانب السلبي 

الصناعیة ألنھا تؤثر سلبا على البیئة والتي ھي العنصر األساسي الذي من الواجب 
  .المحافظة علیھ ، وبالتالي إحداث نھضة تنمویة شاملة 
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الفصل  مقدمة  

 

نشأت المدن وتوضعت على أماكن معينة ومختلفة وذلك حسب أغراضها ووظائفها مما 
العامل األساسي الذي يحدد موقعها وطبيعة المكان الذي تقوم عليه ، هذا الموقع يعتبر 

يتحكم في نموها وازدهارها وكذلك عالقاتها مع محيطها المجاور ، هذا مايعطي لكل مدينة 
مميزات ومقومات خاصة بها ولدراسة أي مدينة ال بد من معرفة تاريخ نشأتها 

 وخصائصها .

 وفي هذا الفصل سنتطرق لدراسة تحليلية لمدينة وادي العثمانية للتعرف على نشأتها
وعناصرها والعوامل التي ساعدت على نموها وكذلك تحديد اإلمكانيات والمقومات التي 

التي يمكن تثمينها واستغاللها للنهوض بمختلف القطاعات ودفع تعتمد عليها المدينة و
 التنمية.عجلة 

 

 

 



 الفصل الثاني [الدراسة التحليلية لمدينة واد العثمانية]
 

 
33 

 الدراسة التحليلية لمدينة وادي العثمانية          

 

I. :نشأة بلدية وادي العثمانية 

وبعد التقسيم ،تعتبر جزءا من السهول العليا القسنطينية  ،1848أنشأت بلدية وادي العثمانية سنة 
حيث تعتبر من أهم ،ألحقت بوالية ميلة الجديدة دائرة شلغوم العيد ، 1984اإلداري الجديد سنة 

ومرور  بلديات الوالية من حيث المساحة وتنوع المناخ والطبيعة الثروات الطبيعية والحيوانية
 .1أ" اتجاه ميلة والطريق السيار شرق غرب05والطريق الوطني رقم"  05الطريق الوطني رقم 

II. :الدراسة الطبيعية 

 الموقع: .1
                                                                               اإلداري :    

كلم من الجهة الجنوبية  35مدينة وادي العثمانية هي مقر البلدية الواقعة على بعد 
كلم 35وبكلم من الجهة الغربية لبلدية شلغوم العيد  15الشرقية لمقر والية ميلة و

 عن والية قسنطينة يحدها :
 من الشمال الغربي بلدية سيدي خليفة  -
 طينةمن الشمال الشرقي بلدية ابن زياد بوالية قسن  -
 من الشرق بلدية عين السمارة بوالية قسنطينة  -
 من الجنوب الشرقي بلدية وادي سقان  -
 من الجنوب الغربي بلدية شلغوم العيد  -
 2من الغرب بلدية عين الملوك  -

تجمعات  04مدينة وادي العثمانية هي التجمع الرئيسي للبلدية ونقطة تركز الخدمات ، تتكون البلدية من 
بل عقاب ، بالد يوسف ، تجمع بومالك ، تجمع ضمبر ) أوالد كاسح( . تبلغ المساحة ثانوية : تجمع ج
 .3بالمئة من المساحة الكلية للوالية 7.80هكتار وهو ما يمثل  27150أو  2كلم 271.50اإلجمالية للبلدية 

 الموقع الجغرافي والفلكي: 

 

ينتمي الجزء الشمالي للمنطقة إلى سلسلة تقع مدينة وادي العثمانية بين التل والسهول العليا بحيث 
 الجبال القسنطينية في حين الجزء الجنوبي ينتمي إلى السهول العليا وتنحصر بين :

 شرقا .° 60غربا و ° 30خطي طول  -

 1شماال° 40و ° 20دائرتي عرض  -

                                                             

  1: تقرير مكتب اإلحصاء لبلدية وادي العثمانية.

  2: المرجع السابق .

  3: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية وادي العثمانية2012 .
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 ( 01الخريطة رقم )

 

  . 2020+ معالجة شخصية، openstreetMapالمصدر:

                                                                                                                                                                                              

مة،جامعة :شنينة أمال ، عمران نبيلة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر بعنوان تسيير خطر الفيضانات بمدينة واد العثمانية ، تسيير مدن وتنمية مستدا1 
 .54، ص 2015-2014البواقي ، سنة العربي بن مهيدي أم 
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 الموضع: .2
الموضع باألرض التي تقوم عليها المدينة أو المنطقة التي تشغلها فعال كتلتها المبنية إذن فهو يعد يعرف 

عامال في التعرف على عناصر وأسباب قيام المدينة باعتبارها نقطة هامة في تطورها وتوسعها ، فتعد 
 جلها المدينة .أهم عنصر لتكوين خصائصها العمرانية ، ألنه يحدد نوع الوظيفة التي قامت من ا

فمدينة وادي العثمانية تنتمي إلى إقليم السهول العليا الشرقية حيث المنطقة تمتاز بأرض منبسطة ال 
 .1م ، على مستوى سطح البحر ، إذن مدينة وادي العثمانية ذات طابع سهلي  700يتجاوز ارتفاعها 

 ( 02الخريطة رقم )

N

الحدود البلدية
مدينة واد العثمانية
التجمعات الثانوية

جبال
اوذية

سد قروز
غرب-الطريق السيار شرق

 شخصية.+معالجة 2012سنة  والتعميرالمصدر:المخطط التوجيهي للتهيئة 

 
                                                             

 .56: شنينة آمال ، عمران نبيلة ، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 موضع مدينة واد العثمانية(: 01صورة رقم ) 

جبل عقاب
م    

جبل قروز
م    

جبل توكيا
م    

مدينة واد 
العثمانية

 

 

 طوبوغرافيا المدينة.( : 02صورة رقم ) 

750

 .2020+ معالجة شخصية  SAS.planettOpenStreetMapeالمصدر: 
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  التضاريس : .3

 بشكل عام بلدية وادي العثمانية تظهر كثيرة التالل والتي تهيمن على سهوا وادي العثمانية 

 : االرتفاعات 

م ، حيث نجدها مرتفعة للغاية في الشمال  1263م الى  678دي العثمانية يتراوح بين ارتفاع بلدية وا
م على مستوى السهل ، نادرا ما يتجاوز  805و 717م ، مابين  1100الشرقي حيث غالبا ما تتجاوز 

 .1م في بقية أراضي البلدية  850

 

 الجبال : -

على حدود مع بلدية عين السمارة تتركز التضاريس الجبلية في بلدية وادي العثمانية في الشمال الشرقي 
 .2م  1263وابن زياد ويمثلها جبل فركتيا بارتفاع 

مانية تحيط بها الجبال من كل جهة وكل جبل له خصائصه ومميزاته الخاصة به حيث مدينة وادي العث
هي عبارة عن مجموعة الكتل الجبلية المرتفعة الخالية من الغطاء النباتي ،  بالمئة 13تشكل الجبال نسبة 
 واهم هذه الجبال : األرضخدمة  أمامحيث تشكل عائقا 

  "عقاب":جبل            

يعد من اكبر الكتل الجبلية المتواجدة بالمنطقة ، يقع شمال شرق البلدية يرجع تشكيله الى الحركات 
 م . 1220خالل الزمن الكرتياسي التي تصل قمته التكتونية التي حدثت 

 جبل"قروز" :          

م، هو ذو ارتفاع متوسط تتراوح  320يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمنطقة يرتفع عن السهل بحوالي 
 م ، وهو جبل ذو تكوينات كلسية. 1187التي تصل ارتفاعها إلى قمة  أعلىم ، باستثناء  916- 820بين 

 جبل "توكيا":         

م حيث ان تكويناته 924جزء منه يقع في المنطقة الجنوبية للبلدية على شكل تالل يصل أقصى ارتفاعها 
 عبارة عن طبقات رفيعة من الكلس .

 

                                                             

 : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية وادي العثمانية.1 
 : المرجع السابق.2 
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 السهول: 

سهول إقليم مدينة وادي العثمانية عبارة عن حوض يمتد من الشرق إلى الغرب على شكل رواق يتسع 
م يجري فيه وادي الرمال ، منجده جنوب المدينة تتخلله بعض  680ارتفاعه حوالي كلما اتجهنا غربا 

 1الشعاب إال أنها غير كثيفة، وهذا راجع إلى االنبساط التام الذي يعيق حركة السيالن .

 

 االنحدارات: .4
 بالمئة: 3و 0فئة المنحدر بين  -

وهي مناسبة مع سهل واد العثمانية ، وكذلك بعض المساحات المسطحة  أساسيتتوافق هذه الفئة بشكل 
 كثيرا للتكثيف الزراعي .

 : 12.5و  3فئة المنحدر بين  -

 .انتشارا في البلدية وهي فئة مواتية للنشاط الزراعي  األكبركون في شكل تالل، هي الفئة عادة ما ت هذه

 : 12.5فئة المنحدر اكبر من  -

(، 25، والتي تزيد عن  25و  12) الفئة بين  12.5من  األكبرجميع المنحدرات هذه الفئة التي تضم 
ي الجزء الشمالي الشرقي. البلدية وخاصة ف أنحاءتتوافق مع بعض التضاريس ، منتشرة في جميع 

 2االنحدار القوي نسبيا هو عامل يحد من التكثيف الزراعي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .66: شنينة أمال ، عمران نبيلة ، مرجع سبق ذكره،ص1 
 . 2012واد العثمانية : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية 2 



 الفصل الثاني [الدراسة التحليلية لمدينة واد العثمانية]
 

 
39 

 

 الهيدروغرافيا وموارد المياه : .5

 سقان" .-والحوض الفرعي "واد الرمال بلدية واد العثمانية ضمن حدود حوض الصب الكبير الرمالتقع 

 كثيفة تتكون من : هيدروغرافبةتستفيد البلدية من شبكة 

بواسطة سد قروز  أكثرواد الرمال الذي تم تقليصه  أهمهاالغرب  إلى أوديةسلسلة  
 .1انه الواد الدائم الوحيد الذي يتدفق حتى في الصيف 

 05عليه سد حمام قروز والذي يقع بين الطريق الوطني رقم  أنشاوهو الذي 
نصفين من الجهة  إلى، ويقسم مدينة وادي العثمانية  17رقم  ألوالئيوالطريق 
 الجنوبية.

ل عند مخرج المدينة حيث ليلتقي بواد الرما جافا،واد العثمانية والذي غالبا ما يكون  
 خاصة في الشتاء. األخرىيتميز بجفافه في الصيف وجريانه في الفصول 

واد بويقور يمر من الغرب قاطعا مدينة وادي العثمانية في الوسط ليلتقي بوادي  
 األخرىالرمال عند مخرج المدينة ، حيث يتميز بجفافه صيفا وجريانه في الفصول 

 .2رتفعات الشمالية لبلدية عين الملوك خاصة الشتاء وينبع من الم

تجدر اإلشارة إلى أن البلدية لديها هيكل هيدروليكي مهم يتمثل في سد قروز الواقع غرب التجمع وهو 
 مخصص لتزويد مدينة قسنطينة .

 

 (: واد الرمال.04صورة رقم )  (: واد بويقور. 03صورة رقم )

                  

 .2/09/2020الطالبة في المصدر:من التقاط 
                                                             

 . 2012: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية واد العثمانية 1 
 . 71: شنينة أمال ، عمران نبيلة ، مرجع سبق ذكره، ص2 
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 (.03الخريطة رقم )

+معالجة شخصية.2012المصدر:المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير  
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III. دراسة العمرانية:ال 
 مراحل التطور العمراني:  -1

 

 تميزت هذه المرحلة بفترتين:مرحلة االستعمار الفرنسي: 

م 1873ظهر مركز وادي العثمانية في عهد الحملة الفرنسية  : 1954ماقبل  األولىالفترة 
، انشات  األهالي وأمالك أراضيم الذي بموجبه يتم مصادرة  1985وبعد صدور قانون 

هكتار . وبلغ 27المدينة االستعمارية ذات الطابع الشطرنجي حيث بلغت المساحة المبنية 
هي المتواجدة بين الوادي للمدينة ) تواجد النواة  لىاألومسكنا بالنواة  351عدد المساكن 

 (.بالقرب من مصادر المياه  األولى

وهي الفترة الحساسة في تاريخ الوطن إذ تمثل حرب  : 1962-1954الفترة الثانية من 
التحرير والتي تميزت بعمليات حشد ونزوح األهالي إلى مراكز المدن ، مما يشهد النمو 

بيرا في هذه المرحلة حيث انحصر في البناء الفوضوي الذي تمثل في الديمغرافي توسعا ك
المنازل التقليدية ، فكان التوسع بمحاذاة الوادي والطرق أي وسط المدينة ، وهي تعد ابطا 

 مرحلة من حيث النمو العمراني وهذا راجع إلى سياسة االستعمار.

 :تميزت هذه المرحلة بعدة فترات متميزة  االستقالل:مرحلة ما بعد  

عرفت المدينة توسعا عمرانيا في كل االتجاهات ، حيث كان النمو  : 1984-1962 األولىالفترة            
النمو العمراني الدائري ومطوق للنواة القديمة  أي،  األولىفي الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية للنواة 

والفوضوي بعد االستقالل فعرفت المدينة نموا عمرانيا ضاربا عرض الحائط  ، استمر النمو العشوائي
كل القوانين والمخططات المعمول بها في تنظيم البناء والتحكم فيه ، فعلى سبيل المثال المخطط 

 األشجارضفاف وادي بويقور كانت مخصصة لزراعة  أنم يبين  1967التوجيهي للتنمية العمرانية لسنة 
هكتار ، ومع بداية الثمانينات كان االمتداد  100ع نهاية السبعينيات قدرت المساحة المبنية المثمرة وم

مواد البناء الحديثة مما شجع على تعدد الوحدات  انتشارالعمراني في اتجاهين شمال شرقي وجنوبي مع 
و العمراني يتماشى مع استفادة اقتصادية في المدينة ، لما كان النم ألقصىالسكنية والمبنى الواحد تحقيقا 

هذه المرحلة  ألهميةالطرق المرصوفة والمجاري المائية ، فقد عبدت بعض الطرق داخل المدينة ونظرا 
 العوامل المؤثرة في ذلك : إيجازوما شاهدته من تطور عمراني سريع فيمكن 

 حدوث نوع من التنمية االقتصادية وإنشاء عدد من المخازن والمستودعات مما اثر على -
 المساحة العمرانية بالزيادة.

 ارتفاع المستوى المعيشي وزيادة التحضر. -

 ظهور في هذه الفترة اإلسكان الحكومي. -

تابعة لوالية  أصبحتحيث  اإلداريوهي تشمل الفترة ما بعد التقسيم  : 2008-1984الفترة الثانية         
فعرفت نموا عمرانيا سريعا ، معدالته  لىأعحيث حقق النمو العمراني  اإلطالقفترة على  أهمميلة وهي 

جديدة للبناء والتعمير المتمثلة في التحصيصات الجديدة حيث ساهمت  أقطابتميزت هذه الفترة بظهور 
المتمثل في النواة القديمة  األولبشكل كبير في التطور العمراني والمجالي للمدينة خرجت من النطاق 
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في المدينة ، فتضاعف بذلك عدد المساكن وزادت  لإلسكانجانب ظهور وتطبيق سياسات جديدة  إلى،
 األراضيالمساحة المبنية امتدادا وعرفت المدينة خالل هذه الفترة التوسع العمراني على حساب 

الفترة ا شهدت المدينة توسعا كبيرا في النمط الجماعي، كما شهدت هذه مالزراعية في اغلب االتجاهات ك
سكن ، حسب  1586ب:  2005سكن وسنة  95ب:2000طلب كبير على السكن قدر العجز لسنة 

المصالح التقنية للبلدية وفي ضل هذه الحالة فقد تم البناء والتعمير في بعض المساحات الشاغرة والتي 
 1 ، رغم درجة الخطورة وذلك في غياب الوعي بالخطر .م فقط عن وادي بويقور  60تبعد ب 

 

 ( 05الصورة رقم )

   

  2020صورة جوية + معالجة شخصيةالمصدر: 

 
                                                             

 : شنينة أمال ، عمران نبيلة ، مرجع سابق .1
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 وحدات الهيكلة الحضرية لمدينة وادي العثمانية : -2

" ويشكل العمود الفقري للتجمع ويوفر هيكلة Yهو النواة القديمة ياخد شكل "مركز مدينة وادي العثمانية 
 "شبه مشعة" .

( تتداخل الوحدات الحضرية  RN5 ،RN A5 ،CW17على طول محاور الهيكلة الرئيسية الثالثة ) 
 المختلفة ) المناطق (:

 هكتار(. 35": مركز المدينة ) UAالوحدة " -

 هكتار(. 30 -": الحي الجنوبي ) جبل قروزUB1الوحدة " -

 هكتار(. 41": الحي الشرقي ) UB2الوحدة " -

 هكتار(. 27الشمالي للمستشفى )": الحي UB3الوحدة " -

 هكتار(. 51 – 04": الحي الغربي ) مخطط شغل األرض رقم UB4الوحدة " -

-على طول واد بويقور  – 04": الحي الغربي ) مخطط شغل األرض رقم UB5الوحدة " -
 هكتار(. 30

 65) القطاع الشمالي الغربي 02": الحي الطرفي لمخطط شغل األرض رقم UCالوحدة" -
 هكتار(.

 هكتار ex RN5  (36 .) –": الحي المجاور الشرقي UD1الوحدة " -

 هكتار(. 52جبل قروز )  –": الحي المجاور الجنوبي UD2الوحدة " -

 هكتار(. 27)  -الجنوب الشرقي–": منطقة النشاطات االقتصادية UEالوحدة " -

 

 المختلفة:الشبكات  -3
 شبكة الطرق: 3-1

أساس الحركة للمدينة واهم العناصر التي يقوم عليها تخطيط المدن فهي  األساسيتعتبر الطرق الشريان 
التطرق لدراسة شبكة الطرق في  إلىسي لجميع القطاعات هذا ما دفع بنا في المدينة والمحرك الرئي

بواسطتها يتم نقل السلع والبضائع وتسويق المنتجات وكذلك الحصول على الموارد  ألنهموضوعنا هذا 
اجل التصنيع ، فيجب التركيز على هيكلة جيدة لشبكة الطرق لتسهيل المواصالت وتشجيع من  األولية

  االستثمار .

 الطرق الرئيسية: ) محاور الهيكلة الرئيسية ("

05 RN ex .هو الشريان الرئيسي للمدينة 
RN05  طريق من الجهة الشمالية 

RN 5A  الجنوب ويتقاطع مع  إلىيعبر المدينة من الشمالRN5  وex-RN5 . 
CW 17 .يربط المركز بمنطقة النشاط 

 الطرق الثانوية ) محاور الهيكلة الثانوية ( 
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 . 03الطريق الشمالي الذي يؤدي إلى ابن زياد ويحدد حدود مخطط شغل األرض رقم 
ويؤدي نحو طريق الجانب  02ورقم  03الطريق الذي يعبر مخطط شغل األرض رقم 

 . 1الشمالي الشرقي"

 

(.01المخطط رقم )  

المجال الحضري دودح

. 2020شخصية المصدر: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير + معالجة   

 

 

 

 

 

                                                             

 . 2012: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير1 
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0202المصدر:صورة جوٌة + معالجة شخصٌة   

 

 

 للشرب :شبكة المٌاه الصالحة  3-1

 .0202بالمئة ، حٌث تم تجدٌدها وإعادة صٌانتها سنة  022نسبة التغطٌة للشبكة 

 ٌوجد ثالث مصادر لتزوٌد مدٌنة وادي العثمانٌة بالمٌاه الصالحة للشرب:

 سد بنً هارون -

 لروز دمحطة المعالجة بس -

 1التنمٌب -

 كما ٌوجد ثالث خزانات على مستوى مدٌنة واد العثمانٌة.

 

                                                           
1
 الموارد المائٌة لوالٌة مٌلة.بمدٌرٌة : معلومات من رئٌس مكتب التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب  

شبكة الطرق بمدٌنة واد العثمانٌة ( : 20صورة رلم )  
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(.20) المخطط رلم  

طرق رئٌسٌة
ٌةداو

لنوات توزٌ  المٌاه
خزانات

المناتلطر 
. 0202المصدر:مدٌرٌة الموارد المائٌة لوالٌة مٌلة + معالجة شخصٌة تنمٌب  

 

 شبكة الصرف الصحً: 3-2

شبكة الصرف الصحً بمدٌنة وادي العثمانٌة هً فً طور التجدٌد والصٌانة لتصل نسبة التغطٌة الى 
 بالمئة. 022

مم وٌتم  0022مستوى أنفاق ولنوات ٌصل لطرها إلى حٌث ٌتم تجمٌ  مٌاه الصرف الصحً على 
 معالجة المٌاه على مستوى محطات المعالجة.
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(.20المخطط رلم )  

       N 

 

Echelle:1l4000

معالجة شخصٌة.المصدر:مدٌرٌة الري والموارد المائٌة للوالٌة مٌلة +   

 

 

Plans d’assainissement de ville oued el Athmania 
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التجهٌزات:  -4  

 :هً من أهم االستخدامات التً تساهم فً حركة وتطوٌر  التعلٌمٌة والتكوٌنٌة
مؤسسات للتعلم األساسً  00التجمعات الحضرٌة وتشمل مدٌنة وادي العثمانٌة على 

 للطورٌن األول والثانً، وثانوٌة واحدة ومتمنة إضافة إلى مركز التكوٌن المهنً.

 

  :الصحٌة 

تعتبر الخدمات الصحٌة ذات أهمٌة كبٌرة فً حٌاة السكان وإحدى مؤشرات التنمٌة ، ولد أعطت 
الدولة األولوٌة لمطاع الصحة وذلن بوض  المخطط الوطنً للمرافك الصحٌة وهذا حسب لانون 

 بهدف تمرٌب الخدمات إلى سكان المدن واألرٌاف ، تتوفر مدٌنة وادي العثمانٌة على 20/02
 عدد من الهٌاكل التً تساهم فً تحسٌن المستوى الصحً لألفراد وتتمثل هذه الهٌاكل فً :

 سرٌر اإلخوة بوخشم ( . 002المستشفى الرئٌسً ) مستشفى  -

 مستشفى األمراض العملٌة . -

 العٌادة المتعددة الخدمات  -

 وحدة المتابعة للكشف المدرسً . -

 تحتوي المدٌنة على مركز لمعالجة اإلدمان . -

 حمام معدنً . -

 : الشعائرٌة والدٌنٌة 

تتمٌز المرافك الدٌنٌة بأهمٌة بالغة ألنها تمثل جزء من شخصٌة وحٌاة المجتم ، ولد لدرت 
هكتار ، حٌث تحتوي مدٌنة وادي العثمانٌة على ثالث مساجد  0602المساحة اإلجمالٌة لها ب 

 ٌة وممبرة الشهداء .ومدرة لرآنٌة وتحتوي على ممبرة واحدة للمسلمٌن وممبرة مسٌح
 :ًالترفٌهٌة والرٌاضٌة والثماف 

 مؤسستٌن لدور الشباب. -

 .0م 022لاعة سٌنما مساحتها  -

 .0م 022مكتبة البلدٌة تزٌد عن  -

 الملعب البلدي بحري دمحم . -

 لاعة متعددة الرٌاضات. -

 أرب  مالعب جوارٌة . -

 دار الحضانة . -

 حدٌمة البلدٌة جنان ملول احمد. -
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  واألمنٌة:اإلدارٌة 

تتمثل فً المؤسسات اإلدارٌة التً تضمن تسٌٌر األمور اإلدارٌة للسكان وتنظٌم العاللات فٌما 
بٌنهم ، وتم  هذه المرافك بوسط المدٌنة ، وكذلن المرافك األمنٌة التً تسهر على سالمة وامن 

 وتسٌٌر حسن لمصالح المجتم  وتتمثل هذه الهٌاكل فً :
 الممر البلدي. -

 الدف  للبرٌد .مركز  -

 بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة . -

 مفتشٌة الضرائب . -

 لابض الضرائب المختلفة. -

 أمٌن خزٌنة ما بٌن البلدٌات. -

 مفتشٌة المصالح الفالحٌة . -

 مركز الدف  للضمان االجتماعً . -

 . ADEوحدة التصفٌة للمٌاه  -

 وحدة التطهٌر ومعالجة المٌاه المدرة . -

 عمومٌة والطرق .وحدة الصٌانة لألشغال ال -

1ممر فرلة الدرن الوطنً، ممر الحماٌة المدنٌة، مركز هاتفً. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .08-02شنٌنة أمال ، عمران نبٌلة ، ، مرج  سبك ذكره،ص ص: 
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I. الدراسة الدٌمغرافٌة 
 

عرفت مدٌنة واد العثمانٌة كغٌرها من المدن زٌادة سرٌعة فً عدد السكان وهذا راج  إلى الزٌادة 
 الطبٌعٌة والنزوح الرٌفً نحو مراكز الخدمات واألنشطة. 

 

 .0200إلى سنة  0990:تطور عدد سكان مدٌنة واد العثمانٌة من سنة (11الجدول رلم ) 

 .0202المصدر:المصلحة التمنٌة ببلدٌة واد العثمانٌة ،مكتب االحصاء

 

 

أعمدة بٌانٌة لتطور السكان بمدٌنة واد العثمانٌة. ( : 12الشكل رلم)  
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(. 20المصدر: انجاز الطالبة باالعتماد على الجدول رلم )  

 

 

 

 

 .0200إلى  0908 :معدالت النمو بمدٌنة واد العثمانٌة خالل الفترة من(12الجدول رلم ) 

 
 المدينة

 
 .0321/0332معدل النمو 

 
 .0332/2112معدل النمو 

 
 .2112/2102معدل النمو 

 
 واد العثمانية

 
0690 

 
0622 

 
2609 

بن   : شنٌنة أمال ، عمران نبٌلة ، تسٌٌر خطر الفٌضانات فً مدٌنة وادي العثمانٌة ، تسٌٌر المدن والتنمٌة المستدامة ، جامعة العربً المصدر
. 0202/  0202مهٌدي أم البوالً ، سنة   

 

أعمدة بٌانٌة تمثل معدالت النمو.( : 13الشكل رلم )  

                    

(. 20المصدر:من انجاز الطالبة باالعتماد على الجدول رلم )  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

1987-1998 1998-2002 2002-2012

 معدل النمو

 معدل النمو



 الفصل الثانً [[الدراسة التحلٌلٌة لمدٌنة واد العثمانً]]
 

 
52 

 

 

II.  الدراسة االلتصادٌة 

 

 المطاعات االلتصادٌة الرئٌسٌة: -1

 الفالحة:

العثمانٌة على الكثٌر من المنتجات الفالحٌة المختلفة من حبوب و محاصٌل زراعٌة تتوفر بلدٌة وادي 
 كذلن بالنسبة للماشٌة :

 (: اإلنتاج الرئٌسً السنوي.20جدول رلم )

                   
 المنتجات الرئٌسٌة

 
 المجموع ) لنطار(

 099000 الحبوب
 9002 الزراعة البمولٌة

 022 الزٌتون
 00 األشجار الفواكهأنواع أخرى 

 .0200المصدر: مكتب اإلحصاء ببلدٌة واد العثمانٌة

 (:ٌمثل اإلنتاج الفالحً للماشٌة.22جدول رلم )                                

 العدد الماشٌة
 2012 البمر
 12451 الغنم

 1532 الماعز
 1 اإلبل
 1 الخٌل

 .0200العثمانٌةالمصدر:مكتب اإلحصاء ببلدٌة وادي 
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 الزراعة: 

زراعة دٌنامٌكٌة وراسخة تم إنشاءها على مستوى المجال واألراضً الزراعٌة. على مدى العمد الماضً 
من المزارعٌن  802كانت العمالة ذات زٌادة بطٌئة . مدٌرٌة الخدمات الزراعٌة تشٌر إلى وجود 

 .0220، مزارع تجرٌبٌة( فً  EAC .EAIمشتغلٌن )  009الخواص و 

ٌعكس هذا الوال  الوض  العام للمطاع المعاق من السٌاسٌة الموجهة إلى العالم الرٌفً ) إعادة هٌكلة 
متعددة، الدعم الغٌر كافً للمزارعٌن ، االستثمار فً البنٌة التحتٌة الهٌدرولٌكٌة الغٌر فعالة ، التدرٌب 

 من الحوافز للهجرة الرٌفٌة . الغٌر المالئم وما إلى ذلن ( والعدٌد

لم ٌتم تمٌٌم تأثٌر جمٌ  اإلصالحات االلتصادٌة والمؤسسٌة على هذا المطاع حتى اآلن من حٌث 
 EACمن طرف وزارة الزراعة التً تمترح العودة إلى امتٌاز)  022الوظائف. أجرٌت دراسة فً سنة 

EAI.من اجل أداء أفضل ) 

بالمئة من المساحة اإلجمالٌة  82600هكتار أي  20000كانت الزراعة تمثل  0220فً سنة 

للبلدٌة،الزراعة نشاط التصادي كامل ٌرتبط ارتباطا وثٌما باألراضً والمساحة وهً تشكل خصائص 

 الزراعة الرٌفٌة الموجهة نحو المنتجات المتخصصة من الحبوب .

 1لحبوب الجافة .هذا هو النشاط الرئٌسً للمدٌنة وهو ٌعتمد بشكل أساسً على محاصٌل ا

 

 

 الصناعة: " تراث صناعً مثٌر لالهتمام " 

 0992إن اإلصالحات التً أجرٌت على مدى العمد الماضً ، والسٌما فً سٌاق خطة التكٌف الهٌكلً ) 
( ، جعلت من الممكن تعزٌز المطاع الخاص ، تحرٌر التجارة ، وإزالة بغض المٌود المفروضة  0998-

وإنشاء مؤسسات عامة على طرٌك الخوصصة ، وإرساء أسس نظام مالً جدٌد   على المطاع الزراعً ،
 وتكٌٌف تشرٌعات العمل.

شهدت هذه المرحلة على وجه الخصوص اإللغاء التدرٌجً من لبل الدولة لدعم أسعارها لمعظم 
عات المنتجات ، الضغط الهائل لموة العمل فً المؤسسات العامة والتباطؤ فً خلك فرص العمل فً لطا

اإلنتاج ، من جهة ، جو من عدم االستمرار السٌاسً المرتبط بالظروف األمنٌة المضطربة ، من ناحٌة 
 أخرى عوالب اجتماعٌة سلبٌة كان من بٌنها زٌادة البطالة و الفمر األكثر حساسٌة .

                                                           
1
 . 0200: المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر لبلذٌة واذ العثمانٌة  
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واد العثمانٌة( )شركة سٌرامٌن بالط S.C.O.Aالوحدة الصناعٌة العامة الرئٌسٌة المائمة فً واد العثمانٌة :
 إلنتاج بالط األرضٌات والسٌرامٌن.

 

 الصناعة الخاصة: 

سنوات باعتبارها احد المحاور الناشئة لاللتصاد الوطنً الناتجة عن  02تم طرح الصناعة الخاصة منذ 
إصالحات التحرٌر بشكل عام ومن سٌاسة تشجٌ  االستثمار ولد أظهرت الصناعة الخاصة دٌنامٌكٌة 

هذه الفترة ولد طورت بشكل خاص لدراتها فً بعض الصناعات الغذائٌة و مواد ملحوظة طوال 
البناء،...الخ . ال تزال أفالها الواعدة مؤكدة فً مواجهة إعالتها الخاصة ) اإلدارة ، المدرة التموٌلٌة ( 

تاج التً ولٌود بٌئتها ) الوصول إلى االئتمان المصرفً واألراضً ( . الشركات الرئٌسٌة أو وحدات اإلن
 1تم  هنا وهنان وفً منطمة النشاطات الوالعة جنوب تجم  واد العثمانٌة.

 

 دراسة حالة المطاع الصناعً : -2

 

 :)مصنع لروز بن حسٌن ) إنتاج الحلٌب ومشتماته 

  :النشأة والتعرٌف 

هو عبد الناصر بن حسٌن ، ٌم  فً  ، المدٌر العام للمصن  0220ا فً لروز " بدا تأسٌسه " مؤسسة
ورأس مال ٌمدر ب  0م0008شارع مخلوفً سلٌمان ببلدٌة واد العثمانٌة والٌة مٌلة بمساحة 

 حٌث مر إنشاءها بالمراحل التالٌة : 0220سبتمبر  20دج ، بداٌة نشاطه كان فً  000.00 000 400

 لٌوم لتر فً ا 10.000: إنشاء وحدة معالجة الحلٌب بسعة 0220سنة  -

: انطالق أشغال إنشاء " مركب " ٌتكون من منتجات األلبان واالجبان فً مول   0222سنة  -
 واد العثمانٌة الجدٌد .

 ملٌون. 226202: زٌادة رأس مال الشركة إلى 0222 -

 لتر. 08222: بدا تشغٌل الوحدة الجدٌدة بطالة معالجة تبلغ 0229 -

 دٌنار .ملٌون  022: زٌادة رأس مال الشركة إلى  0229 -

 : إطالق نطاق جدٌد لجبن الكمومبارت المذاب . 0202 -

 ملٌون دٌنار . 222: زٌادة رأس مال المؤسسة إلى  0200 -

         2 : إطالق منتجات جدٌدة مثل كرٌمة الكمومبارت ..... 0200 -

 

 

                                                           
1
 .0200: المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر لبلدٌة واد العثمانٌة  

  2: معلومات من مكتب العملٌات بالمؤسسة.
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ماي  02وتم تعدٌلها فً  ISO 22000تحصلت المؤسسة على شهادة المواصفة الدولٌة  0222فً سنة 
0200. 

 

      
 

 

 :استثمارات المؤسسة 

لتر  000 40بمدرة معالجة وتحوٌل  0م 000 50توسعة مؤسسة لروز بن حسٌن فً أرضٌة  -
 دج .  000 000 000 4فً الساعة ، ثمن المشروع 

 ة.     دٌدتوسعة ملبنة على مستوى منطمة النشاط الج -

 

 

 

                                                                                                                                        
حلٌب البمر ، الحلٌب المعاد تكوٌنه ، الزبدة ، كرٌمة طازجة ، اللبن ، كرٌمة الكومومبارت  أهم منتجاته:

، االجبان ، كل هذه المواد ناتجة عن عملٌة تحوٌل حلٌب البمر األصلً.لدرة معالجة وتحوٌل الحلٌب 
ن المائمون مجم . الفالحٌ 00فً الساعة وعدد مجمعات الحلٌب هو لتر 08222الخام فً الٌوم تمدر ب 

 10الصورة رلم 
(11 )

 . 2112دٌسمبر المصر:التماط الطالبة فً GROUZ LAITصفحة  المصدر:
. 0209 .2112دٌسمبر

 12الصورة رلم 
(11 )

 للمؤسسة ISO 22000شهادة المواصفة الدولٌة
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فالح وتتم هذه العملٌة فً مختلف المجمعات على مستوى الوالٌة.ومن منتجاته أٌضا  000بعملٌة الجم  
 .1علف الماشٌة 

                 

.       (02(.                                                                صورة رلم )  29صورة رلم )      

          

 

 

 

بمرة حلوب لتوزٌعها على  222"حٌث هٌأت مجموعة لروز بوادي العثمانٌة إسطبالت ووسائل اللتناء 
المنتجٌن والتناء إنتاجها من الحلٌب وباالعتماد على مختلف المزارع ومربً األبمار فً الوالٌة منها 

والمركب العصري لتربٌة األبمار الحلوب لمجموعة بوالصوف الذي بدا  مزرعة معزوزي بوادي النجا
مالٌٌن لتر سنوٌا  0بمنطمة الخضراوٌة بوادي العثمانٌة وذلن بمدرة إنتاج تصل إلى  0208ٌشتغل سنة 
بمرة حلوب م  برنامج  0222بمرة حلوب من السالالت العصرٌة على إن ٌبلغ الحما  022ابتداء ب 

هكتار من األراضً التً تملكها المجموعة وذلن لتطوٌر  0022خضر على مساحة إنتاج العلف األ
لدرات االستثمار بهذه الشعبة والسٌما بحوض الحلٌب بوادي العثمانٌة وعلى الرف  من مستوى اإلنتاج 

 . 2وتحوٌل الحلٌب الطازج بما ٌسمح بتملٌص نسبة اللجوء لمسحوق الحلٌب المستورد"

 

 

 

 

 

                                                           

بالمؤسسة .: ممابلة م  مدٌر مكتب العملٌات  1
  

2
 : معلومات من مكتب العملٌات بمؤسسة لروز . 

   GROUZLAITصفحة المصدر :

 منتجات مصنع لروز 
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    معالجة الطالب   صورة جوٌة   المصدر

 

 :) منطمة النشاطات المدٌمة ) من طرف وكالة عمارٌة 

  تم  المنطمة فً الجنوب الشرلً لمدٌنة وادي العثمانٌة بمحاذاة سد لروز تبلغ مساحتها
ووالٌة  العٌدشلغوم  بلدٌةالمؤذي نحو  08بها الطرٌك الوالئً رلم  وٌمر هكتار 0602

 .لطعة  98تتشكل من  لسنطٌنة 

 

 

( : مول  مصن  لروز بمدٌنة واد العثمانٌة. 00رلم ) الصورة  
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    معالجة شخصٌة   صورة جوٌة   المصدر 

سد لروز

  

 تحوي العدٌد من األنشطة منها :

 توزٌ  األدوٌة وتخزٌنها  

 وحدة التفمٌس وعلف الدواجن  

 زٌوت ) نفطال ( 

 ورشة صناعة المالبس خٌاطة وصبغ  

 بٌ  المشروبات الغازٌة والعصائر . 

 ملبنة 

 فرع لمصن  لروز للحلٌب ومشتماته . 

(: مول  منطمة النشاط المدٌمة بمدٌنة واد العثمانٌة. 00الصورة رلم )  
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 مصن  بوعرد للصفائح الخشبٌة . 

 نجارة ومٌكانٌن وأنشطة حرفٌة  

 مصن  مواد التنظٌف  

 وحدة إنتاج الدلٌك . 

 الفالحٌة .وحدة للمواد  

 وحدة للتبرٌد. 

 صن  الحلوٌات. 

 ورشة أحدٌة. 

 وحدة الغسٌل والتشحٌم . 

 مماولة ألشغال العمارات . 

 مكاتب دراسات. 

1شركة إنتاج بالط األرضٌات والسٌرامٌن . 
 

 

 المشاكل المتواجدة بالمنطمة والتً ٌواجهها المستثمرون 

 السكنات بها .عدم استغالل المنطمة فً األنشطة التجارٌة وبناء  -

 تبدٌل األنشطة. -

 وجود لط  شاغرة غٌر مستغلة فً األنشطة المبرمجة لها . -

 تهٌئة الشبكات ضعٌفة) الطرق والغاز( ونمص تزوٌدها بشبكة المٌاه . -

2استهالن كبٌر للكهرباء على مستواها وغٌاب كهرباء الضغط العالً . -
 

 

 

  لوالٌة مٌلة(:منطمة النشاط الجدٌدة )من طرف مدٌرٌة الصناعة 

 
و  RN05A       تم  المنطمة شمال مدٌنة وادي العثمانٌة فً مدخل المدٌنة بمحاذاة الطرٌك  -

RN05  0202هكتار منشاة منذ نهاٌة  022هكتار وتم توسعتها إلى  20تترب  على مساحة 
ومن المزم  بعد تجسٌد جمٌ    00/00/0202المؤرخ فً  0089بمرار والئً رلم 

منصب شغل  ذات تهٌئة منعدمة  0022مبرمجة على مستواها، التً توفر حوالً المشارٌ  ال
غٌاب لجمٌ  الشبكات ونمص تزوٌدها بشبكة المٌاه الالزمة لعملٌة اإلنتاج خصوصا بالنسبة 

 لمركبات الحلٌب ومشتماته وغٌاب فضاءات التخزٌن والتهٌئة الخارجٌة.

                                                           
 معلومات من مكتب اإلحصاء لمدٌرٌة الصناعة والمناجم بوالٌة مٌلة . :1
 
2
 : معلومات من مكتب اإلحصاء لمدٌرٌة الصناعة والمناجم بوالٌة مٌلة . 



 الفصل الثانً [[الدراسة التحلٌلٌة لمدٌنة واد العثمانً]]
 

 
60 

غلة ومنها التً تم االستفادة منها من طرف لطعة أغلبٌتها غٌر مست 00المنطمة ممسمة إلى 
دة وذلن لغٌاب الرلابة دالمستثمرٌن دون انطالق األشغال وعدم احتراف اآلجال المح

 1والمتابعة وتطبٌك العموبات الالزمة ما ٌعتبر أهم عائك أمام االستثمار.

 

 

 

     معالجة شخصٌة   صورة جوٌة   المصدر 

 

 مشارٌ  لالستثمار منها منتهٌة األشغال وهً : 8حٌث تحتضن هذه المنطمة حالٌا 
 .لبلدي مصن  مواد البناء  

 (. -الممح  –مصن  العجائن ) غٌاب المادة األولٌة  

 :ومنها فً طور االنجاز وهً 
                                                           

1
 : المرج  نفسه. 

(: مول  منطمة النشاطات الجدٌدة بمدٌنة واد  00الصورة رلم )
 العثمانٌة.
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 مركبٌن إلنتاج الحلٌب ومشتماته . 

 توسعة ملبنة لمصن  لروز. 

 وأخرى لم تنطلك األشغال بها وهً:

 ٌد.دمصن  الح 

 مصن  للمنتجات الغذائٌة. 

 

كما سٌتم على مستواها إنتاج األجهزة االلكترونٌة والمواد الصٌدالنٌة ، وٌوجد بها وحدة إنتاج مواد البناء 
مترا مكعبا من  002بطالة إنتاجٌة تصل إلى  0208إلنتاج منذ جوان وهً الوحٌدة التً دخلت حٌز ا
 1.ساعات  0ألف لطعة من الطوب فً  22الخرسانة فً الساعة الواحدة و 

 

 

مركبٌن إلنتاج الحلٌب ومشتماته مصن  إنتاج العجائن 

مصن  مواد البناء  توسعة لمصنع لروز بن حسٌن

 

 0202المصدر: صورة جوٌة +معالجة شخصٌة 

 

 

                                                           
1
 والمناجم لوالٌة مٌلة .: معلومات من مكتب اإلحصاء بمدٌرٌة الصناعة  

(:الوض  الحالً للمنطمة.02)الصورة رلم  
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 استخالص

المشاكل الموجودة على مستوى مناطك النشاط والتً هً الوعاء األساسً لممارسة االستثمار كل هذه 
ٌمكن أن  تشكل عائك كبٌر أمام االستثمارات لذل ال بد من معالجة هذه المشاكل والعرالٌل التً 
ٌواجهها المستثمرون وبحث سبل حلها لتكون هذه المناطك جاهزة للعمل بصورة جٌدة ومناسبة 

 زة للتوطٌن الصناعً بها.ومجه

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانً [[الدراسة التحلٌلٌة لمدٌنة واد العثمانً]]
 

 
63 

 خالصة الفصل

 

بعد ما لمنا بالدراسة التحلٌلٌة لمدٌنة وادي العثمانٌة فً هذا الفصل توصلنا إلى أن:     

مدٌنة وادي العثمانٌة هً التجمع الرئٌسً لبلدٌة وادي العثمانٌة التً تعتبر من أهم  -
 حٌث المولع والمساحة وكذلن الثروات الطبٌعٌة والحٌوانٌة . البلدٌات بوالٌة مٌلة من

 10والطرٌك الوالئً رلم  15مولعها االستراتٌجً حٌث ٌمر بها الطرٌك الوطنً رلم  -
 –كذلن ٌمر بالمرب من المدٌنة من الجهة الجنوبٌة الشرلٌة الطرٌك السٌار شرق  134و

 غرب .

 مر بها واد بوٌمور واد العثمانٌة وواد الرمال.ٌحد المدٌنة من الجهة الجنوبٌة سد لروز وٌ -

 ٌتركز بالمدٌنة جمٌع التجهٌزات اإلدارٌة والصحٌة والتعلٌمٌة. -

تتمٌز المدٌنة بالتطور والزٌادة السكانٌة التً تخلك لنا  موارد بشرٌة هامة التً البد من  -
التسٌٌر واالستخدام األمثل لها بأسلوب ٌضع كل فرد فً مكانه المناسب.                                                 

الصناعات التحوٌلٌة وزٌادة  ٌتوفر بها إمكانٌات فالحٌة وزراعٌة التً ٌمكن استغاللها فً -
 اإلنتاج وتوفٌر فرص العمل .

ٌوجد بالمدٌنة منطمتً نشاط لكنها غٌر مهٌأة كما ٌجب الستمبال األنشطة واالستثمارات  -
 وخاصة منطمة النشاط الجدٌدة التً تعانً من انعدام التهٌئة.

صناعً الذي البد توجد بالمدٌنة العذٌذ من األنشطة التجارٌة والخدمات وخاصة النشاط ال -
 من معالجته و دراسته والعمل على توطٌنه.     
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دمة الفصل مق  

االستثمارات  واطلعنا على مختلفبعدما قمنا بتحلیل القطاع الصناعي لمدینة وادي العثمانیة 
 األنشطةالمدینة تتوفر على العدید من  أن إلىتوصلنا  بھا المؤسسات الصناعیة الموجودة و

 بتوفیر وتھیئة التجھیزات المالئمة لذلك تعزیزھا وتوطینھاالصناعیة التي یمكن العمل على 
  . واألجنبیةوھذا ما یشجع على االستثمارات المحلیة  مع ضبط القوانین التي تسیرھا

المناسب لتفعیل للتوطین الصناعي وخلق التجھیز  أسلوب إتباعالتفكیر في  إلىما یدفعنا   
تلبیة لدور المؤسسات الصناعیة وتشجیع االستثمار وبالتالي تحقیق تنمیة صناعیة 

على المستوى المحلي والوطني، ویتمثل ھذا األسلوب في انجاز  االقتصاداالحتیاجات ودعم 
االعتبار المقومات  مناسبة ومجھزة مع أخد بعین بمدینة وادي العثمانیة منطقة صناعیة

وتطبیق مبدأ التشاركیة  وخاصة السكان لذلك وھذا باحترام ومشاورة كل الفاعلین الالزمة
تحقیق تنمیة  أساسللوصول الى التعاون الفعال بین المجھود الشعبي والحكومة والذي ھو 

  .محلیة بالمنطقة

ونضرا للوضع الراھن للبالد والذي كان عائق كبیر في قیامنا بھذا البحث وھذه الدراسة 
نا إلى اخذ دراسة سابقة لمشروع تتوافق مع ا یلزم لجأمل وجھ وتجسید المشروع كمعلى أك

ھا وإبراز النقاط المشتركة والمختلفة بین الدراستین دمشروعنا المقترح المفترض انجازه ونق
  . جدیدةوالنقاط االیجابیة في الدراسة السابقة التي یمكننا االستفادة منھا واقتراح نقاط وأفكار 

  :وھما كاآلتي  جزأینلذا سیتضمن ھذا الفصل 

I. ببلدیة  ورھا في النھوض باالقتصاد الوطنيالصناعة ود(لدراسة سابقة  دونق تقدیم
  .)سكیكدة

II.  المشروع المقترحتقدیم.  

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث [الدراسة التنفیذیة]
 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. لدراسةتقدیم ونقد ل 
 السابقة

 في ھذا البحث والذي ھو عبارة عن مذكرة مكملة لنیل شھادة الماسترفي
تسییر التقنیات الحضریة ، تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة ، تم  

دراسة موضوع الصناعة ودورھا في النھوض باالقتصاد الوطني وذلك باخد 
بلدیة سكیكدة كمثال ودراستھا طبیعیا وعمرانیا واقتصادیا لمعرفة مختلف 

تزخر بھا ، الخصائص التي تتمیز بھا ومؤھالتھا وكموناتھا والموارد التي 
كما تم التركیز على دراسة وتحلیل مختلف المناطق الصناعیة ومناطق 

  .النشاط بالمدینة كونھا ذات وزن اقتصادي وطني ومحلي 

حیث اھتمت ھذه الدراسة بإبراز اإلمكانیات المتوفرة ببلدیة سكیكدة التي یمكن 
یة من خاللھا إحداث قفزة نوعیة في مجال الصناعة حیث تم طرح إشكال

  :البحث بالتساؤل التالي 

كیف یمكن لبلدیة سكیكدة استغالل اإلمكانیات المتاحة بھا في تحقیق تنمیة 
  .اقتصادیة شاملة بالمنطقة؟

  :وتم وضع فرضیات لھذه اإلشكالیة وھي كاآلتي 

بلدیة سكیكدة تمتلك مقومات النھوض بالصناعة في عدة مجاالت الن  -
تحقیق ذلك ، ووضع قاعدة صناعیة بھا ھیاكل وبني تحتیة تمكنھا من 

 .تستجیب لمتطلبات المدینة والجزائر بصفة عامة
وضع تخطیط دائم ومستمر یعتمد على الدراسات ذات الجدوى من  -

  .الناحیة االقتصادیة لتجسید المشاریع الصناعیة بالمدینة
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 :األھداف المرجوة من ھذا البحث  .1
إمكانیاتھا ومقوماتھا التي تدعم عملیة االستثمار االطالع على واقع بلدیة سكیكدة  -

 .المحلي وتحقیق التنمیة
 .   إبراز مدى أھمیة النشاط الصناعي في البلدیة ومحاولة دعمھ ومعالجة مشاكلھ -
دراسة كل مناطق النشاط والمناطق الصناعیة المتواجدة بالبلدیة لمعرفة حالة  -

 لھا للمساعدة والعمل على توطینھابھا والصناعات ومعالجة مشك األنشطة
-   

 :الطریقة المتبعة في ھذه الدراسة  .2

  :تم انجاز ھذه الدراسة عبر عدة مراحل وخطوات متمثلة في 

 ركزت ھذه المرحلة على شرح وتوضیح مختلف : المرحلة األولى
لمراجع باالعتماد على العدید من االمفاھیم التي تخدم موضوع البحث 

من كتب ومذكرات وأطروحات وذلك للفھم الجید للموضوع وتبیان 
 .  أھمیتھ

  ھذه المرحلة تمت فیھا الدراسة میدانیا بجمع مختلف  :المرحلة الثانیة
والمصالح المعطیات حول بلدیة سكیكدة واالتصال بمختلف المدیریات 

 المختصة التي ولھا عالقة مع موضوع البحث وذلك لمعرفة خصائص
 .بلدیة سكیكدة وتحدید نقاط قوتھا وأھمیتھا 

  ھي مرحلة فرز وتحلیل المعطیات التي تم جمعھا عن  :المرحلة الثالثة
بلدیة سكیكدة  وتنظیمھا في أشكال وجداول ومخططات واستخالص 

    .النتائج المتوصل إلیھا

لوطني اعتمد ھذا البحث في معالجة موضوع الصناعة ودورھا في النھوض باالقتصاد ا
ي وأربعة دالمرجوة على فصل تمھی األھدافبدراسة حالة بلدیة سكیكدة والوصول إلى 

  :فصول 

 تضمن ھذا الفصل التنمیة االقتصادیة ومفاھیمھا : الفصل األول
 .واستراتیجیاتھا ومختلف المخططات التي اتبعتھا الجزائر لتحقیقھا 

  عة بكل مفاھیمھا تم التركیز في ھذا الفصل على الصنا :الفصل الثاني
ومختلف السیاسات واالستراتیجیات التي اتبعتھا  أھمیتھاوتوضیح مى 

من اجل النھوض بھذا القطاع مع اخذ بعین االعتبار الجزائریة  الدولة
 .الجوانب السلبیة التي تسببھا عملیة التصنیع اتجاه البیئة 
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 ووضعھا القائم مع  سكیكدة لبلدیةالتحلیلیة  الدراسةتمت فیھ :الفصل الثالث
كل  بدراسةللبلدیة وخاصة القطاع الصناعي  االقتصاديالتركیز على الجانب 

 .مناطق النشاط والمناطق الصناعیة 
 أصبحت سكیكدة بلدیةالمناطق الصناعیة في  إن إلىصل تم التو :الفصل الرابع 

 تعاني من التشبع وال تلبي كل المتطلبات الخاصة باالستثمارات والمشاریع
فیھا مختلف  تجسدالصناعیة ومن ھنا تم التفكیر في انجاز منطقة صناعیة اقرب 

وش وھذا الحربتجسید منطقة صناعیة نموذجیة في بلدیة المشاریع المستقبلیة 
 .بالقیام بدراسة للبلدیة لمختلف الجوانب والنقاط التي تخدم المشروع 

  
 تقدیم مشروع المنطقة الصناعیة الحروش  -3

  
 المنطقة الصناعیة الحروش ( الدراسة  موقع منطقة:( 

 44.617تقع المنطقة الصناعیة الحروش في الشمال الشرقي للمدینة وتتربع على مساحة تقذر بحوالي 
  :ھكتار حیث یحدھا 

 .من الشمال أراضي زراعیة  -
 .أب الرابط بین الحروش وعنابة  03من الجنوب الطریق الوطني رقم  -
الرابط بین الحروش و  03الطریق الوطني رقم + راضي فالحیة من الغرب والجنوب الغربي أ -

 .سكیكدة
 .من الشرق واد الصفصاف  -
 من الجنوب الشرقي واد النساء -

   
  أسباب اختیار المنطقة الصناعیة الحروش كبدیل لتجسید المشاریع

 :الصناعیة لبلدیة سكیكدة
ووجود محول في غرب،  –نظرا لموقعھا االستراتیجي حیث یمر بھا الطریق السیار شرق  -

نفس المنطقة ، وكذلك یمر بالمنطقة واد الصفصاف الذي یكون في خدمة المنطقة الصناعیة 
كونھ یصب في البحر المتوسط مباشرة وھذا بعد إنشاء محطة معالجة میاه المنطقة الصناعیة ، 

 .إضافة إلى أنھا تربط بین مینائي عنابة و سكیكدة 
عیة ذات جودة عالیة وھي في خدمة المنطقة من خالل التقلیل من المنطقة محاطة بأراضي زرا -

 .التلوثعملیة 
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  االقتراحات الخاصة بالمشروع: 
الذي  06الطریق الوالئي رقم و أب 03بین الطریق الوطني رقم إنشاء طریق اجتنابي یربط  -

 .غرب –یوجد على مستواه المحول الخاص بالطریق السیار شرق
 . 06الطریق الوالئي رقم الزیادة في عرض  -
 .إنشاء محطة لمعالجة میاه المنطقة الصناعیة على مستوى واد الصفصاف -
 .الصناعیةإنشاء خزان میاه خاص بالمنطقة  -

  

  اقتراحات خاصة بعملیة التصنیع: 
 .وحدة حفظ وتجفیف الخضر والفواكھ -
 .وحدة تحویل البطاطا -
 .وحدة صناعة األجھزة الزراعیة -
 .اآلالت الزراعیة وحدة صناعة  -
 .وحدة إنتاج الحلیب ومشتقاتھ  -
 .وحدة إنتاج زیت الزیتون  -
 .وحدة إنتاج األسمدة الكیمیائیة  -
 .وحدة تصبیر وتعلیب األسماك  -
 .وحدة صناعة قطع ومستلزمات الصید البحري  -
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 :الدراسة النقدیة للمشروع  -4
 :أسباب اختیارنا لھذا البحث والمشروع 4-1
یعالج ھذا البحث موضوع الصناعة ودورھا في النھوض باالقتصاد الذي یتوافق مع  -

 .راستنا بصفة كبیرةدموضوع 
 .التركیز في ھذه الدراسة على الصناعة وكیفیة دعمھا وتوطینھا  -
 .المراد الوصول إلیھا بین ھذه الدراسة وموضوع دراستنا األھداف تشارك  -
ح من خالل مشروع ھذه الدراسة كونھ مشروع واحذ محاولة توضیح فكرة مشروعنا المقتر -

  .وھو إنشاء منطقة صناعیة الن الظروف الحالیة لم تسمح لنا بإقامة المشروع كما یجب

  

نقاط ( مشروعنا المقترح  تخدم ھذا المشروع وفي  الموجودةالنقاط  4-2
 ):مشتركة

بالقرب من مشروع المنطقة الصناعیة وھذا ما یسھل الوصولیة  طرق جدیدةخلق وتوسعة  -
 .للمنطقة 

تزوید المنطقة بمحطات المعالجة وربطھا بشبكة المیاه الصالحة للشرب بتوفیر خزان خاص  -
 .بھا
 :ھذا البحث  نقاط التي یمكن االستفادة منھا منال 4-3

ناعة ودورھا في دراسة وشرح مختلف المفاھیم والمصطلحات التي تتعلق بموضوع الص -
 .النھوض باالقتصاد الوطني مما یساعد على الفھم الجید للموضوع وتحدید أھدافھ 

التطرق لالستراتیجیات السابقة التي اعتمدتھا الجزائر لتحقیق التنمیة االقتصادیة وذلك لمعالجتھا  -
 .ومعرفة أخطائھا وأخذھا بعین االعتبار في استراتیجیات مستقبلیة

ارب عالمیة ناجحة في القطاع الصناعي ومعرفة استراتیجیاتھا واالستفادة االطالع على تج -
 .منھا

دراسة اآلثار السلبیة للصناعة على البیئة والملوثات التي تسببھا وذلك بمحاولة الحد منھا واخذ  -
 .البیئة كعنصر ھام یجب المحافظة علیھ في جمیع القطاعات

 سكیكدة بلدیةلتحلیل الجید للمعطیات واستخراج أھم كمونات ونقاط القوة التي تتوفر علیھا  -
 .لتثمینھا واستغاللھا في عملیة التنمیة 

 .لبلدیة سكیكدة لجانب االقتصادي وخاصة قطاع الصناعة على ا الدراسةالتركیز في  -
ضمان الوصولیة والتزوید من حیث الموقع واھم الشبكات المتواجدة لمنطقة المشروع  دراسة -

 .بمختلف الخدمات
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 إنشاءو خاصة  جدیدةطرق  كإنشاءمشروع المنطقة الصناعیة  لخدمة جدیدةوضع اقتراحات  -
خزان میاه خاص بالمنطقة الصناعة الن  إنشاء وأیضامحطة لمعالجة میاه المنطقة الصناعیة 

 .األنشطةفي جمیع  األھمالماء ھو العنصر 

 

مشروع  أيالنقاط التي تنقص البحث والمشروع وھي ضروریة لنجاح  4-4
 :والتي كان من المفترض القیام بھا في مشروعنا المقترح

 

تحدید االقتراحات الخاصة بعملیة التصنیع دون ربطھا بالموارد التي تتوفر علیھا البلدیة كذلك  -
ألنھ في مشروعنا المقترح من لو كانت الظروف تسمح لقمنا دون مشاورة السكان والمختصین 

النجاز استمارة استبیانیة تخص السكان حول آرائھم في مختلف الصناعات المناسبة لھم 
والسماح لھم بإعطاء اقتراحاتھم وكذلك استمارة انجاز استمارة أخرى للمختصین والحرص 

وذلك لضمان نجاح ھذه لمجال على مشاركتھم في كل مرحلة من مراحل المشروع في ا
 .السكانالصناعات وتوفیر من خاللھا مناصب الشغل التي تخدم 

 
توضیح الطرق والممرات األساسیة داخل المنطقة الصناعیة وضع مخطط مبدأ للمشروع دون  -

وھذا مایجب التركیز علیھ في مشروعنا ھو كذلك المداخل ألنھا أھم نقطة ینطلق منھا المشروع 
  .وعدم مواجھة أي صعوبات في المستقبلالدراسة والتخطیط الجید وذلك لتسھیل عملیة التنفیذ 

عدم االعتماد على مبدأ المشاورة التشاركیة في ھذه الدراسة وھذا ما یؤدي إلى عرقلة المشروع  -
لمشروع كغیره من المشاریع السابقة التي اف المرجوة وھذا ما یجعل اوعدم الوصول إلى األھد

 .تكون عبارة عن قرارات سیاسیة غیر مرنة
  .عدم توضیح مراحل إعداد المشروع والفاعلون فیھ  -
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II  المشروع المقترح بمدینة واد
 العثمانیة

تتمحور فكرة المشروع المقترح بمدینة واد العثمانیة حول انتھاج أسلوب 
للتوطین الصناعي كاقتراح خلق مجال منظم لالستثمار بإنشاء منطقة 

صناعیة وتنظیمھا بشكل یحقق االنسجام مع الطبیعة الزراعیة للبلدیة نضرا 
لحاجة المدینة لمنطقة مخططة ومنظمة تضم كافة الحرف والصناعات 

صة التحویلیة التي تحتاجھا المدینة بشكل یعمل على تطویرھا وسد خا
حاجاتھا  في ھذا القطاع  ودعم وتشجیع الصناعة وذلك بمحاولة استغالل 
اإلمكانیات المتوفرة وإیجاد حلول للمشاكل التي تعیق عملیة االستثمار 
 وتثمین نقاط القوة التي یمكن من خاللھا تحقیق المشروع المراد الوصول
إلیھ ومن بین نقاط القوة المتواجدة بمدینة واد العثمانیة التي یمكن التدخل 
علیھا وتطویرھا ھي منطقة النشاط الجدیدة والتي من الضروري تھیئتھا 
ومعالجة مشاكلھا نضرا لتوفر كل العوامل التي تمكنھا من أن تتحول إلى 

امة مشروع منطقة صناعیة وذلك بمشاركة جمیع الفاعلین بالمشروع  إلق
ناجح یلبي احتیاجات السكان ویرضي كل شرائح المجتمع وھذا ما یحقق 
األھداف المرجوة  بإزالة العوائق أمام الشباب المستثمر وخلق الثروة 
وتوفیر فرص العمل وزیادة االقتصاد المحلي والوطني وتحقیق التنمیة 

. المحلیة التي تسعى كل الدول لبلوغھا  
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 .وضع مشروع ناجح في إطار تنمیة القطاع الصناعي بمدینة واد العثمانیة   

یعمل وفق قوانین صارمة مختلفة عن القوانین السابقة جدیدة  مبادئالمشروع الذي یقوم على  إقامة   
 .أي مشروع جدید ال تتكرر فیھ األخطاء السابقة

فتح المجال یو یشجع كما  التي تتوفر علیھا المدینةالمحلیة انجاز مشروع تكمیلي لالستثمارات   
 .جدیدةالستثمارات 

  .القطاعاتوخلق عالقات بین مختلف ستثمارھا الوإعطاء فرص  الموجودة المواردتثمین   

  .االستغالل األمثل لإلنتاج الزراعي والفالحي من خالل تقدیم منشات للتصنیع الزراعي والغذائي   

یشعر  یجعل الفرد ما  المشروع وخلق لفرص عمل إقامة ھذا  المجتمع فيوفئات أفراد إشراك كل      
 .مھاراتھ إبرازویشجعھ على  یساعده باالنتماء وھذا

نمو اقتصادي وتنمیة محلیة ووطنیة مع ضرورة الحرص على عدم إقامة المشروع الذي یحقق   
  .إلیھالواجب السعي للوصول استنزاف الموارد و الحفاظ على البیئة ھذا ھو المشروع 

  
  

  :)04(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األساسیة األھداف  .1
 للتدخل

 رؤیة المشروع .2

منطقة حرفیة ومنسجمة مع 
الفالحیة والزراعیة الطبیعة 

.للمنطقة  

منطقة مجھزة ذات 
خدمات وبنى تحتیة 

 .مالئمة

منطقة صناعیة محافظة 
  .على البیئة
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    ):05(الشكل رقم 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

صناعیة بمدینة واد المنطقة الالعوامل المحفزة على إقامة  .4
  العثمانیة

الفالحي من ماشیة  اإلنتاجكذلك  منھا الطبیعیة والمواد الخام  بالبلدیة المواردتوفر الكثیر من  -
 .الصناعات التحویلیةومحاصیل زراعیة التي تساعد على 

 .واالستثمارات الصناعیة على مستوى المدینة  األنشطةوجود الكثیر من  -
 .من والیة قسنطینة والوصولیة التي تتمیز بھا بالقرب المدینةموقع  -
غرب الذي یفتح لھا سھولة التنقل للكثیر -للمدینة الطریق السیار شرقیمر من الجھة الجنوبیة  -

 .من الوالیات
 تجنبا م فوق سطح البحر700الیتجاوز ارتفاعھا  ارض منبسطة أنھاحیث  األرضا طوبوغرافی -

 .لزیادة النفقات
المشاریع المستقبلیة المبرمجة في المدینة بالقرب من الطریق السیار إلنشاء سوق الخضار  -

 .والفواكھ مثل السوق بلدیة شلغوم العید وكذلك انجاز میناء جاف

  المشروع دأبعا .3

يالبعد العمران البعد االقتصادي البعد االجتماعي  

للمشروع بعد اجتماعي من خالل 
فتح مناصب للشغل والتخفیض 

خلق من معدالت البطالة كذلك 
فرص لممارسة مختلف الھوایات 
وإبراز قذرات و مھارات األفراد 

وشعورھم باالنتماء لمشاركتھم 
في ھذا المشروع ما یساھم في 

القضاء على الفقر والتخلف، 
وتعزیز العالقات بین مختلف 

 .القطاعات واألفراد

یساھم ھذا المشروع بخلق 
قطب صناعي خارج المحیط 
العمراني لحمایة السكان من 
آثار التصنیع وتفادي التأثیر 

السلبي على التوسع العمراني 
للمدینة باستغالل العقار 
المتوفر والمناسب دون 

 .استھالك عقار جدید

المشروع لھ بعد اقتصادي ھام 
حیث یعمل على تحریك 
الل وتنشیط االقتصاد من خ

تشجیعھ لالستثمار وزیادة 
اإلنتاج المحلي مع تغطیة 
متطلبات السوق المحلیة 
والتوجھ نحو التصدیر 

 .وبالتالي تحقیق تنمیة محلیة
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 ویجب أخذھا بعین االعتبارالعوامل التي تعیق المشروع  .5
 

 .األراضي الزراعیة التي تحتل نسبة كبیرة من المساحة  -
 .بخطر الفیضانات  ددةھوالمنطقة م وجود الكثیر من األودیة -
  .مشكلة الملكیة العقاریة التي تعتبر عائق للكثیر من المشاریع -

 

 

  :المقترح المشروع موقع .6
 إلىتحویلھا  إلمكانیةوذلك  الجدیدةسیكون موقع المنطقة الصناعیة المقترحة نفسھ موقع منطقة النشاطات 

:لعدة أسباب منھا نظرا منطقة صناعیة  

 التطرق إلیھا منطقة صناعیة التي تم إقامةلشروط المتوفرة بھا والتي تتوافق مع شروط ا 
  :وتتمثل في  ريسابقا في الفصل النظ

ویتمیز بالوصولیة حیث یمر بھا من الجھة الشرقیة   خارج النسیج الحضريوھو موقعھا  -
ومن الجھة الشمالیة الطریق  05ومن الجھة الجنوبیة الطریق الوطني رقم  A 5الطریق الوطني

 . 115الوالئي رقم 
محل نزاع مع  وسعتھا بعدھكتار ثم تم ت 52حیث كانت ھكتار   100التي تبلغ مساحتھا  -

مساحة كافیة الن ھناك مناطق صناعیة تكون مساحتھا اقل  ھيوسنوات ، 10الخواص لمدة 
 .نسبیا من مساحة مناطق النشاط

 .و التي في طور االنجازأاحتواءھا على وحدات ومركبات صناعیة سواء المنجزة  -
 من تھیئتھا الستقبال  البد المستثمرین لذا أمامالتھیئة بالمنطقة والذي یشكل عائق  انعدام

 .االستثمارات الصناعیة المختلفة
  غیاب التسییر والرقابة الالزمة الن مختلف المستثمرین المستفیدین من الحصص ال

 .دة دیشرعون في انجاز مشاریعھم في اآلجال المح
  صعوبة الحصول على العقار المناسب إلقامة منطقة صناعیة لذا ال بد من استغالل

 .والمحافظة على األراضي الزراعیة وعدم استھالك المجال فرالعقار المتو
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  .وشبكة الطرق بالنسبة للمدینةالجدیدة موقع منطقة النشاطات ): 14(الصورة رقم

منطقة النشاطات

مدینة واد العثمانیة

 

 .2020معالجة شخصیة + صورة جویة :المصدر
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 :ید عناصر ومكونات المشروعدتح .7
  األخذ بعین االعتبار مساحة المنطقة وإعطاء كل عنصر المساحة ویتم ذلك مع

  :الخاصة بھ من خالل
 .تعیین أنواع الوحدات والمصانع المقترحة -
 .تخصیص المساحات الالزمة التي تحتاجھا المصانع -
 .وضع المرافق والخدمات الضروریة لھذه المصانع -
 .ید أسس تصمیم كل نوع من أنواع ھذه المصانعدتح -
  .یم الخدمات والمرافقأسس تصم -

  
 الفاعلین في المشروع .8

 .سكان المدینة بصفة خاصة وسكان البلدیة والوالیة بصفة عامة -
 .المستثمرین -
ار القرار الذي یتضمن مجموعة من القوانین الخاصة دمدیریة أمالك الدولة والتي تقوم بإص -

 .بالمشروع
 .شيءالوالي الذي یمضي على القرار ویشرف على كل  -
 .الصناعة والمناجم لوالیة میلة مدیریة -
 .العثمانیة وادي بلدیة -
 .المسؤولة عن تقسیم القطع األراضيمسح  مدیریة -
 .لتسییر وتنظیم العقار الحضري الوالیةالوكالة  -
 .والمتابعة الدراسةعن  المسئول الدراساتمكتب  -

البناء والتعمیر لوالیة میلة والتي تستلم مخطط التجزئة الذي یتضمن المخطط التنفیذي الذي  مدیریة -
 مدیریةمن طرف  دقةاالمصیشمل مختلف شبكات الصرف الصحي والمیاه الصالحة للشرب 

 یةوبدا، ثم اختیار مقاولة االنجاز  واإلنارةویشمل كذلك التھیئة الخارجیة لوالیة میلة المائیة  الموارد
 .لسابقة التھیئة المطابقة للمخططات ا

  
  للمشروعالمقترحة التھیئة األولیة  .9

  :التزوید والربط بمختلف الشبكات الضروریة
 شبكة الطرق والشوارع والمواقف: 

التي تسھل الوصولیة للمنطقة وذلك باقتراح الطرق الرئیسیة وضع  -
والطریق الوالئي رقم  05إنشاء طریق یربط بین الطریق الوطني رقم 

 .حدید القطعمع تالذي یحذ المنطقة من الجھة الغربیة  115
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تحدید المداخل والمواقف وكذلك المواقف الخاصة بسیارات العمال  -
 ة لنقل المنتجات والسلعوالموظفین والخاصة بالمركبات األخرى التابع

 .والتي من األحسن أن تكون على اتصال مباشر مع الطرق الخارجیة
بطة وشوارع الخدمة وممرات المشاة مع إنشاء وتحدید الشوارع الرا -

مع مراعاة وترك لكل حصة علبة الربط تحدید القطع الموجودة 
الخاصة بالصرف الصحي ومخارج التزوید بالمیاه لتسھیل العملیة 

المساحات الخاصة بالصناعات لى المستثمرین وكذلك تحدید ع
 .والخدمات والمرافق

 .تنظیم خطوط نقل خاصة بالمنطقة الصناعیة -

         

 شبكة المیاه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي والكھرباء والغاز: 
 .ربط المنطقة بخزان میاه خاص بھا  -
 .المعالجةإقامة مراكز تجمیع میاه الصرف الصحي ومحطة  -
 .توفیر وحدات القوى والمحوالت الكھربائیة -

  

 :أنواع الصناعات المقترحة في المنطقة الصناعیة               

یتم اقتراح جملة من الصناعات على مستوى المنطقة الصناعة مع اخذ بعین االعتبار الصناعات         
من التي تتداخل تشابھ اختصاصات الصناعات  أساسمن قبل ومحاولة تنظیم ھذه المنطقة على  المتواجدة

حیث المواد األولیة المستعملة والمنتجات مما ینعكس باإلیجاب في تخفیض التكالیف ویحقق مزایا اإلنتاج 
  :الكبیر، حیث نقترح

 .صناعات إنتاج غذائي وحیواني -
 .حرفیةصناعات  -
 ).تعلیب وتغلیف( صناعات لوجستیة  -
 .مراكز التبرید والتجمید -
  .قة التخزینمنط -
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  :  الخدمات والمرافق الضروریة               

 ماتیة تخدم المنطقة الصناعیة بصفة خاصة والمدینة دخلق تجھیزات ومرافق خ
 :بصفة عامة منھا

 .، دینیة، إداریةصحیةتجھیزات  -
 .خدمات تجاریة -
 .خدمات الھاتف واالنترنت -
 .ة تدویرھادخدمات جمع النفایات وإعا -
 .التخزین والصیانةخدمات  -
 .والترفیھ إنشاء المساحات العمومیة والحدائق وأماكن الراحة -
 التخزین، أماكنالواجھات والمنظر العام وحجب  التشجیر لتحسینالتكثیف من عملیات  -

  .السیاراتوكذلك على مستوى مواقف 
 .توفیر الفضاءات والمساحات الكافیة لمركبات التفریغ والتحمیل -

  
  ):التشغیل( بعد االنجاز اقتراحات ما  .10

  وضع شروط وقوانین صارمة لتنظیم عملیة االستثمار على مستوى المنطقة بالتزام كل مستثمر
 .دة النجاز مشروعھدمتحصل على رخصة البناء باآلجال المح

 تجمید القوانین السابقة الغیر ناجحة وتبني قوانین جدیدة مشجعة ومحفزة للمستثمرین 
 المخالفاتلجان خاصة بالمراقبة والمتابعة على مستوى المنطقة وتسجیل كل  إنشاء. 
  لمحاولة تقییم األنشطة الصناعیة وصوال على البیئة  راسات حول اثر المنطقة الصناعیةدبالقیام

 .إلى االلتزام البیئي
 اإلنتاج  زیادةفي  األنشطةمساھمة  مدىة للمشروع ومعرفة یجابیاال اآلثارحول  دراسة دادإع

 .لتشجیعھا والعمل على تعزیزھا االقتصاد ودعم
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صناعات إنتاج غذائي وحیواني

المفتاح

طرق رئیسیة

حدود المنطقة الصناعیة

الطرق المقترحة

المداخل والمخارج الخاصة نقل 
السلع والمواد

مناطق مشجرة

.اقتراحات التھیئة للمنطقة الصناعیة):15(الصورة رقم 

المداخل والمخارج 
الخاصة بالسیارات

منطقة خدمات

2020معالجة شخصیة + صورة جویة:المصدر  
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 خالصة الفصل

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاولنا في ھذا الفصل التوصل إلى حلول واقتراحات للمشاكل التي تعیق 
العثمانیة والتي البد من معالجتھا االستثمارات الصناعیة بمدینة وادي 

لدعم الصناعة وتوطینھا ، وذلك بتوضیح فكرة مشروعنا المقترح 
بإنشاء المنطقة الصناعیة مكان منطقة النشاطات التي تتوفر فیھا شروط 

 متطلباتھا و لتجنب استھالك المجالإقامة منطقة صناعیة وتستجیب ل
تھیئتھا وتوفیر جیدة وبالدراسة الواستغالل العقار المتوفر وھذا 
تكون مجھزة لبمشاركة كل الفاعلین الخدمات والمرافق الضروریة بھا 

 .ق األھداف المراد الوصول إلیھا أمام المستثمرین وتحق

 



 الفصل الثالث [الدراسة التنفیذیة]
 

 81 

 ااا

 

 

 

 

 

 

 

مساحات عمومیة 
للراحة ومواقف 

للسیارات والمركبات 
 الصناعیة

مصانع لإلنتاج الغذائي والحیواني 
تعتمد على موارد طبیعیة وفالحیة 

 محلیة

ــاحــالمفتــــ  

 مصانع موجودة حالیا

 مصانع مقترحة

مساحات خضراء 
 مشجرة

إدارات ومرافق تقدم 
خدمات وأنشطة تجاریة 
تلبي حاجیات العمال 

 والموظفین

مختلفة لممارسة ورشات حرفیة 
الحرف وتشغیل أكبر عدد من الید 
العاملة لإلستفادة من المھارات 

والخبرات المحلیة وبالتالي زیادة 
اإلنتاج المحلي لمختلف السلع ودعم 

 األنشطة التجاریة

 5000/1: سالمقیـــــا

) الصندقة(تتضمن تعلیب وتغلیف 
وتقدیم خدمات نقل وشحن البضائع 

وتسویق المنتجات من منطقة اإلنتاج 
 حتى وصولھا إلى منطقة اإلستھالك

عامة تخدم جمیع  منطقة تخزین
زید مدة تخزین المصانع بحیث الت

 المنتجات عن الشھر الواحد

غرف لتبرید وتجمید المنتجات 
األالت وتكون مزودة بجمیع 

 واألجھزة الضروریة لذلك

ةـــــمبدأ التھیئ): 04(المخطط رقم   

115.طریق والئي  

 إتجاه میلـــــة

 إتجاه المدینة

منطقة 
 تخزین

مراكز 
تجمید 

فض��اءات 
 عامة

لوجستیة  تعلیب  صناعات
 وتغلیف

صناعات 
 حرفیة

منطقة 
 خدمات
 وإدارات



 الخاتمةالعامة    
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 الخاتمة العامة
سعى الصناعة لها دور فعال في التنمية المحلية ألنها هي أساس التطور االقتصادي ،حيث أصبحت ت 

 ول ما جعلإليها الدول النامية إلحداث تغيرات في هيكلها االقتصادي بعدما كانت تعتمد فقط على البتر
لعملة لي وإدخال ااقتصادها مرهون بنسبة المداخل وغير قائم على قاعدة أساسية تحقق االكتفاء المح

ن سي البد مالصعبة ، ونظرا ألهمية الصناعة البالغة سواء في الجانب االجتماعي أو االقتصادي أو السيا
ز تخطيط محكم ودقيق النتهاج سياسة تطويرها بمحاولة تعزيزها وتوطينها من خالل توفير التجهي

 خالل سياسات تخطيطية للنهوضوالمكان المناسب لذلك، ما أدى إلى نشأة المناطق الصناعية من 
موارد باالقتصاد لما لها من دور فعال في جذب وتشجيع االستثمارات المحلية باالستغالل األمثل لل

 المتوفرة .

د جد  العديومدينة واد العثمانية تتميز بموارد هامة يمكن استغاللها خاصة في القطاع الصناعي حيث يو 
مام ها والتي تواجه العديد من المشاكل وعوائق كثيرة تقف أمن األنشطة واالستثمارات على مستوا

نطقة متطورها والتي البد من معالجتها ، مثل ما تم اقتراحه بتحويل منطقة النشاطات الجديدة إلى 
يشجع على االستثمارات الصناعية  صناعية منظمة ومجهزة وهذا لتوفر الشروط المناسبة لذلك ما

الة ت اليد العاملة المحلية وتوفير مناصب للشغل والقضاء على البطواالستفادة من قدرات ومهارا
 وتحسين المستوى المعيشي .

العقار  هذا ما يبين أهمة توفير المناخ المالئم لممارسة االستثمارات واألنشطة الصناعية واستغالل
همية أخرى ذات المتوفر لذلك ، بالتدخل على مختلف نقاط القوة التي يمكن تثمينها وإعطائها صورة أ

 مثل لهذهودور فعال كإنشاء المناطق الصناعية وتهيئتها كذلك ال بد من التسيير والتنظيم المحكم واأل
 المناطق لتفادي تأثيراتها السلبية وخلق منها نقاط قوة تساهم في ترقية االقتصاد.
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 الكتب: -1

-ه1430لبنان، -الدكتور أحمد حبيب رسول، جغرافية الصناعة، دار النهضة العربية، بيروت -
 م. 2009

 م.2006 بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، دار هومه ، الجزائر ، الطبعة األولى ، -

 م.2011عالء فرج الطاهر، التخطيط االقتصادي، دار الراية للنشر، عمان، الطبعة األولى،  -

فؤاد بن غضبان، التنمية المحلية.ممارسات وفاعلون، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة  -
 .2015األولى، سنة 

 

 األطروحات والمذكرات: -2

بعنوان أهمية ترقية القدرة التنافسية للمؤسسات  سمية سريدي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه -
قالمة ،  1945ماي 8الصناعية لتحقيق التنمية المحلية ، تجارة دولية وتنمية مستدامة ، جامعة 

 ، 2016-2015سنة 

رحايل محمد نضال ،الصناعة ودورها في النهوض باالقتصاد الوطني ، تسيير المدن والتنمية  -
 . 25، ص  2016/2017بن مهيدي ، أم البواقي ، سنة المستدامة ، جامعة العربي 

نعيم الهام ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان استخدام نموذج البرمجة باألهداف في  -
نمدجة النظم الصناعية ، تخصص بحوث العمليات وتسيير المؤسسات، جامعة أبي بكر بلقايد، 

 . 2015/2016تلمسان ، 

راتيجيات وسياسة التنمية الصناعية ، أطروحة قدمت للحصول على مختار بن هنية ، است -
 م. 2008-2007سنة  دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادية، جامعة منتوري  قسنطينة ،

لوز سميرة ، حويلية خولة ، تأثير النشاط الصناعي على مدينة عين مليلة وكيفية دمج الهيئة  -
الحضرية دراسة حالة منطقة صناعية ،تخصص تسيير مدن ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم 

 ،  2015 -2014البواقي، سنة 
دراسة  –ري سماعيلي فوزي ،خروف منير ،مدخل إلى المناطق الصناعية والمناخ االستثما -

، الملتقى الوطني حول تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر  -مقارنة لمجموعة من البلدان 
لتعزيز تنافسية م.ص.م وترقية الصادرات خارج المحروقات : الواقع واألفاق والتجارب 

ة ،كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير جامع 2015اكثوبر  20و19الناجحة يومي 
 م.2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8

سمية سريدي ، أسماء خليل ، دور المناطق الصناعية في دعم التنمية الصناعية ، الملتقى  -
الوطني حول تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر لتعزيز تنافسية م.ص.م وترقية الصادرات 

،كلية العلوم  2015اكثوبر  20و19خارج المحروقات : الواقع واألفاق والتجارب الناجحة يومي 
 م.2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير جامعة 

جريبي السبتي ، بوخدنة آمنة ، اإلدارة البيئية للمناطق الصناعية ، الملتقى الوطني لحول تأهيل  -
درات خارج المناطق الصناعية في الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية م ص م وترقية الصا

 قائمة المراجع
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، كلية العلوم  2015اكثوبر 20و  19المحروقات :الواقع واآلفاق والتجارب الناجحة يومي 
 م.2015/2016 –قالمة  – 1945ماي  8االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير جامعة 

دراسة حالة  –ليندة فريحة ، خديجة عزوزي ، المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية  -
، الملتقى الوطني حول تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية م  -الجزائر 

 20و  19ص م وترقية الصادرات خارج المحروقات الواقع واألفاق والتجارب الناجحة يومي 
 م. 2015اكثوبر 

ة ،كلية بوشنقير إيمان ، دور الصناعة والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية االقتصادية المستدام -
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة باجي مختار "عنابة" ، الملتقى الوطني 
حول تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر لتعزيز تنافسية م.ص.م وترقية الصادرات خارج 

،كلية العلوم  2015اكثوبر  20و19المحروقات : الواقع واألفاق والتجارب الناجحة يومي 
 م.2015/2016 –قالمة  –1945ماي  8قتصادية ، التجارية وعلوم التسيير جامعة اال

 
 التقارير الوثائق: -3

 . 2012المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية واد العثمانية  -
 . 2012التقرير الكتابي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية واد العثمانية  -

 واد العثمانية.تقرير مكتب اإلحصاء لبلدية  -

 المصالح والمديريات: -4

 مديرية الصناعة والمناجم لوالية ميلة. -

 مديرية الموارد المائية لوالية ميلة . -

 المصلحة التقنية لبلدية واد العثمانية . -

 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية ميلة. -

 مديرية البناء والتعمير لوالية ميلة . -

 مؤسسة قروز بن حسين. -

 المواقع االلكترونية: -5

- Google earth .2020. 

- http://ar.m.wikipedia.org-01. 
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 -أم البواقي  – يالعريب بن املهيد  جامعة

 معهد تسيري التقنيات احلضرية

 ختصص تسيري املدن

 -حوكمة وتنمية حملية  –مستوى الثانية ماسرت 

 

 .2012/2020 السنة اجلامعية

 

 إلعداد مذكرة التخرج بغرض اجناز مشروع لالستثمار ودعم التنمية احملليةاستمارة حبثية 

  (.واد العثمانيةمدينة لسكان موجهة )

 عسكري هدى................. : ةالباحثة لطالبا

 العثمانية...........الصناعة ودورها يف حتقيق التنمية احمللية مبدينة وادي  : عنوان البحث

 

 

 . إبعطائنا رأيكم حول ادلشروع ادلقرتح مبدينتكم ........شاركتنا ومتكم دقيقة من وق 20-10شكرا إلعطائنا  -

إلعداد مشروع استثماري متمثل يف إنشاء منطقة مقدم  ىذه االستمارة ذات أىداف حبثية حبتو ويف إطار عمل أكادميي -
 مدينة وادي العثمانية. ديدة لدعم وششيي  النناعة يفصناعية مكان منطقة النشاطات اجل

 التعامل بعدم جدية م  االستمارة خيرج االستمارة من فئة اجلدوى ) رأيكم إضافة للبحث(. -

 المالحق

 االستمارة االستبيانية
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وألننا نسعى إىل إقامة مشروع انجح ويعود ابلفائدة على مجيع السكان مبدينة وادي العثمانية ويساهم يف 

مشاركتكم واألخذ برأيكم حول إقامة هذه املنطقة و  إعالمكمزايدة اإلنتاج ودعم االقتصاد احمللي البد من 

 ابة عن األسئلة التالية:الصناعية يف مجيع مراحل اجنازها.لذا نرجو املشاركة الفعالة واإلج

 برأيك ما ىي أىم ادلشاكل اليت شعيق االستثمارات على مستوى منطقة النشاطات اجلديدة ابدلدينة ؟ 

 دلمارسة ىذه االستثمارات ةادلناسبات والتهيئة غياب التيهيز  -

 عدم وض  قواعد شسهل وحتفز ادلستثمرين على ممارسة أنشطتهم. -

 مها.عدم وجود قوانني صارمة شنظ -

.................................................................................................................. 

 

 :ىل مشروع حتويل منطقة النشاطات ىذه إىل منطقة صناعية منظمة وجمهزة خيلق منها نقطة قوة يف ادلدينة أكثر يف 

 اجلانب االجتماعي -

 االقتنادياجلانب  -

 اجلانب السياسي -

 

 ما ىي الشروط اليت شرون من الواجب شوفرىا يف ادلشاري  النناعية؟ 

 احملافظة ومراعاة الطبيعة احلرفية والزراعية للمدينة. -

 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية وعدم استنزافها                  -

 شوفري وخلق فرص عمل للسكان احملليني. -



 

 
87 

..................................................................................................... 

 

  دبرأيك ما ىي التيهيزات واخلدمات اليت شنقص  مدينة واد العثمانية واجنازىا يف ادلنطقة النناعية يعو 

 ابلفائدة للسكان؟

.................................................................................................

................................................................................................. 

 

  شتوفر مدينة واد العثمانية على الكثري من األنشطة النناعية وادلنان  ، برأيك ما ىي النناعات اليت

 ميكن استمرارىا وشوطينها يف ادلنطقة النناعية ادلراد اجنازىا؟ 

 ..................................................................................................
..................................................................................... 

 

  ما ىي النناعات ادلناسبة اليت ختلق مناصب للشغل و جيب شوفريىا يف ادلدينة على مستوى ادلنطقة النناعية ؟ 
 .................................. 

 ...................................... 
 ......................................... 

....................................................................................................................
................................................................................................................. 

 

 

  اهنا ؟آباثر سلبية على ادلدينة وششكل إزعاج لسك دما ىي النناعات اليت شعو 
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 ................................. 

 ................................... 

 ................................................................. 

................................................................................................................... 
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 ملخص

 

یحظى الموضوع الذي قمنا بدراستھ في ھذا البحث بأھمیة كبیرة كون  
أن التنمیة المحلیة من أھم األھداف التي تسعى كل الدول إلى تحقیقھا 
فھي أصبحت تعد من المواضیع الھامة والمتداولة في وقتنا الحاضر 

كونھا القاعدة األساسیة للوصول إلى تنمیة وطنیة شاملة نظرا ألھمیتھا 
في النھوض بالمجتمعات ورفع مستوى معیشتھم بفتح المجال لمشاركة 
كل الفاعلین والتعاون بین جمیع القطاعات ولھذا البد من انتھاج ورسم 
سیاسات تنمویة فعالة لدعم االقتصاد ، وتعتبر الصناعة القطاع األساسي 
الذي یمكن من خاللھ ممارسة االستثمارات المختلفة باستغالل الموارد 
المحلیة المتوفرة ما یشترط توفیر المناخ والبیئة المالئمة الستقطاب 
االستثمارات وتشجیعھا وھذا ما تم القیام بھ في ھذه الدراسة باقتراح 
إنشاء منطقة صناعیة بمدینة واد العثمانیة كون أن المناطق الصناعیة 
تعتبر أسلوب تعتمد علیھ جمیع البلدان في تعزیز وتوطین الصناعة 

وكذلك بالنسبة لدورھا الفعال في زیادة اإلنتاج وتنمیة االقتصاد المحلي 
و مدینة واد العثمانیة تحتاج إلى مثل ھذه المشاریع التنمویة لتوفرھا 
على العذیذ من الموارد واألنشطة الصناعیة التي یمكن تطویرھا 

ومعالجة مشاكلھا وبالتالي توفیر مناصب للشغل وجذب الخبرات العلمیة 
 والفنیة للمدینة وھذا ما یساھم في تطورھا وتنوع لمصادر الدخل بھا.

  :الكلمات المفتاحیة

 .الصناعة، المناطق الصناعیة، التنمیة االقتصادیة، التنمیة المحلیة، مدینة واد العثمانیة
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  Résumé 

 

Mots-clés : 

L’industrie, Les zones industrielles, Le développement économique, Le 
développement Local, La ville d’oued Athmania  

Le sujet que nous avons étudié dans cette recherche est d'une 
grande importance, car le développement local est l'un des 
objectifs les plus importants que tous les pays cherchent à 
atteindre. Le domaine de la participation de tous les acteurs et de 
la coopération entre tous les secteurs, et pour cela il est impératif 
d'adopter et d'élaborer des politiques de développement efficaces 
pour soutenir l'économie, et l'industrie est considérée comme le 
secteur primaire à travers lequel divers investissements peuvent 
être pratiqués en exploitant les ressources locales disponibles. 
L'étude propose la création d'une zone industrielle dans la ville 
d'Oued atmania , car les zones industrielles sont considérées 
comme une méthode dont dépendent tous les pays pour 
promouvoir et localiser l'industrie, ainsi que pour leur rôle effectif 
dans l'augmentation de la production et le développement de 
l'économie locale. Il peut développer et résoudre ses problèmes, 
créant et attirant ainsi des postes L'expertise scientifique et 
technique de la ville et c'est ce qui contribue à son développement 
et à la diversité de ses sources de revenus. 
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