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 شكر وعرف ان

 

 

 .عىل نعمة إلتوفيق وإلصالة وإلسالم عىل أ كرم إخللق وخامت إل نبياء إمحلد هلل تعاىل

عدإد هذه أ تقدم ابلشكر  والامتنان إلكبريين لل س تاذ مرإد ساكك إذلي أ رشف عىل إ 

 جزإه هللا لك خري. إل طروحة وإذلي مل يبخل بوقته وهجده لتقدمي إلتوجهيات وإلنصاحئ.

ىل إل س تاذ موىس زوإوي  رشاد.كام أ تقدم ابلشكر إجلزيل إ   ملا قدمه يل من تشجيع وإ 

 أ ن أ تلقى تقيميهم لهذإ إجلهد.إلبحث ويرشفين  أ شكر أ عضاء إللجنة عىل قبوهلم مناقشة هذإ

 .يف طريق إلبحث وإلتعلمي أ ساتذيت إلكرإم إذلين أ هلموين مجيعأ شكر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

هدإء  إ 
 

 

إمحلد هلل محدإ كثريإ طيبا مباراك وإلصالة وإلسالم عىل أ رشف خلق 

 هللا محمد عليه إلسالم.

ىل أ عز ما أ مكل يف إلوجود وإدلي أ هد ي هذإ إلعمل  إملتوإضع إ 

 إلكرميني، أ طال هللا يف معرهيام.

ىل جديت ابرك هللا يف معرها.  إ 

ىل مجيع الاهل والاقارب.  إ 

ىل أ يخ   .أ خوإيت ولك أ فرإد عائالهتمو إ 

ىل لك إلزمالء وإل صدقاء.  إ 

ىل لك أ ساتذة لكية إلعلوم الاقتصادية وإلتس يري جبامعة سطيف.  إ 

 

 

 وس يةل بورإس                                                         

 

  

  



 

مقدمةال  



 

 

 

ة.ــــدمــــقــمــال  

 أ

عند اختاذ قرار االستثمار، تقوم الشركات باختيار موقعها مستندة على خصائصها الداخلية )اسرتاتيجيتها( 
كثر من غريها أوخصائص خارجية تتعلق باإلقليم الذي ختتاره، حيث جند أن بعض األقاليم مناسبة لقيام األعمال 

أو أهنا مالئمة ألنشطة معينة دون غريها. كما جند أن الدول تسعى إىل جذب الشركات إىل أقاليمها لتحقيق التنمية 
فيها، وهذا االهتمام بالتوزيع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية أدى إىل ربط اجلغرافيا بعلم االقتصاد، وظهر فرع اجلغرافيا 

 ة لالهتمام بالبعد املكاين للظواهر االقتصادية فرع االقتصاد اإلقليمي والذي انبثق عنهاالقتصادية. كما ظهر نتيج
 االقتصاد احلضري أو العمراين، واللذان يهتمان بالكشف عن العوامل املؤثرة يف تفاوت النمو يف خمتلف األقاليم.

ىل البحث ديد من االقتصاديني إوقد القت ظاهرة جتمع الشركات يف فضاء جغرايف انتشارا واسعا مما أدى بالع
صناعة ، فقد انتشرت منذ العصور األوىل عندما كان كل جتمع بشري يتميز بوهي ليست بالظاهرة احلديثة يف أسباهبا.

أو حرفة معينة، ويتميز سكان هذا التجمع عن غريهم يف التمكن من هذه الصناعة والقدرة على االستفادة منها. 
تولد عن الفوائد اليت ت من خالهلا بنيو لتجمع الشركات بأمريكا اجلنوبية،  ةبدراس 9191ألفريد مارشال سنة  وقام

، طرحه مايكل بورتر يف كتابه 'املزايا 9111الصناعية. غري أن أول تعريف واضح هلا كان سنة معات تكوين اجمل
ا ميزة تنافسية ، ومينحهالتنافسية لألمم'، وحسبه هي تركزات جغرافية ملؤسسات مشرتكة يف قطاع نشاطي معني

غرافية أخرى، ووجد أهنا تقود إىل االبتكار يف القطاع الذي تعمل فيه وتشجع منشآت أخرى جبالنسبة ملناطق 
أن املنشآت تشبه البطريق على اجلليد، فهي حتاول أن جتتمع يف مكان واحد  Mucchielli للدخول فيه. والحظ

ىل أمهية التعاون والرتابط فيما بينها، مما أدى إىل زيادة عمليات أن الشركات تفطنت إ، حيث لكي توفر الدفء
  رغم أن التعاون بني الشركات املتنافسة أمر قد يتناقض مع فكرة املنافسة. .االندماج والتحالف للشركات عامليا

 مكونا نياحمليط الذي يصف جتمع األنشطة يف مكان مع -، طور بول كروغمان منوذج املركز19ويف بداية القرن 
املركز حيث متثل املناطق األخرى احمليط، وبني كروغمان أن التحكيم بني اقتصاديات احلجم وتكاليف النقل يؤدي 

جيات اإلعالم تطور تكنولو إىل التجمع أو االنتشار لألنشطة، خاصة يف حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما أن 
ما ان وجود صناعات ك  إىل توزيع جغرايف لألنشطة يف األقاليم األكثر جاذبية. أدىواالتصال واخنفاض تكلفة النقل 

حمددة خيلق الظروف املناسبة جلذب صناعات أخرى تكون مكملة هلا أو مرتبطة هبا مما يؤدي إىل منو اإلقليم، وهو 
 ما يشكل 'أثر كرة الثلج'.

الدول  أصبحت تلقى اهتماما واسعا يفناعية تكوين اجملمعات الص وجند يف القرن الواحد والعشرين أن فكرة
وأصبحت احلكومات متنح الدعم الفين واملايل إلنشائها، وهي عبارة عن مناطق الصناعية والنامية على السواء، 



 

 

 

ة.ــــدمــــقــمــال  

 ب

حمدودة تضم جمموعة من املنتجني يف سلسلة القيمة املضافة للسلعة بغرض تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة 
 خاصة وأن التجارب الدولية ناجحة يفجنبية خاصة تلك ذات احملتوى التكنولوجي العايل. وجذب الشركات األ

كنها أن تؤدي إىل تطوير صناعات معينة وزيادة تنافسية الدول وإعطائها هذه اجملمعات ميأغلبها، وتدل على أن 
ى دراسات ية مبنية علوقد يكون التجمع مصطنعا بفعل سياسات حكوم مكانة هامة يف التقسيم الدويل للعمل.

قد خيلق استجابة لظروف السوق كاستغالل ميزة تنافسية لإلقليم، أو بفعل ، أو وأهداف تسعى الدولة لتحقيقها
  خصصة يف صناعة ما يف إقليم معني.أدى إىل توطني املنشآت املت تارخييحادث 

كار يف وتفاقم دور املعرفة واالبت املعرفةبفضل الولوج إىل اقتصاد  11يف مثانينات القرن انتشرت اجملمعات أكثر و 
، وتغريت العالقات من عالقات قائمة على املنافسة واالنغالق إىل عالقات تعاون وتقاسم تنافسية املؤسسات

ة االبتكارية إىل جذب األنشطة االقتصاديأصبحت الدول تسعى و  للمعارف، خاصة يف اجملاالت كثيفة التكنولوجيا.
مما يؤدي إىل  ،اليت بدورها ختلق منافسة وطنية قوية تؤدي إىل دفع الصناعة إىل االبتكار والعصرنةاألكثر تنافسية 

عية ظهرت أشكاال عديدة للمجمعات الصنااالرتقاء يف سلسلة القيمة العاملية. و و االندماج يف االقتصاد العاملي 
فضاءات ، ميةاملدن العل، التكنولوجي بالقطالتكنولوجية أو  ريةالتنافسية، احلظ القطبمنها حسب خصائصها، 

يف وسط  تعملأقاليم تضم منشآت وهي االبتكار، جممع صناعي، نظام انتاجي، قطب امتياز، قطب اجلاذبية. 
تقوم على عالقة تعاون متبادل بني املؤسسات االقتصادية واجلامعات والبحث العلمي. غري أن جناح هذه  ابتكاري

 أعمال مالئم وإطار معيشي جيد جلذب الكفاءات.املشاريع يتطلب توفر مناخ 

ربة إيطاليا جت العناقيد الصناعية؛ ن اجملمعات الصناعية أوخيص تكويفيما ومن األمثلة اليت نالت جناحا بارزا 
الثالثة، وهي اسم يطلق على القسم الشمايل الشرقي إليطاليا بعد أن حقق منوا سريعا يف سبعينيات القرن العشرين 

 كانت إيطاليا يف اجلهة الغربية وإيطاليا اجلنوبية يعانيان من الفقر، بعد ان تركزت يف إيطاليا الثالثة منشآت  يف حني
تعمل يف قطاعات تقليدية أدت إىل تطوير كفاءاهتا وابتكاراهتا وختصص العمالة فيها. كما أن ختصص اهلند يف صناعة 

 ع عوض العمل يف انعزال يف جممع بنغلور.رغبة الشركات اهلندية يف التجم عن الربجميات نتج

أداة مهمة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، وقد برهنت التجارب العاملية على  اجملمعات الصناعيةوتعترب 
فعاليتها يف جذب الشركات االبتكارية ال سيما األجنبية. كما جند أن األقطاب التكنولوجية ال سيما يف دول اجلنوب 

ثل على الكثري من الشركات األجنبية. خاصة وأن االستثمار األجنيب املباشر مي حتتويوماليزيا وتركيا مثل املكسيك 
وسيلة مهمة لتحقيق النمو والتطور االقتصادي، وأصبحت الدول تتنافس يف جذبه وتسعى إلغراء الشركات لالستثمار 

 ته. يف إقليمها ووضع اسرتاتيجيات تضمن االستفادة القصوى من اجيابيا



 

 

 

ة.ــــدمــــقــمــال  

 ج

احلكومات  للمجمعات، وركزت اكبري   ااهتمامبدورها )اجلزائر، تونس واملغرب( دول املغرب العريب بعض عرفت 
اصب الشغل هتدف إىل رفع تنافسية اقتصادياهتا، خلق من على إنشاء اجملمعات املتخصصة يف الزراعة والتكنولوجيا،

، بعضها حقق (11ن )العشري منذ هناية تسعينيات القرن وانتشرتعالية الكفاءة واالندماج يف سلسلة القيمة العاملية. 
 .صدى على مستوى العامل

وتعترب من  ،حباجة إىل تنويع اقتصادها والتقليل من التبعية االقتصادية يف ظل التحوالت العامليةوبدورها اجلزائر 
دراهتا التنافسية، بالدرجة األوىل بتطوير قالدول اليت باشرت إصالحات بغية االندماج يف االقتصاد العاملي، وهي معنية 

 أغلبها كما أن املؤسسات تعرف يفواالهتمام خبلق بنية تكنولوجية متكاملة قادرة على رفع مستوى اقتصادها.  
يف اجلزائر كعقبة حتد من كفاءهتا وحتول دون االستخدام الفعال ملوارد الدولة الطبيعية والبشرية واملالية، كما تفكك 
دام احلافز لالبتكار واإلبداع واكتساب التكنولوجيا أدى إىل احلد من القدرات التنافسية الوطنية. وقد قامت ان إنع

رية التكنولوجية بسيدي ظاليت قامت خبلق احل ،1112ائر التكنولوجية يف سنة ظزائر بإنشاء الوكالة الوطنية للحاجل
التطور ادي واحمليط اجلامعي من أجل تعزيز االبتكارات و احمليط االقتص عبد اهلل، وهي هتدف إىل خلق تعاون بني

وتسعى اجلزائر إىل إعطاء دفعة قوية للبحث العلمي وتثمني نتائجه، تطور التكنولوجيا، النهوض  التكنولوجي.
باألنشطة ذات القيمة املضافة العالية وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة يف هذا اجملال وخلق مناصب الشغل 

 ملي الشهادات العليا.حلا

 ومنه نطرح اإلشكالية التالية:

ما مدى مساهمة األقطاب التكنولوجية في جذب االستثمار األجنبي المباشر في كل من الجزائر، 
 تونس والمغرب؟

 األسئلة الفرعية:

 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية سوف تقسم اىل اسئلة فرعية كما يلي:

 االقتصادية اليت تفسر اختيار املؤسسات ملوقعها عرب األقاليم؟ماهي مناذج اجلغرافيا  -
 .ملاذا ختتار املؤسسات األقطاب التكنولوجية للتقارب فيما بينها؟ -
 .يف تؤثر األقطاب التكنولوجية على جذب االستثمار األجنيب املباشر؟ك -
 ؟.هو واقع األقطاب التكنولوجية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب  ما -
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 الفرضيات:
 على االشكالية العامة واالشكاليات الفرعية سوف نقوم بصياغة الفرضيات التالية: لإلجابة   

 :الفرضية الرئيسية

 تساهم األقطاب التكنولوجية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب.

 الفرضيات الفرعية
 ة.منوذج لتفسري اختيار املؤسسات ملوقعها ضمن اجلغرافيا االقتصادي احمليط' أهم -يعترب النموذج 'املركز -
إلنتاج اليت تسمح هلا بالتقارب اجلغرايف إىل تقليص تكاليف اتلجأ املؤسسات اىل االقطاب التكنولوجية  -

 .وزيادة تنافسيتها
 . يام األعمالمالئمة لقاالستثمار األجنيب املباشر ألهنا أقاليم األقطاب التكنولوجية أداة فعالة يف جذب  -
ا على جذب قدرهت نشاطها وعدم ضعفتتصف ب يف كل من اجلزائر تونس واملغرباألقطاب التكنولوجية  -

 االستثمار األجنيب املباشر.

 أهمية الدراسة:

  أمهية علمية وأخرى عملية.تتجلى أمهية الدراسة يف 

 اهمية عملية: -
ة الشديدة الصناعية ورغبة الدول النامية يف مواجهة املنافس اجملمعاتتكوين ظاهرة  انتشارتعود أمهية املوضوع إىل 

دماج السليم يف الذي حيقق هلا االن احلديثة ياوخاصة تلك كثيفة التكنولوجيا وتطوير تكنولوج ،جلذب الصناعات
 ، تونس واملغربركل من اجلزائاالقتصاد العاملي. وحناول من خالل هذا البحث دراسة جتربة األقطاب التكنولوجية يف  

واإلشارة إىل أهم األقطاب التكنولوجية الناجحة قصد استنباط أهم العوامل اليت أدت إىل جذب الشركات الكربى 
رقيتها يف دول أن تسرتشد هبا، وميكنها أن تؤدي إىل تذه الواملتوطنة فيه، واستخالص حلول وآليات عملية ميكن هل

 سلسلة القيمة العاملية.
 اهمية علمية: -

ن أن يستفيد يعترب حمل اهتمام الساعة ميكيف إثراء املكتبة مبوضوع هذا البحث له أمهية أكادميية، حيث أن يساهم 
 منه الطلبة والباحثني يف التخصصات املرتبطة باالقتصاد الدويل، االقتصاد احلضري، اجلغرافيا االقتصادية ...  
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 أهداف الدراسة: 

 املنشآت ملواقعها.عوامل اختيار على التعرف  -
 التعرف على أهم مزايا وعيوب التجمعات بالنسبة للمنشآت. -
مسامهة األقطاب التكنولوجية يف ترقية األقاليم ورفع تنافسية الشركات احمللية ومن مث جذهبا التعرف على  -

 للشركات األجنبية.
 .ريف جذب االستثمار األجنيب املباش أهم العوامل املؤدية إىل جناح األقطاب الصناعية والتكنولوجية -
ثالث أقطاب تكنولوجية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب والتعرف على عوامل جناحها حناول دراسة  -

 والعوامل اليت تعيق تطورها وقدرهتا على جذب االستثمار األجنيب املباشر.
 منهج الدراسة:

د التطرق عنيالئم هذا النوع من الدراسات وذلك املنهج الوصفي التحليلي الذي  على يتم االعتمادسوف 
سوف  وكذلكة، واملعطيات املتوفر  ويتم استخدام بعض األساليب اإلحصائية وحتليل البياناتللمفاهيم النظرية، 

صة والتقارير املتخص حباث، مداخالت، مقاالتادراسات، كتب من مصادر،  االستعانة مبختلف املراجع سيتم 
 والبيانات.

ومت االعتماد ايضا على املنهج املقارن من خالل اجراء دراسة مقارنة بني خصائص كل قطب تكنولوجي يف  
الدول الثالث حمل الدراسة وهي اجلزائر، تونس واملغرب، كما قمنا بإجراء دراسة استقصائية عن طريق االستبيان مس 

 وذلك هبدف التعرف على العوامل اليت أدت القطب التكنولوجي بالدار البيضاء،شركة تعمل ضمن  24عينة من 
 إىل جناحه بغرض االستفادة منها.

 خطة البحث:

 :فصولمن أجل اإلملام باملوضوع من كل جوانبه، مت تقسيم البحث إىل أربعة 

دية عرب األقاليم العلم الذي يدرس توزيع األنشطة االقتصا باعتبارهااألول نتطرق للجغرافيا االقتصادية  الفصليف 
مث نتطرق  .احمليط' -منوذج 'املركز ألنشطة االقتصادية واجيابياهتا ونركز علىا جتمعمث نتطرق لظاهرة ، نظرياهتاوأهم 

الصناعات  بألمهية التخطيط اإلقليمي خاصة يف املناطق احلضرية مبا أن املدينة أصبحت متثل إقليما جاذبا ألغل
 واألعمال التجارية ويعيش فيها أكثر من نصف سكان العامل.
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عوملة وزيادة أمهية مث تطورها مع تطور اللعناقيد الصناعية اجملمعات الصناعية أو ا إىل سوف خيصص الثاينالفصل 
كل دول العامل،   يف االبتكار كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية مما أدى إىل ظهور األقطاب التكنولوجية وانتشارها

 أهم التجارب العاملية يف هذا اخلصوص.ونتناول يف اجلزء األخري 

ن اجلزائر، تونس ، أمهيته وعوامل جذبه، مث واقعه يف كل منتطرق إىل االستثمار األجنيب املباشر الثالثالفصل يف 
 بني الدول الثالث يف جمال جاذبية االستثمار األجنيب املباشر، وندرس جتربة صناعة السياراتاملقارنة حناول و  واملغرب.

 فيها لتأكيد نتائج الدراسة.

ها وعوامل جناحها خصائص ،، تونس واملغرباجلزائراألقطاب التكنولوجية بدول  يتناول دراسة أهم الرابع والفصل
وقد تضمن اجلزء األول حملة عن األوضاع االقتصادية واهم السياسات اليت  .الشركات األجنبية يف جذبأو فشلها 
حاولنا و منذ االستقالل، كما درسنا بعض األقطاب الزراعية والتكنولوجية يف هذه الدول. الدول الثالث انتهجتها 
االجيابية لعوامل استنتاج ام بدراسة مقارنة بني ثالث أقطاب تكنولوجية يف الدول الثالث و االثالث القييف اجلزء 

امل اليت ، باإلضافة إىل دراسة استبيانية ختص قطب الدار البيضاء باملغرب الستنتاج العو السلبية اليت تفتقد إليهاو 
 لقطبني اآلخرين.أدت إىل جناحه يف جذب الشركات مبا أنه أكثر جناحا من ا

 الدراسات السابقة:

. العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 7002زايري بلقاسم.  -
حاول الكاتب . 2الجزائر. مقال علمي. مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير. جامعة سطيف. العدد 

جارب املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما تطرق إىل بعض التدراسة أثر العناقيد الصناعية على تطوير قطاع 
ادرة أمهية الدور الذي تلعبه املشروعات الصغرية واملتوسطة كمصدر لروح املب باحثالدولية يف اجملال. وبني ال

واإلبداع املتواصل، مث تطرق إىل تعريف العناقيد الصناعية، خصائصها ومسامهتها يف رفع تنافسية الدول. 
بعض الدول، حيث  السياسات املساندة السرتاتيجيات إنشاء العناقيد الصناعية يفبنوع من التفصيل وذكر 

 ان العناقيد الصناعية ميكن ان تشكل أحد اآلليات لتجاوز الصعوبات اليت تعاين منها خلصت الدراسة إىل
غري أن الدراسة  لمي.اعي والعاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر واملتمثلة يف عزلتها عن حميطها الصن

يف  عنصر التطبيقي وذلك بسبب حداثتها مقارنة بالتطبيق الفعلي لسياسة العناقيد الصناعيةافتقرت إىل ال
 اجلزائر.
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تحليل دور العناقيد الصناعية في تعزيز استراتيجية التنمية الصناعية . 7002-7002 الطيبي عبد اهلل. -
في الجزائر. مذكرة ماجستير غير منشورة في العلوم االقتصادية. تخصص اقتصاد دولي. جامعة وهران 

تعاجل املذكرة الفرص اليت ميكن ان تستفيد منها املؤسسات الصناعية يف اجلزائر من خالل إنشاء العناقيد . 7
وتوصلت الدراسة إىل ان اسرتاتيجية العناقيد الصناعية تفتقر إىل الدراسة والتخطيط املمنهج،  صناعية.ال

وكذا إىل نقص الكفاءات والدعم املقدم للمؤسسات. غري أن الدراسة أغفلت جوانب أخرى لنجاح العناقيد 
 الصناعية كالتهيئة العمرانية والروابط مع اجلامعات.

- Linda Gardelle, Josselin Droff et Aziz Nafa. 2015. L’expérience technopolitaine en 

Algérie. Enjeux et perspectives de la diaspora pour l’attractivité territoriale. 
Méditerranée. Vol 124. N° 1.  

يعاجل التجربة اجلزائرية يف جمال إنشاء األقطاب التكنولوجية من خالل سياسة أقطاب االمتياز علمي مقال 
اليت انتهجتها السلطات العمومية، واستهلت الدراسة بوصف عام للتجارب املغاربية واسقاطها على القطب 

وملعرفة مدى رغبة  .جلزائريةمبعرفة أثره على جذب النخبة اأكثر التكنولوجي بسيدي عبد اهلل، واهتم الباحثون 
يا بفرنسا. ىل اجلزائر، أجروا دراسة استقصائية كمية موجهة لطلبة مدارس علاجلزائريني املؤهلني يف الرجوع إ املغرتبني

ئر، ينوون الرجوع يف املدى الطويل للعمل يف اجلزااجلزائريني من الطلبة املهندسني  %65وأسفرت النتائج إىل أن 
هذه الدراسة  .مل يقرروا بعدينوون العمل يف بلد آخر. أما الباقي أعلنوا أهنم  %12ينوون البقاء بفرنسا، و 8%

هلا أمهية كبرية يف حتليل أمهية هجرة األدمغة ودور األقاليم االبتكارية يف جذب هذه الفئة من اجملتمع إىل البلد 
 األصلي.

 
- Pr. Abdelkader Djeflat, Aziz Nafa et Mohand Chiti. 2017. Stratégies d’acteurs dans le 

développement économique des territoires. Le cas des pôles émergents dans le secteur 

des TIC. CREAD.  

كتاب صدر عن مركز البحث يف االقتصاد املطبق من أجل التنمية، ناتج عن دراسة متت يف إطار املشاريع 
 إىل أمهية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ودورها يف تكوين جممعات باحثونتطرق من خالله ال الوطنية للبحث،

 إىل أن اجملمعات تنجم عن سياسات حكومية )حملية، إقليمية أو وطنية( حتفيزية تؤدي واجغرافية للمنشآت. وتوصل
شآت املتواجدة ستبيان مس املنالكتاب بدراسة استقصائية من خالل اال إىل تركيز املنشآت يف أقاليم معينة. وقام

يف اجملمعات الصناعية يف كل من سطيف، برج بوعريريج، وسيدي عبد اهلل حول العالقات بني األعوان التابعني 
ن م للحظائر املعنية. وخلصت الدراسة إىل أن أصحاب األعمال يقومون باختيار مواقعهم استنادا إىل جمموعة

العوامل من بينها: تفضيل املدينة اليت ولدوا هبا، توفر مساحات للعمل، القرب من املتعاملني. غري أن نقص جودة 



 

 

 

ة.ــــدمــــقــمــال  

 ح

اخلدمات املقدمة كان مبثابة عائق أمام عمل املنشآت املتوطنة يف سيدي عبد اهلل مثل البنوك واملطاعم، حيث أن 
 هلذا السبب. غب يف تغيري موقعهامن املؤسسات تر  %61ما يقارب 

إن هذه الدراسات عاجلت املوضوع من زوايا معينة كتحليل دور التجمع الصناعي يف تطوير تنافسية املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة، دور األقطاب التكنولوجية يف جذب الكفاءات املهاجرة، أو أمهية اخلدمات املساعدة يف جناح 

ت التعمق أكثر يف عوامل جناح األقطاب التكنولوجية حيث تطرق العناقيد الصناعية. غري ان دراستنا هذه حاولت
ألمهية التهيئة العمرانية يف حتقيق تنافسية األقاليم، كما اهنا كانت أكثر حتليلية لعدة أشكال من العناقيد الصناعية 

 اليت أنشئت يف كل من الدول الثالث: اجلزائر، تونس واملغرب.
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 :تمهيد

األنشطة االقتصادية عرب  الذي يهتم بكيفية توزيع من فروع علم االقتصادظهرت اجلغرافيا االقتصادية كفرع 
يهتم بدراسة املكان جلغرافيا هي ذلك العلم الذي حيث أن ا، هي تقاطع بني االقتصاد واجلغرافياف األقاليم،

الظواهر االقتصادية، وتأثري العلمني وتأثرمها  علم االقتصاد بدراسة وحتليل، ويهتم خبصائصه الطبيعية والبشرية
 تطورت اجلغرافيا االقتصاديةالتحليل االقتصادي. وقد  نضمأدى باالقتصاديني إىل دمج الظواهر اجلغرافية ببعض 

 . كثريا على توزيع اإلنتاج والسكان  بفعل العوملة وتطور وسائل النقل وكذا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مما أثر
  اإلقليمي أو الوطين أو العاملي.على املستوى  ناط تفسري االختالفات يف التنمية بني املوأدرجت هذه التغريات ل

من  اليت تعتربأقاليم مركزية أو جممعات صناعية و  تكوين ظاهرةقد اهتمت اجلغرافيا االقتصادية كثريا بو 
كما جند أن املدن   .مميزات االقتصاد املعاصر، حيث جند أن أقاليم معينة جتذب صناعات يف قطاعات معينة

تطورت وأصبح هلا ثقل كبري بفعل زيادة حجم سكاهنا وتركز لألنشطة الصناعية واخلدمية هبا. وهذا ما جعل 
 الضغط على املدن.م بالتخطيط هبدف تقليص الفروقات بني األقاليم وختفيف احلكومات هتت

صادية ونستهله باملفاهيم والتطور ومن خالل الفصل اآليت حناول إعطاء اإلطار النظري للجغرافيا االقت
لثة إىل احمليط، ونتطرق يف مرحلة ثا–النموذج املركز هنتم بظاهرة قطبية األنشطة االقتصادية و مث  والنظريات،

التطور املذهل يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ووسائل النقل اليت ل صاد اجلغرايف اجلديد الذي ظهر بفعاالقت
 حنو االقتصاديات املبنية على املعرفة. أكثر  تنجذباملنشآت جعلت 
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 .ةمفاهيم أساسية حول الجغرافيا االقتصاديالمبحث األول: 

يرتبط . و تفرعات أخرى لالقتصادينتج عنها  باط مع فروع عديدةيقوم على االرت االقتصاد احلديثإن 
هلا، مما  االهتمام باجلغرافيا يف علم االقتصاد باالهتمام بالتنمية االقتصادية لألقاليم وحتليل اخلصائص املكانية

ونتج عن هذا العوامل اليت تؤدي إىل توطني األنشطة االقتصادية يف األقاليم. يؤدي بنا إىل التساؤل حول 
  اجلغرافيا االقتصادية. االهتمام ظهور فرع

 .م الجغرافيا االقتصادية وأهدافهامفهو المطلب األول: 

تفسري جلب اهتمام االقتصاديني لضرورة تعترب اجلغرافيا االقتصادية فرع قدمي من فروع اجلغرافيا البشرية 
 بعض الظواهر اليت يعجز االقتصاد لوحده على حتليلها.

 .مفهوم الجغرافيا االقتصاديةالفرع األول: 

ليفصلها عن اجلغرافيا  'Gotz بفضل العامل األملاين جوتز ' 3881اجلغرافيا االقتصادية سنة  تسمية ظهرت
التجارية اليت كانت سائدة يف أواخر القرن التاسع عشر، واليت اهتمت بدراسة إنتاج السلع الرئيسية وجتارهتا 

الظروف الطبيعية والبشرية ألقاليم دراسة تأثري  'وتز'جقد حاول على املنهج اإلحصائي الوصفي. و  اعتماداالدولية 
هبها من مكان آلخر على تشا وأتباين األنشطة االقتصادية اجلغرافيا االقتصادية تدرس و العامل على اإلنتاج، 

ألنشطة االقتصادية وحتليلها وتعليلها وتفسريها مع ربط لملكاين التوزيع ا، ويتضمن ذلك وصف سطح األرض
 1الظواهر ببعضها البعض.

س الظواهر الطبيعية والبشرية علم وصف األرض، ويتسع جماهلا ليميف األساس هي فاجلغرافيا فيما خيص 
الظواهر وتفسري العالقات فيما بينها. هذه تحليل واتسع املفهوم ليهتم كذلك ب اليت تؤثر على احلياة البشرية.

سجل ويربط بني الظواهر املختلفة اليت أدت إىل وجود اختالفات ر' على اهنا: "العلم الذي جيمع ويويعرفها 'تايلو 
  2األرض".إقليمية على سطح 

                                                           
دية. الطيبي عبد هللا. تحليل دور العناقيد الصناعية في تعزيز استراتيجية التنمية الصناعية في الجزائر. مذكرة ماجستير في العلوم االقتصا 1

 .01. ص2102-2102. 2تخصص اقتصاد دولي. جامعة وهران 
 .20-01. ص2111محمد خميس الزوكة. الجغرافيا االقتصادية. دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية.  2
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هي تقاطع بني اجلغرافيا واالقتصاد الذي يدرس كيفية استغالل املوارد الطبيعية اجلغرافيا االقتصادية و 
بدراسة السكان واهلجرة واملوارد الطبيعية واملناخ والرتبة والبشرية الشباع احلاجات غري املتناهية. فهي بذلك هتتم 

التجارة الدولية وباألسعار. و باإلنتاج والتوزيع كما هتتم   .يط العمراينوالتخط والنبات واجليولوجيا وهتتم بالعمران
 ..الزراعية، جغرافيا النقل.ظهرت فروع جديدة كاجلغرافيا الصناعية، اجلغرافيا اهتمامها، لتعدد و 

اجلغرافيا االقتصادية على أهنا "حتديد العالقات بني حياة اإلقليم االقتصادي  'Jones' جونزيعرف و 
 1وظروف بيئته الطبيعية."

' بأهنا "دراسة املؤثرات اليت تفرضها ظروف البيئة الطبيعية على النشاط Macfarlane' ماكفرلينوحيددها 
خية السائدة والعالقات املكانية بني إقليم وبصفة خاصة بنية وأشكال السطح واألحوال املنا ،االقتصادي لإلنسان

 2وآخر."

على أهنا "دراسة آثار ظروف البيئة الطبيعية على النشاط االقتصادي  'نصر الدين نصر'ويعرفها 
لإلنسان، وتفسر قيام اإلنتاج يف مناط  دون غريها، نظم اإلنتاج ووسائله واالستهالك وقيود التجارة والتسوي  

 3والعوامل املساعدة على تشجيع اإلنتاج والتوزيع."

، بأن 3591 -3591باحث جغرايف متخصص يف جغرافيا فرنسا يف السنوات وهو ، 'بيير جورج'يرى 
 4اجلغرافيا االقتصادية: "هتدف إىل دراسة أشكال اإلنتاج ومواقع االستهالك ملختلف املنتجات يف العامل".

الباحث يف اجلغرافيا االقتصادية يهتم بالتنظيم  أن " Peter Dicken & Peter LIoydويرى كل من 
هي  تموقع العناصر املختلقة للنظام؟، كيف ترتبط ببعضها يف الفضاء؟، وماتاملكاين للنظام االقتصادي: أين 

 1يات االقتصادية؟."لاآلثار املكانية للعم

بأهنا ذلك الفرع من اجلغرافيا البشرية الذي يعين بدراسة النشاط اإلنساين  اجلغرافيا االقتصادية تعرفكما 
، هي أو بتعبري آخر .يف كفاحه من أجل العيش وحماولة تفسري أسباب اختالف هذا النشاط من إقليم إىل آخر

                                                           
م فاطمة الزهراء بن زيدان. دراسة تحليلية لحركة التجارة الخارجية في الجزائر من منظور الجغرافيا االقتصادية. مذكرة ماجستير في العلو 1

 .84. ص 2100/2102االقتصادية جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف. 
 .84نفس المرجع. ص  2
 .81نفس المرجع. ص 3

4 Georges benko. La géographie économique: in siècle d'histoire. Annales de la géographie. 2008/6 n° 664. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2008-6-page-23.htm. Vu le: 12/09/2016. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2008-6-page-23.htm
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الك يف إطارها مظاهر اجلهد البشري من أجل البقاء متمثلة يف عمليات اإلنتاج والتوزيع والتسوي  واالسته دراسة
 2املكاين. أو دراسة األرض والنشاط االقتصادي لإلنسان.

 3اجلغرافيا االقتصادية تسعى إىل دراسة وحتليل املعلومات اخلاصة بالنقاط التالية: ومنه، فإن

 استخدام اإلنسان للموارد الطبيعية: املعادن، الرتبة، املياه العذبة واملاحلة. -
 والزراعية.إنتاج السلع الصناعية  -
 عمليات النقل املختلفة للسلع املنتجة إىل أسواقها. -
 كعامل مؤثر يف النشاط االقتصادي.  -أو النشاط الثالث–اخلدمات والتجارة  -

وهي  ،جلغرافيا وعلم االقتصادبني علم اتقاطع هي نستنتج أن اجلغرافيا االقتصادية  ،استنادا هلذه التعاريف
اجتماع الفضاء العادي امللموس للجغرافيا من  ثلمت هييف األساس تدرس املوارد الطبيعية وعالقة اإلنسان هبا. و 

وعن اجلغرافيا البشرية  ،ختتلف عن االقتصاد الكالسيكي الذي تغيب فيه اجلغرافيا .جهة والفضاء اجملرد لالقتصاد
يتم تنظيم األنشطة االقتصادية على وجه األرض وكيف تؤثر  يفك وهتتم مبعرفة أين ال أمهية للبعد االقتصادي.

وذلك يف تفسري الظواهر اختالف بني اجلغرافيني واالقتصاديني  هناك نقاطوكثريا ما كانت  على االقتصاد.
الختالف املناهج اليت يستخدمها كل منهم، حيث يدمج اجلغرافيون عناصر جديدة مثل األسعار والدخول يف 

 اهر اجلغرافية، ويهتم االقتصاديون بوصف املكان اجلغرايف لتفسري الظواهر االقتصادية. وصفهم للظو 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
1 M.Sokol. Economic geography. University of London. London. 2009. Reprinted with minor revisions 2011. p 19.  

. 0114أ.د محمد ازهر سعيد السماك. اقتصاديات المواقع الصناعية وتقييم المشروعات ودراسة الجدوى. دار زهران للنشر والتوزيع. عمان.  2

 .01ص
 .01. ص2100محمد رياض وكوثر عبد الرسول. الجغرافيا االقتصادية وجغرافية اإلنتاج الحيوي. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. القاهرة.  3
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 .أهدافها الفرع الثاني:

قابلة علم االقتصاد فرع عمودي يؤدي إىل تطوير مناذج فإن الفروقات بني اجلغرافيا وعلم االقتصاد كبرية، 
كاإلنتاج والتوزيع   ستهدف ميادين أخرىيقتصر فقط على ميدان التبادالت، بل يال و للتطبي  على نطاق واسع، 

. أما اجلغرافيا فهي فرع أفقي يركز أفكاره على هدف معني وهو الفضاء، متعدد التخصصات وتعتمد واالستهالك
 على املعلومات لضمان واقعية أكثر.

حيث قام الباحثون بإدخال أهداف مادية أكثر ظهر تقارب بني االقتصاد واجلغرافيا يف بعض النقاط، وقد 
كما ان الدور الرئيسي لألسعار يف حتديد املبادالت   .هلا مسعى أكثر استقرائي بقدر ما هو اسقاطي ،يف اجلغرافيا

حول دراسات حمددة و متلك معطيات كمية ونوعية اجلغرافيا أصبحت و أصبح أكثر قبوال لدى اجلغرافيني، 
وحتاول استنباط بعض القوانني العامة اليت تصف كيف أن املكان  ،مساحة جغرافية معينة يف ةاملالحظ التطورات

يوجه الظواهر االقتصادية اليت حتدث. واالقتصاد بدوره أدرج يف حتليله البعد املكاين خاصة عند حتديد بعض 
 األنشطة.  يف توزيعالظواهر مثل الفوارق 

عطي نظرة شاملة للعمليات، هي يف يجي للنظرية االقتصادية الذي تنتااملنهج االسفإن يف اجلانب املعريف، 
منهج استقرائي، وغالبا مرجعي أي ذهاب اتباع الواقع متناقضة مع التنوع اجلغرايف لألماكن، مما يؤدي هبا إىل 

 وإياب متكرر بني املالحظة واالستنتاج الفرعي. 

هتتم  االتحوالت اجلغرافية يف تطوير الفكر االقتصادي مبا أهنيأيت االهتمام باجلغرافيا االقتصادية من أمهية 
مهمتها األساسية هي دراسة العالقة بني االقتصاد واملكان اجلغرايف، بتوزيع املوارد الطبيعية واألنشطة االقتصادية، 

عوامل الدينية السلوك االقتصادي لإلنسان ال ميكن فصله عن الكما أن   وحتاول تفسري التوزيع غري املتكافئ هلا.
لى السلوك العقالين والثقافية واالجتماعية اليت ختتلف من إقليم جغرايف آلخر. فاجلغرافيا هتتم بآثار املكان ع

وهتدف إىل تقسيم سطح األرض  حيث يسود مبدأ التفاعل املتبادل بني املكان اجلغرايف وسلوك االنسان. لإلنسان
قوم بتحليل وتنظيم املعلومات اخلاصة باإلنسان واستخدامه وت إقليم. إىل أقاليم اقتصادية، مث دراسة خصائص كل

اجلغرافيا االقتصادية تساعد على إعطاء رؤية واضحة و  ..للموارد احملدودة، إنتاج السلع واخلدمات، عمليات النقل.
لتحليل وتفسري االقتصاد املعاصر، حيث أن احليز اجلغرايف أو املكان من شأنه تفسري عدم املساواة بني املناط  

ة التفاوت الكبري يف أمناط االستثمار، اإلنتاج، التجار فإن  وخاصة .واألقاليم وتنوع املنظمات املكانية للمجتمعات



 .الصناعية الفصل األول: الجغرافيــا االقتصاديــة وتكوين المجمعــات
    

 

 7 

علنا هنتم باملوقع الذي ختتاره الشركات متعددة اجلنسيات، على مستويات جغرافية عديدة إقليمي جيواالستهالك 
 أهدافها مع تطور التحليل االقتصادي. وتغريت أو وطين أو عاملي.

ت ونتيجة للتطور السريع يف النشاط االقتصادي والتطور املذهل يف العلوم ومناهجها وتقنياهتا فقد تنوع
اهتمامات اجلغرافيا االقتصادية طبقا هلذا التطور، فاهتمت بالنشاطات الصناعية والزراعية والنقل واملواصالت 
وغريها. لذا فقد برز للوجود فروع رئيسية هلا كجغرافية الصناعة وجغرافية الزراعة وجغرافية النقل واملواصالت 

فجغرافية الصناعة فرع اجلغرافيا االقتصادية الذي يهتم بدراسة النشاط وغريها. ... وجغرافية التجارةجغرافية الطاقة 
يعترب املكان عامل مهم و  1الصناعي كونه ظاهرة نامجة عن تفاعل االنسان مع ظاهرات سطح األرض األخرى.

ويظهر عدم  يف توطني األنشطة االقتصادية، وقد تؤدي العوملة إىل زيادة أمهيته، حيث أن الروابط بني األقاليم تزيد
 تصبح اجلغرافيا أداة لتحليل االقتصاد الدويل بتعقيداته.و املساواة بينها، 

بدراسة البعد املكاين لتوطن األنشطة االقتصادية من حيث لتعين  اجلغرافيا االقتصادية غريت أهدافوقد ت
هتتم  واآلليات اليت حتكمه. كماتدرس التفاعل اجملايل و العوامل املؤثرة وتطورها عرب الزمن واألشكال اليت يتخذها، 

بدراسة التباين يف التطور االقتصادي وتفسري سبب اختيار بعض األنشطة االقتصادية ملوقع معني دون غريه، 
دف إىل حتديد العوامل اليت تؤدي إىل اختيار فهي هتوكذلك أثر قرارات التموقع على التنظيم االقتصادي لإلقليم. 

 غريه. أصحاب املشاريع ملوقع دون 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .00أ.د محمد ازهر سعيد السماك. مرجع سابق. ص 1
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 .التوطين الصناعي المطلب الثاني:

إن الظواهر املكانية املرتبطة بوجود صناعات معينة ختضع خلصائص املوقع واندماج املؤسسات يف النظام 
 فما هو التوطني الصناعي؟. وما هي عوامله؟. اخلاص به، وهي حتدد نوع املكان الذي تشغله.

 الصناعي.يف التوطين الفرع األول: تعر 

خيتلف من مكان إىل آخر  وهويعرف التوطني الصناعي على أنه حتديد املوقع األمثل للمشروع الصناعي، 
فلكل إقليم عوامل جذب أو طرد  .حسب توفر العوامل الالزمة لقيام الصناعة وحسب طبيعة الصناعة نفسها

ات للتوطني الصناعي عندما حاول قد تطرقت الدراسو  .النشاط الذي يتموقع فيهخاصة به حتدد نوع وحجم 
، مثل املادة اخلام، حجم ثابتة ألفريد فيرب أن حيدد املوقع األمثل بفرض وجود مجيع عوامل التوطن الصناعي

 1األسواق واملعامل الفنية لإلنتاج، وأن املتغري الوحيد هو نفقات النقل.

بني مصطلحي 'التوطن الصناعي' و'التوطني الصناعي'، حيث أن التوطني  الدراسات العديدةومتيز 
يتم و الصناعي يعرب عن اختيار املنشأة للمكان اجلغرايف واخلصائص االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت متيزه 

دد، وميكن وف  خطة وطنية. بينما التوطن يعرب عن مدى تأثري العوامل املختلفة يف جذب صناعة ما يف مكان حم
الصناعي وهي تتباين من مكان آلخر، باالعتماد على مقاييس منها: عدد العاملني جة التوطن ر قياس د

وبالتايل، فإن التوطن  بالصناعة، عدد املنشآت، القيمة املضافة، إمجايل مبلغ األجور أو عدد ساعات العمل.
كل مطالبها فتتفوق على الصناعات األخرى اليت الصناعي يعرب عن جناح صناعة معينة يف موقع مناسب يوفر هلا  

 تشاركها يف املوقع.

ويعد احليز اجلغرايف مهما لتحديد الدقة يف العالقات اليت تنشأ بني الصناعات مما يساعد على منوه، وهذا 
حسب اسرتاتيجية وخيتلف التوطن الصناعي  الرتابط الصناعي يتطلب بىن حتتية وخدمات اجتماعية متطورة.

وجند أن معظم  .وكذا حسب طبيعة الصناعة (،فهناك منشآت تفضل انتشار نشاطها يف كثري من املواقع)املنشأة 
 األقاليم االقتصادية تتخصص يف انتاج سلعة معينة، وقد يتخصص بعضها يف إنتاج جزء من السلعة.

                                                           
 .0الطيبي عبد هللا. مرجع سابق. ص 1
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: "مناط  جغرافية عبارة عن هوالصناعي'، و  تركز النشاط الصناعي يف إقليم حمدود املساحة 'اإلقليميسمى 
تتميز بوحدة اخلصائص االقتصادية"، ويتم تقسيم الفضاء إىل أقاليم اقتصادية كي نتمكن من التحليل 
االقتصادي. وجيب فصله عن مفهوم املنطقة الصناعية، حيث أن املنطقة الصناعية هي: "مساحات واسعة حتتوي 

 ة."على جمموعة من املنشآت الصناعي

نالحظ أن الصناعات الثقيلة ختتلف عن الصناعات التكنولوجية التوطن الصناعي،  لوكمثال على أشكا
مثال عند اختيارها ملكان توطينها، فاألوىل حتتاج إىل فضاء واسع وتسعى إىل تقليص تكاليف النقل، بينما تبحث 

 اجلامعي.الثانية عن التقرب من اليد العاملة املؤهلة ومن مراكز البحث 

بني دول الشمال ودول اجلنوب، نالحظ أن التنمية الصناعية يف اجلنوب حتدها عراقيل منها  مقارنتنا عندو 
اخنفاض جودة هياكل النقل أو اخنفاض إنتاجية العمل، بينما متثل العمالة منخفضة السعر عامل جلذب بعض 

 األنشطة خاصة تلك ذات املستوى التكنولوجي املنخفض. 
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 التوطين الصناعي.عوامل الفرع الثاني: 

 إن اختيار املوقع املناسب للصناعات يعترب خطوة أساسية للقيام بنشاطاهتا ويتطلب القيام بدراسة خلصائص
 وتتمثل أهم هذه اخلصائص يف العوامل التالية: على حجم تكاليفها ومدخالهتا.اإلقليم اليت تؤثر 

 العوامل الطبيعية:  .1

والثروة  والثروات املعدنية والغابات مثل توفر املوارد الطبيعية الكيان املادي الذي حييط باإلقليم،وتتمثل يف 
جند ان بعض الصناعات و . )السطحية واجلوفية( توفر املياه تضاريس، املناخ،ال، املوقع مثل الساحل أو احليوانية

مثل صناعة املالبس القطنية حيث أن زراعة القطن تتطلب نسبة مرتفعة  ،يلزم لتطورها توفر نوع معني من املناخ
كما أن نقص االمطار يف مناط  معينة قد يؤدي إىل حدوث جماعات قد تتسب يف حركات اهلجرة   .من الرطوبة

حتتوي  األراضي الزراعية عرب العصور وهي غالباالبشرية اإلقليمية والعاملية. وقد استخدمت مياه األهنار يف سقي 
 على عناصر خمصبة للرتبة.

باإلضافة إىل املوقع اجلغرايف الذي يلعب دورا كبريا يف توطني الصناعات، فنجد أن الصناعات اخلفيفة 
تفضل التوطن قرب املدن الكربى الرتفاع الطلب عليها، بينما تفضل الصناعات الثقيلة القرب من املواد اخلام. 

ومتثل ندرة املوارد  توزيعها عرب األقاليم فهي ختتلف من حيث كميتها وخصائصها.وتتباين املوارد الطبيعية يف 
أساس علم االقتصاد الذي حياول إجياد الطريقة املثلى الشباع حاجيات السكان غري املتناهية باستخدام العوامل 

 احملدودة.

ث أهنا كانت متثل أهم عامل يف أثر توفر العوامل الطبيعية على األداء االقتصادي تغري مبرور الزمن، حي إن
تبني وجود عالقة  01، إال أنه منذ مثانينات القرن 38تطوير الصناعة خاصة بعد الثرورة الصناعية يف القرن 

عكسية بني النمو وثروة املوارد خاصة فيما خيص البلدان الغنية بالنفط. وحسب صندوق النقد الدويل، فإن ذلك 
ول اليت متكنت من اجتناب نقمة املوارد الطبيعية هي تلك اليت حتظى مبنظومة يعود إىل ضعف التسيري وأن الد

شفافة يف إدارة املوارد. لذا ميكن القول أن توافر املواد الطبيعية غري كايف لتحقي  التنمية االقتصادية لكن يشرتط 
 أن يصاحبه استغالال رشيدا وفعاال.
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 العوامل البشرية:  .0
مثل مستوى الدخل، الكثافة السكانية، الرتكيب بشرية عند اختيار موقعها هتتم املنشآت بالعوامل ال

، وميكن االهتمام باملواليد والوفيات واهلجرة اليت السكاين )العمر، النوع والدين(، املستوى التعليمي والتكنولوجي
عامل لإلنتاج أو مستهلك وميكن االهتمام بالعامل البشري لكونه  . األقاليمربتؤدي إىل تباين توزيع السكان ع

 للسلع واخلدمات:
اليد العاملة ليست موزعة عرب األقاليم بنفس الكمية أو نفس اجلودة فيما  االنسان كعامل لإلنتاج: .أ

أن جند على املستوى الدويل، خيص تكلفة العمل والكفاءة، وتعترب عامل مهم يف توطني األنشطة االقتصادية. ف
االبتكار تبحث عن اليد العاملة املؤهلة املوجودة بكثرة يف املدن الكربى يف دول الثالوث األنشطة اليت حتتاج إىل 

األنشطة الصناعية حتتاج إىل يد عاملة وفرية وهي بذلك تفضل الدول اليت و )الو.م.أ، االحتاد األوريب واليابان(، 
تطوير مصنع للمنسوجات ذو مثال ي متتاز باألجور املنخفضة مثل الدول الناشئة. وعليه، فإنه من غري املنطق

 .اليد العاملة عالية الكفاءة ومرتفعة السعر توجد أين نوعية رديئة يف أوربا الغربية
: حجم السكان يف إقليم معني يشري إىل وجود سوق االنسان كمستهلك للسلع والخدمات .ب

الغنية والدول الفقرية. وهذا  استهالكي كبري، غري أن نوعية السوق االستهالكي ختتلف هي األخرى بني الدول
 الستهالكي املرتبطة باخلصائص الثقافية واالجتماعية للمجتمع. ابغض النظر عن االختالفات يف النمط 

عندما يرتفع الدخل فإن حصة النفقات املتعلقة بالغذاء  ،أنه Ernst Engel (3803-3859) وقد بني
تنخفض، بينما مصاريف شراء املالبس واإلجيار والتدفئة تبقى ثابتة. وترتفع النفقات اخلاصة باالستهالكات 

 1األخرى.

كما أنه عند دراسة خصائص اإلقليم ال ميكن جتاهل العوامل الثقافية واالجتماعية واليت تعترب ذات أمهية  
ال ميكن جتاهله يف دراسة تركيبة اجملتمع خاصة وأن  ومتثل اهلجرة عامال كبرية يف جذب نوع معني من الصناعات.

الكثري من التسهيالت اليت تقدم لتنقل العمالة املتخصصة بني البالد املختلفة وداخل حدود الكثري من  هناك
 كاملراف  العمومية والدخول املرتفعة.وهناك املدن اجلاذبة للكفاءات لكوهنا حتظى مبزايا   الدول.

 
                                                           

1 Isabelle Géneau de Lamarlière et Jean-François Staszak. Principes de géographie économique. Edition Bréal. 
Rosny. P124. 
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 األسواق: .1
وكلما كان السوق كبريا  تبعا لعدد السكان احملليني وقدرهتم الشرائية واملنتجات البديلة،السوق يتحدد 

وقد تكون املنشآت سوقا للمواد اخلام أو املنتجات الوسيطة. تفضل املنشآت القرب  زادت األرباح ومنو املنشآت.
يف  ة املنشأةمن أسواقها لتسهيل الوصول إىل مستهلكي منتجاهتا )السلعة أو اخلدمة( وكذا معرفة أذواقهم ووضعي

جلغرايف من األسواق. غري أنه مع اخنفاض تكاليف النقل وتطور وسائل االتصال اخنفضت أمهية القرب ا ،السوق
وقد يتمثل السوق يف منشآت أخرى تقتين  ،وغالبا ما يكون عدم توفر السوق عائقا أمام قيام بعض الصناعات

 منتجاهتا إلعادة تصنيعها. وتعترب التكتالت االقتصادية بني الدول أداة لتوسيع السوق.
تمر مينح فرصا لالستثمار وإمكانية يعترب مؤشرا على حجم السوق، فالنمو املساالقتصادي معدل النمو 

 حتقي  أرباح يف اإلقليم املعين، مثلما هو احلال يف معظم األقاليم يف الدول الناشئة جبنوب شرق آسيا. 
 :التطور التقني .4

هلا دور كبري يف توطن الصناعات، وتطورها كان له الفضل يف فك العزلة على ت وسائل النقل طاملا كان
تطور وسائل النقل جعل املنشآت تبحث عن خصائص أخرى للموقع كما أن   املنتجات إليها.األقاليم لوصول 

 سعر األرض )منخفضة السعر أو مؤهلة(، خصائص اليد العاملة املالئمة لقيام الصناعة، التشريعات ،مثل الرفاهية
تسيري عن بعد وظهور إىل تطور نوع جديد من ال ىأد تطور تكنولوجيات االعالم واالتصالأن كما . املنخفض

 املكتب افرتاضي.يسمى ب ام
 السياسات الحكومية: .9

احلكومة إىل حتفيز االستثمار يف أقاليم  أفقد تلجدورا كبريا يف قيام الصناعات، السياسات احلكومية تلعب 
منافسة نها من فرض رسوما مجركية على الواردات حلماية منتجاهتا احمللية ومتكيمعينة حىت ال تبقى مهمشة فت

وكذا ميكن للسياسات  أو متنح إعفاءات ضريبية للمنشآت يف بعض األنشطة كي تشجعها. ،املنتجات األجنبية
احلكومية العمل على إغراء املنشآت عن طري  توفري األمن واالستقرار والتأمني على خماطر الصرف وخل  مناخ 

حيث ان االستقرار السياسي يقلل من حالة عدم حمفز لألعمال. كما جيب أن تكون القرارات احلكومية مستقرة 
 اليقني.
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 جودة البنى التحتية: .6
إن جودة البىن التحتية تؤثر على مناخ االعمال، وتعترب الشفافية اليت تتمثل يف وفرة املعلومات اخلاصة 

املصريف كسهولة مارات يف الدولة. كذلك فعالية النظام ثباالستثمار واخنفاض تكلفتها مؤشرا على أمن االست
 احلصول على القروض.

 اإلطار المعيشي:  .7

ويتمثل يف العناصر  يف الدراسات احلديثة ظهريف توطني الصناعات   آخرعامالويعترب اإلطار املعيشي 
مجال املناظر، الظروف السكنية كجودة السكنات وأسعارها وجودة اهلندسة املعمارية، املدن السياحية،  التالية:

  الثقافية كالسينما واملتاحف، توفر املدارس واألطباء ومراف  التسلية، باإلضافة إىل ذهنيات اجملتمع ... توفر املراف
   املدن إىل الرغبة يف حتسني صورها لتطوير صناعاهتا.مما يؤدي بالكثري من 

 عوامل أخرى: .8
غاز أكسيد الكربون أو مثل ضرورة قيام الصناعة خارج املناط  احلضرية بسبب الروائح الكريهة، انبعاث 

خيارات '. وقد تفضل املنشآت مواقع بفعل ينة يف اإلقليم بسبب حادث تارخييتطور صناعة مع ، أوجالضجي
، أي 'أثر البطري 'رائدة. أو مبا يسمى ال، وحتدث عندما ختتار الشركة نفس املوقع اجلغرايف للشركة 'مقلدة كالقطيع

املوقع اجلغرايف من أجل االستفادة من اخنفاض تكاليف النقل وتسهيل أن جمموعة من املنشآت ختتار نفس 
 املعامالت بينها.

حول 1'عياد نعيمة وعبد المجيد جنان'كل من يف دراسة قام هبا  وكمثال على اختيار املنشآت ملوقعها، و 
ان نسبة كبرية من هذه  عوامل اختيار املوقع جملموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية جباية، توصال إىل

ألغراض خمتلفة. وتأيت يف املرتبة األوىل من العوامل املؤثرة يف اختيار  يف الوالية صحاهبااملؤسسات أنشئت من قبل أ
ويف املرتبة القرب املعريف.  عن طري تكوين شبكات من العالقات االجتماعية  القدرة علىاملوقع هلذه املنشآت 

القرب من األسواق، مث توفر املوارد والبىن التحتية الالزمة إلقامة املشروع، وباألخري معرفة من العوامل يأيت الثانية 
 املنطقة بشكل جيد.

                                                           
1Ayad- Malek Naima & Abdelmadjid Djenane. Création d’entreprises et choix des facteurs de localisation : étude 
empirique auprès d’un échantillon de pme de la wilaya de Béjaia. 
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2502.pdf. Consulté le : 10/11/2017. 

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2502.pdf
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تعمل مؤسسة  44استبيان مس توزيع ، حيث قاموا ب'جمال تاليجية وآخرون'ويف دراسة أخرى قام هبا 
، هبدف معرفة املعايري اليت جعلت املؤسسات ختتار مدينة عنابة  0115ما بني فيفري ومارس يف قطاع اخلدمات 

 1كموقع هلا. ومت تقسيم األسئلة إىل ثالث أقسام: 

)األمن، دعم السلطات العمومية، التشريعات، املساعدات العمومية، الضرائب  :مؤسساتية  -
 والعالقات بني األعوان االجتماعيني(،

جغرافية: مميزات موقع املدينة، طرق االتصال )املطار وامليناء(، اهلياكل وجودهتا، التكنولوجيات  -
 احمليط واإلطار املعيشي، ووفرة العقار.اجلديدة لإلعالم واالتصال، 

القرب من السوق )حجم الطلب العام(، حجم العمالة )مستوى التعليم، جتمع األنشطة، اقتصادية:  -
، ثقافة العمل والتكلفة(، املخرجات )إجيابية أو سلبية(، حجم وجودة اخلدمات، التخصص، املهارة

 وجود اجلامعة ومراكز البحث.

 وقد خلصت الدراسة إىل أن أهم املعايري هي: 

من السوق، خاصة بالنسبة للعيادات الطبية وشركات التأمني،  العامل األول: جتمع األنشطة والقرب -
 ومؤسسات خدمات اإلعالم اآليل.

فيما خيص اخلدمات املقدمة للمؤسسات، احمليط، األمن والتشريعات. خاصة توفر العامل الثاين:  -
 السيارات وشركات اإلشهار. يبائع

 هياكل الطبية.العامل الثالث: جودة ووفرة اليد العاملة خاصة بالنسبة لل -
             العقار خاصة بالنسبة لبائعي السيارات.توفر العامل الرابع:  -

 

 

    

                                                           
1Djamel TELAIDJIA et al. Attractivité des territoires et critère de localisation des entreprises- un essai 
d’évaluation à Annaba. Les cahiers du CREAD. N° 118. Décembre 2016. 
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                                                                                                 لمطلب الثالث: عوامل توزيع األنشطة االقتصادية.ا

وحناول فيما يلي  خيضع لعاملني مهمني ومها تقسيم العمل وتكاليف النقل،إن توزيع األنشطة عرب األقاليم 
 شرح كل منهما.

 .تقسيم العملالفرع األول: 

ظهر تقسيم العمل يف اجملتمعات البدائية  .يف تقسيم العملية اإلنتاجية إىل مهام عديدة تقسيم العمليتمثل 
كل جمموعة بالتخصص يف انتاج معني مث املقايضة فيما بينهم، وكان أول من تطرق إىل تقسيم   تعندما قام

 .بني أن التخصص يزيد من إنتاجية العامل ثحي(، 3779يف كتابه 'ثروة األمم" )العمل هو آدم مسيث 

والحظ  ،مرحلة 38وضع آدم مسيث نظريته موضحة مبثال مصنع للدبابيس حيث إنتاج الوحدة حيتاج إىل 
عمال وكانت النتيجة أن اإلنتاج وصل إىل  31املهام على قسمت دبوسا يف اليوم. مث  01أن كل عامل ينتج 

دبوسا يف اليوم لكل عامل. واستنتج آدم  4811دبوسا يف اليوم، أي أن اإلنتاج املتوسط هو  48111حوايل 
 مهارة العامل عند قيامه بنفس املهام، عدم مسيث أن الزيادة يف إنتاجية العامل ترجع إىل عوامل منها: حتسني

 حاجته للتوقف للراحة بعد كل عملية، وإمكانية مكننة بعض املهام البسيطة.

الوظيفي للعمليات اإلنتاجية وزيادة اإلنتاجية،  النتائج اإلجيابية للتقسيم 3897والحظ كارل ماركس سنة 
اجناز مهامهم أما الثاين  وفرق بني تقسيم العمل التقين واالجتماعي، فاألول يعود على املزايا املقارنة بني العمال يف

 رمية يف اجناز املهام يف املنشأة.اهلىل فيعود إ

ظهرت قامت بتعميم املكننة و  35وبداية القرن  38 اليت ظهرت يف هناية القرنالثورة الصناعية مث أن 
فظهرت العديد من الدراسات اليت تطرقت فكان من الضروري تغيري أمناط العمل يف املصانع.  ،اقتصاديات احلجم

 ا بتقسيم العمل.ري كثساد االهتمام  ألمناط التسيري يف املنظمة هبدف االستخدام األمثل ملواردها حيث 

مل تكن  ،يف الو.م.أ ،3801، أنه يف سنة 'منظور يف التكنولوجيا'يف كتابه  Nathan Rosenbergذكر 
اآلالت هم صانعوها، ومل تظهر املنشآت املتخصصة  يف صناعة اآلالت، بل كان مستعملوا صةهناك شركة متخص

ورشات متخصصة تقوم هبا . وقد كانت صناعة التجهيزات يف البداية 3881-3841يف صنعها إال يف الفرتة 
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داخل شركات الصناعات النسيجية، بعدما أصبحت عندها خربة يف صناعة اآلالت النسيجية وبالتايل أصبحت 
 1.تنتج آالت أخرى، مث أصبحت شركات مستقلة

وضع نظرية  ،( من خالل كتابه 'مبادئ إدارة األعمال العلمية'3533) F.W Taylorتايلور مث أن 
التنظيم العلمي للعمل واليت انتشرت قبل أن تعرض يف الكتاب، وبني أن العمال يضيعون الكثري من الوقت يف 

ل جيب تقسيم العمل أفقيا وتوصل إىل أنه من أجل زيادة إنتاجية العام ها.جيب تغيري طريقة التسيري فيلذا املصانع 
ملهام إىل مهام عديدة وسهلة، أما التقسيم العمودي للعمل فينجر التقسيم االفقي يف حتليل اويتمثل  وعموديا،

 عنه فصل مهام التصميم عن مهام التنفيذ.

سلسة مفهوم 'عند تسيريه ملصنع السيارات الذي كان ميلكه، وأضاف  'تايلور'بنظرية  'هنري فورد'واستلهم 
ل، مما أدى إىل رفع اإلنتاجية بوترية أسرع. وأصبحت اوقام برفع رواتب العم 'travail à la chaineالعمل 

على أن يتبع الزيادة يف اإلنتاجية زيادة يف األجور مما يؤدي إىل زيادة الطلب على  'العمل السلسلة'الفوردية تعين 
 املنتجات. 

 للعمل فظهر التقسيم الدويل يف ارتفاع معدل التبادل التجاري تطوير وسائل النقل كان هلا الفضلكما أن 
(DIT)،  كثريا ماو ويؤدي إىل التخصص الدويل. بني الدول مراحل العملية اإلنتاجية والذي يعرب عن تقسيم 
 .على املستوى الدويل عرب أقاليم عديدةأفقيا أو عموديا  املنشآت إىل تقسيم سلسلة خل  القيمة للمنتججلأت 

سيطرة وتبعية )االستعمار، خضوع للمصاحل االقتصادية  تارخييا مبيكانيزماتالدويل تكون تقسيم العمل 
بسبب دامت طويال للمركز، وجود خنبة حملية تعيش على املبادالت غري املتساوية للمركز..(. وهذه اهلرمية 

عمليات املبادالت غري متوازنة على حساب الدول اليت متثل احمليط. كما ان الدور الذي تلعبه املنظمات الدولية 
اإلبقاء على يعمل على عزز انفتاح اقتصادي يق النقد الدويل أو البنك الدويل صندو  ،ظمة التجارة العامليةمثل من

 2وضعية تبعية يف تقسيم العمل.

                                                           
1 Jacques PERRIN. Les technopôles : mirage ou nouvelle phase de la division du travail. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/31873/C&T_1988_18_134.pdf?seque. Consulté le : 
11/11/2017. 
2 Claud Grasland et Gilles Van Hamme. La relocalisation des activités industrielles : une approche centre- 
périphérie des dynamiques mondiales et européennes. L’espace géographique. 2101/0. Volume 01. P07. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/31873/C&T_1988_18_134.pdf?seque


 .الصناعية الفصل األول: الجغرافيــا االقتصاديــة وتكوين المجمعــات
    

 

 07 

. لشركة 'آبل' اآليفون مثال صناعة تقسيم العملية اإلنتاجية حسب خصائص األقاليم، نذكر كمثال علىو 
إذا درسنا تقسيم العملية اإلنتاجية يف صنع اهلواتف الذكية للشركة، جند أن اآليفون تتم صناعته يف دول خمتلفة؛ 

يف الصني(. بالفعل، يتم خلف كل جهاز آيفون العبارة التالية: )مصمم يف كاليفورنيا ومركب رغم أنه ميكننا قراءة 
ذاكرة  فمثال ،يتم صنعها يف دول خمتلفةغري أن املركبات ويتم تركيبه يف الصني  يف كاليفورنيا يف الو.م.أالتصميم 

الفالش والواجهة تصنع يف اليابان، معاجل اجلهاز ومركباته يف كوريا اجلنوبية. وتأيت الكامريا ونظام الويفي وشرائح 
 من أملانيا. GPSنظام حتديد املواقع 

 تكاليف النقل.الفرع الثاني:       

عامال مهما يف تقليص أثر املسافة على التبادل بني الدول واألقاليم، أو على توطني تكاليف النقل رب تعت
ن الفاصل املكاين الذي يساعد على عمبا أهنا تعرب  ،يف حتليل متوقع املنشآت امهم متثل املسافة عامالو الشركات. 

إن نقل  املبادالت تتقلص كلما زادت املسافة.أن خاصة و العديد من النماذج اجلغرافيّة،  تفسري الظواهر يف
الصناعات هتتم كثريا باملسافة حني ختتار عض وجند أن بيتأثر بالزمن أو املسافة الفيزيائية، املنتجات أو األشخاص 

املنتجات سريعة التلف حتتاج إىل وقت قصري للتنقل، وبعض املنشآت تستخدم مواد عديدة يف موقعها حيث أن 
. ، فهي بذلك تبحث عن املوقع الذي يقلص من وقت نقل هذه املواديزيد من أمهية الوقت بالنسبة هلا انتاجها مما

درجة تطور وسائل النقل، بينما املسافة الفيزيائية تبقى ثابتة نسبيا لوال كواملسافة الزمنية تابعة لنمط التنقل وكثافته،  
 أهنا تتأثر ببعض العوامل مثل التدفقات عرب الطرق.

د متثل خسارة حيث أهنا تؤدي إىل تبديد الوقت، فهي تعترب عائقا ألهنا تؤدي إىل زيادة املصاريف، فرتة قو 
املواعيد وخماطر النقل، بينما القرب من املوارد األولية أو من األسواق حيق  رحبا. غري أنه يف بعض احلاالت قد 

 أو حميط غري مالئم مما يسهل عمل املنتجني.  تؤدي املسافة إىل حتقي  بعض املزايا، كالبعد عن املنافسني

، كان يعتمد على تقسيم األماكن 35و 39جند أنه بني القرنني ، و املسافة تعرب عن الفرق بني مكاننيتعرب 
اجلغرافية إىل وحدات خمتلفة من أجل حتديد مميزات املكان، من خالل عوامل منها: تقسيماته إىل وحدات 
سياسية ودينية، استغالل األراضي يف الزراعة، وسائل االتصال )شبكات النقل الربي واجلوي(، حركية املرور 
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كية(، التدفقات التجارية )على املستوى احمللي، الوطين أو الدويل(، ومتوقع )الرسوم على العبور أو الرسوم اجلمر 
 1الصناعات.

تؤثر املسافة على الناتج احمللي اخلام للفرد عن طري  التأثري الذي متارسه على التبادل، وهذا ينعكس على 
ادل تقريبا بنفس احلجم الذي فاعلية املنشآت يف البلد، فاملسافة تزيد مباشرة يف تكلفة النقل وختفض إذن التب

تفعله الرسوم على الصادرات أو حقوق اجلمارك على الواردات. واخنفاض تكاليف النقل حيد من إمكانية الدولة 
على تركيز إنتاجها على النشاطات اليت متلك فيها ميزة مقارنة، حيث أن منشآت البلد تنتج سلعا ميكن ان 

فإن املسافة  ،مل يكن هناك تكلفة نقل. كما أنه عند تقسيم األسواقينتجها بلد آخر بتكاليف منخفضة إذا 
عند محاية الدولة للمنشآت احمللية و تساعد منشآت الدولة على العمل بفاعلية أو استغالل عوائد احلجم املتزايدة. 
 2من املنافسة األجنبية، فإهنا تصبح أقل محاسا على إظهار الفاعلية واالبتكار.

ة املسافة" أو 'انبساط األرض'، فإن التقدم التكنولوجي يف املواصالت واالتصاالت حسب فرضية "هناي
قلص تكلفة نقل املنتجات ونقل املعلومات ملسافات طويلة إىل درجة ان املسافة أصبحت عنصرا غري ذي أمهية 

شحن البضائع زاد بالنسبة للمنشآت. وهكذا فإن االبتكارات التكنولوجية الكبرية قد مست قطاع النقل: فمثال 
من فاعلية النقل البحري والنقل عموما وأجرة الشحن، النقل اجلوي أصبح أكثر فاعلية وإنتاجية وكذا النقل الربي. 
عالوة على ذلك، كل طرق النقل استفادت من حتديثات يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. لكن، عكس 

ن املبادالت بني الدول تتقلص كلما زادت املسافة بني األقاليم، فرضية هناية املسافة، فاملعطيات التجريبية بينت أ
كما أن تكلفة النقل البحري زادت بالنسبة ألسعار السلع   3أي أن الدول متيل إىل التبادل مع الدول اجملاورة هلا.

 الصناعية يف كل الروابط الكربى بني منتصف السبعينات ومنتصف التسعينات من القرن املاضي. 

وط تكاليف النقل، كان من املفرتض أن ينتشر اإلنتاج االقتصادي مبزيد من التساوي داخل ومع هب
ما حصل كان العكس من ذلك. فقد ، وان يزيد حجم التجارة بني الدول البعيدة عن بعضها. غري ان البلدان

لتبلغ مرات  4الرتكز االقتصادي داخل البلدان. تضاعفت الصادرات كنسبة من اإلنتاج العاملي  شهد العامل زيادة
                                                           

1 Georges Benko. Op cit. p25 
2 OCDE. Réformes économiques objectif croissance. 2008. P111. http://dx.doi.org/10.1787/growth-2008-fr. 
Consulté en Septembre 2017. 
3 IBID. P113. 

http://dx.doi.org/10.1787/growth-2008-fr
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أكثر أمهية، التجارة مع اجلوار وأصبحت ، 03إىل بداية القرن  01يف العقود الثالثة من مثانينات القرن  09%
 1وذلك لتزايد أمهية وفورات احلجم يف اإلنتاج والنقل.

  3011مصاريف النقل متثل نسبة كبرية من تكاليف اإلنتاج، فمثال لقطع مسافة ، كانت 3811ويف سنة 
من سعر القمح. مث أدى عصر السكك احلديدية، يف فرنسا مثال، إىل  %311كم كان ذلك يكلف حوايل 

ويف وقت الح ، ومع التقدم يف  .3893-3843يف العقد  %19اخنفاض كبري جدا لسعر طن/كم، وصلت إىل 
منذ هناية اخلمسينات. أما بالنسبة للمصاريف اخلاصة بالنقل  31ان، انقسم سعر الشحن اجلوي إىل جمال الطري 

وكان ذلك بفضل التقدم التقين خاصة  .3558-3578يف فرنسا يف الفرتة  %18الربي للسلع، فقد تقلصت بــ
 2)اقتصاديات الطاقة املرتبطة بأداء احملركات اجلديدة للوزن الثقيل(، وحترير النقل الربي.

وحىت احلرب العاملية األوىل، بأهنا  3841وصفت املوجة األوىل من العوملة واليت امتدت فيما بني قد و 
ومت االهتمام باملكان على  ،يت استغلت بدورها اختالفات اهلبات الطبيعيةالتجارة التبادلية "التقليدية" للصناعة، وال

إىل زيادة املبادالت بني األقاليم على أساس املزايا الكبري تكاليف النقل  اخنفاضفقد أدى املستوى الدويل. 
واملبادالت يف نفس النسبية اليت تسببها االختالفات يف اهلبات الطبيعية، كما ظهرت جتارة األجزاء واملكونات 

 الصناعة أي لسلع متشاهبة خاصة بني دول أوربا وأمريكا الشمالية. وعرفت اليابان موجة تصنيع كبرية وزادت
 3.والفليبني موجة تطور يف اخلدمات وعرفت اهلند .ني وهونغ كونغ، وكوريا وتايوانمبادالهتا مع الص

على سبيل املثال صناعة اجلوارب بالواليات املتحدة. ذكر ولتبيان أمهية اختيار املوقع للتقرب من العوامل، ن
، إال أنه صناعة املالبس بالواليات املتحدةبوقت قصري حتولت مدينة نيويورك إىل مركز  3511حيث أنه بعد عام 

الكثري فانتقلت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية انتقل مركز انتاج املالبس إىل اجلنوب يف والية كارولينا الشمالية. 
لتتمكن من احلصول على اخليوط واالستفادة من  كارولينا الشماليةمن مصانع الغزل والنسيج إىل أماكن قريبة من  
كاسب اليت تدرها وسبب نقل اإلنتاج هذا هو االستفادة من امل 4الطاقة الرخيصة والعمالة واألراضي األقل تكلفة.

 .عليهم اإلنتاجية

                                                           
 .84. ص2111إعادة تشكيل الجغرافيا االقتصادية. البنك الدولي. تقرير التنمية في العالم:  1

2 Matthieu Crozet et MirenLafourcade. La nouvelle économie géographique. La découverte. Paris. 2009. P10. 
 .221. ص البنك الدولي. مرجع سابق 3
 .041ص  .نفس المرجع 4
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اقتصر التبادل الدويل على الدول الغربية مث ظهرت  ،3571ويف الفرتة ما بني احلرب العاملية الثانية وسنة 
الشركات الكربى وظهر تشابه يف الطلب على املنتجات حول العامل. وبفضل اخنفاض تكاليف النقل نقلت 

واستغلت الشركات املزايا  دويل للعمللاتقسيم الالشركات انتاجها حنو األقاليم منخفضة تكاليف اإلنتاج. وظهر 
 املقارنة لكل بلد أو إقليم، وكذا حترير التبادل ومت إدماج دول طاملا كانت مهمشة. 

وبفعل االبتكارات اليت حدثت يف جماالت أخرى غري النقل، فإن مكونات السلع املتبادلة تطورت كثريا يف 
قيمة كبرية أصبح وزهنا منخفضا نسبيا ونذكر كمثال الشرائح ، وسلع كثرية ذات 03العشرية األوىل من القرن 

االلكرتونية. وبالتايل، فإن تكاليف النقل ارتفعت بأقل من قيمة السلع اليت ميكن نقلها، وميكن حىت أن تكون قد 
 1اخنفضت نسبة إىل هذه القيمة.

ورة الصناعية، غري أن احلواجز رغم أن العامل مل يشهد موت املسافات بالكامل يف الفرتة اليت ما بعد الث
على تبادل السلع تالشت بشكل معترب، فقد سادت الفكرة أن حترير نقل السلع واألشخاص من شأنه تعزيز نشر 

وعلى الرغم من التطور الكبري لوسائل النقل واالتصاالت، وعقدين من  ،03الثروات. غري أننا نالحظ يف القرن 
ت هناك فروقات شاسعة يف نسبة التطور يف خمتلف األقاليم يف العامل، بل األنرتنيت، فالزلانتشار استعمال 

وكذلك يشهد العامل تفاقم القطبية خاصة داخل الدول. فهبوط تكاليف النقل سهل زيادة التخصص وغري جذريا 
مواقع الشركات وطبيعة التجارة. فحني كانت تكاليف النقل عالية، كان على الشركات أن تكون قريبة من 
مستهلكيها. ولكن، مع هبوط تكاليف النقل ميكنها االستفادة من وفورات احلجم الداخلية ووفورات احلجم 

 احمللية ووفورات احلجم يف املناط  احلضرية، والقيام بنقل املنتجات إىل املستهلكني.

د الذي يعوض ومع هذا التطور أصبح باإلمكان معاجلة املسافة؛ توسيع السوق واالنتقال إىل السوق اجملر 
السوق امللموس أكثر فأكثر. ويف حالة القرارات الكربى، فإنه يستحسن االتصال املباشر باملستهلكني فتبحث 
املنشآت عن املواقع اليت تسمح بذلك، كاملراكز الكربى، املدن الكربى والرئيسية. وهذا ما يفسر مثال تركز الفروع 

ين التفاعالت املعلوماتية كبرية. وعلى مستوى عاملي، نالحظ تكوين الرئيسية والعروض التجارية يف قلب املدن أ
وانطالقا من  2مراكز قليلة على شكل شبكات تربط بينها تفاعالت قوية. مثل نيويورك، لندن، باريس وطوكيو.

احلصول على فإن هذا يساعدها على عدد أكرب من املؤسسات اليت تعمل يف صناعة واحدة يف نفس املكان، 
                                                           

1 OCDE. Réformes économiques objectif croissance. Op cit. P114. 
2 Amor BELHADI. Les modèles de localisation des activités économiques. 2010. 
amorbelhedi.unblog.fr/files/2017/02/mlae.pdf. Consulté le : 15/11/2016. 
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ومات املتوافرة عن السوق الستخدامها يف التفاوض مع العمالء واملوردين، وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسات املعل
اليت تشكل تكتال ميكنها االستفادة من واملشاركة يف إقامة وتشغيل إحتادات عمالية متخصصة ميكن االعتماد 

 1عليها بقوة.

 .تطور الجغرافيا االقتصاديةث: الثال الفرع

بعدما كان يقتصر االهتمام يف علم االقتصاد على دراسة كيفية تسيري االقتصاد املنزيل تطور ليهتم بالثروة 
 37و 39خاصة بعد ظهور الفكر املاركنتيلي والفيزيوقراطي اللذان ركزا على األرض كمركز للثروة. ففي القرنني 

باعتبارها عامل مهم يف تفسري الظواهر االقتصادية.  ميالديني، برز علم االقتصاد وتطور ليهتم باجلوانب املكانية
العالقة وظهر مبدأ السببية ليبني أن تطور الصناعة يف مكان ما يرتبط بوجود مصادر الطاقة أو املعادن. وظهرت 

 كانت عبارة عن جمموعة من األفكار املتباينة وغري املتناسقة. غري اهنا   االقتصادو اجلغرافيا بني 

، واهتم مفكروه مثل سابقيهم بالثروة وكيفية 35وبداية القرن  38الكالسيكي يف هناية القرن مث ظهر الفكر 
توزيعها، وركزوا على املصلحة الفردية واملنافسة التامة والسوق كمنظم للحياة االقتصادية. ومنه ظهر مبدأ التفاعل 

ادي'. ويعترب آدم مسيث ودافيد ريكاردو من املتبادل بني املكان اجلغرايف واالنسان وظهر مصطلح 'اإلقليم االقتص
أهم متزعمي التيار الكالسيكي، وتطرق آدم مسيث إىل تقسيم العمل داخل املصنع قصد الرفع من اإلنتاجية مث مت 
تعميم املفهوم ليشمل تقسيم العمل بني الوحدات اإلنتاجية خاصة بعد اخنفاض تكاليف النقل. والحظ ريكاردو 

ج الذي ينتج عن التوزيع غري املتساوي لعوامل اإلنتاج، وكان أول من تطرق ملفهوم الريع واملزايا التباين يف اإلنتا 
املقارنة اليت جتعل األمم تتخصص يف املنتوج الذي متتلك فيه نسبيا أكرب كمية من عوامل اإلنتاج مث التبادل فيما 

هذه األفكار وظهرت أمهية اجلغرافيا يف  بينها. وبفضل بعض الباحثني مثل ماركس وفون تونن ومارشال تطورت
تفسري العديد من الظواهر االقتصادية، وهي أصبحت فيما بعد متثل أساس النظريات املعاصرة لالقتصاد املكاين.  

(، الذي يعترب مؤسس اجلغرافيا املعاصرة، بإدماجه لعلوم أخرى 3895 -3775كما ظهر اجلغرايف 'كانت ريرت' )
ية مثل العلوم الطبيعية والتاريخ والفلسفة. اهتم بدراسة تأثري تطور اجملتمعات وأدخل مصاريف يف املقاربة اجلغراف

 النقل لدراسة تطورها، ويظهر ذلك يف كتابه 'اجلغرافيا العامة املقارنة'. 

                                                           
 .042. صالبنك الدولي. مرجع سابق 1 
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وعموما، فقد جاء تبين مفهوم الفضاء يف االقتصاد يف وقت متأخر، بشكل بطيء ومتدرج، فقد استبعده 
من االقتصاد يف أحباثه، مبا أن األسر كانت تعيش يف حيز ضي ، ونادرا ما تقوم بإعادة توطني وحتويل ريكاردو 
. مث جاء فون تونن الذي أعطى تعريفا حمددا للموقع ، غري انه أدجمه دون قصد يف نظرية امليزة النسبيةاألنشطة

مثل للصناعة. ومت إدراج الفضاء يف التحليل ، مث دراسات فيرب اليت اهتمت باملوقع األ3851األمثل، ومارشال يف 
االقتصادي بعدما كان ينظر إليه كمجرد حمدد ملصاريف النقل. ويشري 'أيدالو' أن 'الفضاء هو جمموعة من النظم 

 1االقتصادية واالجتماعية املعقدة املتفاعلة'.

يع املوارد الطبيعية واألراضي بدراسة أماكن توز  35أما فيما خيص اجلغرافيا، فقد ارتبطت يف هناية القرن 
الزراعية اليت اعتربهتا أهم أسباب التطور االقتصادي، واتسمت اجلغرافيا االقتصادية بأهنا كانت وصفية فقط. ومنذ 

وظهور نظرية كينز، اجته االهتمام حنو استخدام اإلحصائيات اجلغرافية لتحليل  3505األزمة االقتصادية لسنة 
سادت الفكرة أن املفاهيم املؤسسة لعلم االقتصاد ليست مفاهيم عاملية، بل أن اإلقليم الظواهر االقتصادية. و 

 باإلضافة إىل كونه مكان اقتصادي فهو كذلك عبارة عن مكان له خصوصيات ثقافية واجتماعية.

، أخذ مفهوم الطلب املكاين بعني االعتبار يف عملية اختيار املوقع وتوطني املؤسسات مع رايلي 3511ويف 
 Wingo, Alonso, Wilson etمع  3591ولوخ وكريستالر. ومع تطوير التحليل املكاين يف بداية سنوات 

Richardson  2العلوم اإلقليمية.أصبح املوقع األمثل مركز اهتمام اجلغرافيني واالقتصاديني واخلرباء يف 

وصلت الصناعة إىل مرحلة متقدمة وتطورت بوترية كبرية وصاحب ذلك تغيريات يف  ،01يف منتصف القرن 
أدى و العمالة من خالل املعرفة وكذا استخدام التكنولوجيا املتقدمة، مما أدى باملنشآت إىل البحث عن الكفاءات 

هد العامل ارتفاعا للدخول وانتشار الرفاهية، غري أن هذا أدى إىل إىل زيادة اهلجرة داخل الدول أو بينها، وشذلك 
 تغيري موازين الدول وأصبحت التكنولوجيا والكفاءات مقياسا لتمييز الدول وتطور اقتصادياهتا.

يف بداية مثانينات القرن العشرين، وبعد سنوات األزمة اليت شهدهتا سبعينيات القرن والتحوالت اليت 
من املناط  الصناعية يف أمريكا الشمالية وأوربا الغربية وجمموعة من الدول الصناعية اجلديدة مثل شهدهتا الكثري 

، ودول أخرى تابعة، باإلضافة إىل دول ناشئة يف الو.م.أ SunBeltإيطاليا الثالثة وما يسمى حزام الشمس 
تشهد معدالت منو عالية )خاصة يف جنوب شرق آسيا وآسيا الشرقية(. تطور شكل الصناعة وأصبح خمتلفا عن 

                                                           
 .22-22الطيبي عبد هللا. مرجع سابق. ص  1
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االقتصاد الفوردي، فقد أصبحت تعرف باالقتصاد ما بعد الفوردي، أساسه االبتكار. وكأهم أشكاله الصناعات 
 1العالية واخلدمات. وأصبحت متثل أداة دفع لالقتصاديات األكثر ديناميكية عامليا. املتخصصة يف التكنولوجيا

ارتفاعا لعدد املهاجرين حنو املدن واملناط  الرائدة يف الدول املختلفة. وأصبحت املنشآت هتتم  وعرفت العمالة 
 كثريا مبواقع توفر املعرفة.

 الجغرافيا االقتصادية. نظرياتالمبحث الثاني: 

ونقسمها إىل النظريات اليت عاجلت توزيع األنشطة يف مناط  معينة دون غريها، يلي  نستعرض فيما
 نظريات الالتوازن والنظريات احلديثة.، نظريات التوازن

 .لتوازننظريات االمطلب األول: 

باجملال املكاين لالقتصاد واالختالفات يف املوارد والعمالة، كما أدرجت  النيوكالسيكيةاملدرسة اهتم رواد 
يفرتض الكالسيك أن عوامل اإلنتاج )الرأمسال والعمل( تنتقل عرب و تكاليف النقل ضمن التحليل االقتصادي. 

 األقاليم حبرية تامة وختل  بذلك تنمية متوازنة وفعالة. 

 نظرية الموقع: .1

وىل النظريات اليت هتتم باملوقع اجلغرايف للنشاطات االقتصادية، تطورت يف تعترب هذه النظرية من أ
، وهتدف إىل تفسري منط توزيع األنشطة االقتصادية بني األماكن. وهذه الفرتة من 01مخسينيات وسيتينيات القرن 

موقعها استنادا إىل  املنشآت ختتارأن النظرية تطور اجلغرافيا االقتصادية كانت تسمى 'الثورة الكمية'. وتفرتض 
عند انتقاهلا عرب األقاليم تستدعي تكاليف كالعمل واملواد اخلام من جهة، وهذه العوامل عوامل اإلنتاج  توفر 

تفضل املنشآت القرب من األسواق. أما بالنسبة للعمالة فهي تبحث عن أعلى من جهة أخرى و إضافية، 
وضع اسرتاتيجية عقالنية من أجل إجياد املوقع املناسب الذي فيلجأ كل من العمال ورجال األعمال إىل الدخول، 

 يؤدي إىل تعظيم أرباحهم.

والعنصر اإلنتاجي الواحد  (M)وضعت النظرية تفسريا للموقع الذي خيتاره املنتج بافرتاض السوق الواحد 
(F) ويفرتض أن يكون املوقع الذي خيتار املنتج ،(L) وبالتايل فإن املوقع .(L) لى طول املسافة سيكون عFM 

                                                           
1 Georges benko. Op cit. 
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أي ما بني السوق ومكان توفر العنصر االنتاجي. فيقوم بالتحكيم بني مصاريف نقل املادة األولية ومصاريف نقل 
 املنتج وخيتار القرب من أحدمها حىت يقلص من مصاريف النقل.

جانسة على ينتجان سلعة مت Bو  Aمث حاول هوتلنج أن يطب  حالة املنافسة الثنائية، وافرتض منتجني 
، تكلفة نقل السلعة من موقع انتاجها إىل سوق tf، تكلفة نقل املادة األولية إىل موقع اإلنتاج FMطول املسافة 

>tf. ومن خالل التحكيم بني التكلفتني ميكن للمنتج اختيار موقعه، إذا كانت tmبيعها  tm  فإن املنتج يقرتب
 فإن موقعه يكون بالقرب من السوق.  tm<tfمن موقع املواد اخلام. أما إذا كان 

املنافسة جتعلهم يبيعون فإن قد يلجأ املنتجني إىل اختيار نفس املوقع، ومع افرتاض جتانس املنتجات، 
مواقع خمتلفة. ويف حالة ما يتفوق أحد املنتجني على يف  التوطن يفضلون جاهتم بالسعر األدىن. وبالتايل فهممنت

 عن السوق مثال، فإنه يصبح يف وضعية منافسة احتكارية.منافسيه، بامتالك معلومات 

 نظرية التوازن الفضائي: .2

وفقا هلذا النموذج من املناط  الفقرية حنو املناط  الغنية بسبب الفروق يف األجور، وينتقل ينتقل العمل 
الرأمسال يف االجتاه املعاكس للبحث عن العمالة الرخيصة، إىل أن تتساوى تكاليف العمل واألرباح على الرأمسال 

أرباحهم ويبحث املستهلكون عن عن املواقع اليت تؤدي إىل تعظيم يبحثون املنتجون أي أن يف املنطقتني. 
األسواق الرخيصة، مما يؤدي إىل زيادة العرض يف بعض األقاليم أين الرأمسال مربح، والطلب يف أقاليم أخرى أين 

واليت متثل يف نفس الوقت زيادة يف الطلب إىل أن ختتفي األرباح  ،األجور مرتفعة بسبب انتقال العمالة إليها
 املواقع.  الزائدة وتتساوى فيما بني

خلص نظرية التوازن  ،متخصص يف اجلغرافيا االقتصاديةوهو ، Diane Perronsديان بريونس مث أن 
أماكن ل والرأمسال يتوقع أن ينتقال من الفضائي اليت متثل أساس الفرضية النيوكالسيكية على النحو التايل: العم

العمل من سينتقل الفائض إىل أماكن العجز حمفزة من قبل العوائد املرتفعة، األجور واألرباح على التوايل. وبالتايل، 
الرأمسال باالجتاه املعاكس إىل أن تتساوى األجور واألرباح بني األقاليم، ينتقل و األقاليم الفقرية إىل األقاليم الغنية، 

 1مية فعال ومتوازن.مما يؤدي إىل ظهور منط للتن

                                                           
1 M. Sokol. Op cit. P45. 
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 نموذج فون تونن: .3

دراسات عديدة حاولت وضع مناذج لتموقع األنشطة الزراعية وختصيص الفضاء الزراعي باالستناد إىل 
يكاردو الذي كان يعترب أن تكاليف بينما كان ر ، أو الظروف الطبيعية. و تقنيات الزراعةطبيعة األرض، و  السوق

'فون  وكانفإن األراضي البور تدر ريعا أكثر من األراضي األخرى،  ،األرضاإلنتاج ختتلف باختالف صالحية 
  الختيار األراضي الزراعية. املسافة حنو السوق املركزي هو العامل احملدديرى بأن  تونن'

مزارع ومسري مزرعة، نظريته اليت القت رواجا كبريا حني  وهو ، Von Thünen (3809)فون تونن طور 
فنجده  ،الحظ أن كل مزارع يسعى إىل ختفيض تكاليف النقلو كان يبحث عن الطريقة املثلى الستغالل األرض. 

لكن هذه األراضي تكون أعلى سعرا وينخفض  .يفضل التوطن يف األراضي القريبة من املدن أين يرتكز الطلب
نتيجة التحكيم بني إجيار حيدث تعدنا عن املركز احلضري. وبالتايل، فإن التنظيم املكاين لإلنتاج سعرها كلما اب

األرض، عوائد النشاط الزراعي والفرق يف تكاليف النقل. وجند أن منتجي السلع الزراعية سريعة التلف )احلليب، 
يص املسافة حنو السوق، ومنتجي السلع سهلة اخلضر والفواكه ...( مييلون إىل دفع سعر إجيار األرض املرتفع لتقل

 unالنقل يستغلون أراضي بعيدة. ويف النهاية، نرى أن املنتجات املختلفة تتوزع حول املدينة يف حلقة تركز 

cercle concentrique.1 حميط للمركز أي املدينة. وهي أول نظرية  ،أين يتم اإلنتاج الزراعي ،فيصبح الريف
 جلغرايف. تفسر تنظيم اجملال ا

 :، وهيبعض الفرضيات لتسهيل الواقعفون تونن  وعليه، وضع

تشابه خصائص األماكن: يعترب املكان الزراعي مكان متجانس. وبالتايل، فإن األرض نفسها والعائد  -
نفسه، كما يفرتض أن يكون تكاليف اإلنتاج ثابتة لكل املنتجني الذين ميلكون نفس احلجم ونفس التقنيات 

 الفالحية.
السلوك العقالين: كل من املنتجني واملستهلكني يتصرفون بسلوك اقتصادي عقالين، فاملنتج يزاول الزراعة  -

اليت تدر أعلى دخل وخيتار املوقع الذي يضمن له الدخل األعلى، بينما املستهلك يشرتي املنتج الذي يدر أعلى 
 املنفعة باألسعار األدىن.

                                                           
1 Matthieu Crozet et Miren Lafourcade. Op cit. P7. 
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وتكلفة النقل معادلة خطية  نفسهفضائي باستخدام منط النقل حرية التنقل: يتالزم مع التجانس ال -
 1ومباشرة للمسافة اليت تفصل مكان اإلنتاج عن سوق االستهالك أين يتم التبادل.

كما يبني فون تونن كيف أن اهلياكل اجلديدة مثل إنشاء هياكل للمالحة ميكنها أن تغري االستخدام 
 2مرات من النقل الربي. 31فيها النقل البحري أقل تكلفة  اليت كان ءات احمليطة، يف الفرتةاالقتصادي للفضا

والفرضيات اليت وضعها فون تونن تعكس السياق الذي مت فيه إعداد النموذج وهي السوق الواحدة واقتصاد 
، اليت كانت عبارة عن 35االكتفاء الذايت، وهي خصائص كانت موجودة يف أملانيا الشمالية يف بداية القرن 

 صغري جدا.هبا اط  ريفية وعدد املدن من

ا خيص توزيع السكان حول مركز أو املدن الكربى أو اليت تتوفر فيها مإن هذا النموذج صاحل حىت في
مصادر احلياة كاملاء، واليت تتناقص كلما اجتهنا حنو املدن األصغر أو األقاليم احمليطة هبا، فالفضاء الزراعي يكون 

وسائل االتصال تطور منظم حسب املسافة حنو السوق. غري أن الفرضيات اليت قام عليها هذا النموذج اهتلكت، 
والذي فنجد أن تطور وسائل النقل  ،ات االكتفاء الذايت مهتلكة متاماجعل فرضية املناط  املعزولة أو اقتصادي

 املنتجات الزراعية ال تستهلك وقتا كبريا كي تصل إىل مراكز االستهالك. فإن أدى إىل اخنفاض أمهية املسافة 

 نظرية ألفريد فيبر: .4

، فقد حاول أن يدرس العوامل املؤثرة يف حتديد موقع 3515سنة  'ألفريد فيرب'اين صاغها االقتصادي األمل
وخلص إىل ان املوقع املناسب هو املكان الذي تكون فيه تكلفة اإلنتاج  ،الصناعة يف عالقتها باجملال اجلغرايف

 اليد العاملة.ملواد اخلام واملنتجات املصنعة وكذا سعر االية منخفضة ال سيما تكاليف نقل االمج

ابتكر العالقة و ع األنشطة الصناعية عرب األقاليم، تكلفة النقل هي أهم العوامل اليت حتدد توزييرى فيرب أن 
بني وزن املواد اخلام ووزن السلع املصنعة. حيث خيتار املنتج موقعه عن طري  التحكيم بني تكاليف نقل املواد 

ن تكلفة النقل تعتمد على عاملي املسافة والوزن وتزيد كلما زادت اخلام وتكاليف نقل السلع املصنعة. ويرى أ
املسافة ووزن احلمولة. وتكون الصناعة أكثر ارتباطا مبوادها األولية يف حالة الصناعات اليت تفقد فيها املواد 

املواد وزن يلها إىل سلع مصنعة، مثل صناعة السكر أو صناعة الورق، ألن و ستخدمة وزنا وحجما كبريين عند حتامل
                                                           

1 Amor BELHADI. Op cit. 
2 Gérard-François DUMONT. Territoire : le modèle « centre- périphérie » désuet. L’esprit du temps/ « outre-
terre ». 2017/2. N° 51. P60. 
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أكرب بكثري من وزن املنتج، لذا فاملوقع املفضل يكون جبوار احلقول اليت تنتج املواد  اخلام )قصب السكر واخلشب(
اخلام. وإذا كان ناتج العالقة بني التكلفتني يساوي واحد أو أقل تكون الصناعة أقل ارتباطا مبوادها األولية. وأشار 

 1لة التالية:بذلك إىل معدل النقل طبقا للمعاد

 وزن المواد الخام المتوطنةمعدل المادة الخام =  
 وزن اإلنتاج                     

ومتثل تكلفة العمل عامل التوطني الثاين يف نظرية فيرب وهلا أمهية كبرية يف اختيار املوقع، ذلك أن تكلفة 
تكاليف النقل بسبب الوفرة اليت حتدث العمل األقل تساعد على توطن املشروع أحيانا يف منطقة أعلى من حيث 

الوفورات املتحققة يف نفقات العمل تفوق تلك احملققة يف  تعند الفرق بني تكاليف العمل يف حالة ما إذا كان
 نفقات النقل. وقد حدد فيرب هذه العالقة ووضع املؤشر التايل:

 2األجور   =معدل العمل 
 اإلنتاج             

عوامل التكتل وعدم التكتل لألنشطة الصناعية واليت تكتسب أمهيتها من الفوائد اليت كما تطرق فيرب إىل 
يقل اإلنتاج يف مكان معني عن حجم معني، بينما  أن الإىل فعوامل التكتل تعزي  .ميكن أن حيصل عليها املنتج

عوامل االنتشار تعين أن كمية اإلنتاج يف مكان معني جيب أن ال تزيد عن حجم معني. فعوامل التكتل حسب 
فيرب تعمل على جتميع الصناعات يف مواقع معينة لالستفادة من الوفورات الداخلية واخلارجية، بينما عوامل 

 3توزيع الصناعات عندما تصل إىل نقطة الالوفورات.االنتشار تعمل على 

قد افرتض فيرب املنافسة التامة، استنتج العوامل العامة اليت تؤثر يف توطن األنشطة واليت عرفها على أهنا 
'تلك العوامل اليت حيتاج إليها كل مشروع مثل تكلفة النقل وتكلفة العمل'، أما العوامل اخلاصة فهي تلك اليت 

أنشطة معينة دون غريها، مثل مدى صالحية املواد والسلع ومدى توفرها. كما افرتض أن املكان متجانس ترتبط ب
 ثقافيا وسياسيا وجغرافيا.

 

                                                           
 .07الطيبي عبد هللا. مرجع سابق. ص 1 
 .04نفس المرجع. ص 2
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 نظرية مناطق النفوذ التجاري لفيتر: .5

، وهي مستوحاة من منوذج ألفريد فيرب حول التنظيم اجملايل ملواقع الصناعة، 3504سنة  'فيرت'وضعها 
النظرية رسم احلدود الفاصلة بني مناط  النفوذ التابعة للمراكز التجارية املتجاورة. وميكن تطبي  هذه وحتاول هذه 

النظرية على دراسة اجملاالت اجلغرافية اخلاضعة للمنافسة إما من طرف مركزين جتاريني أو مصنعني يتنافسان على 
أنواع اخلدمات اليت تتطلب نفقات من عملييت بيع السلع للمناط  احمليطة هبا، أو يتنافسان على أي نوع من 

 . وقد ميز 'فيرت' بني ثالث حاالت وهي:1اإلنتاج والتسوي 

إذا كان مركزين 'أ' و 'ب' متماثلني يف تكلفة اإلنتاج والنقل، فإن اجملاالت اجلغرافية اخلاضعة لنفوذ  .3
 املركزين التجاريني متماثلة.

نفقات النقل متساوية، فإن احلدود التجارية للمركزين تكون إذا كانت تكاليف اإلنتاج خمتلفة بينما  .0
عبارة عن خط مقوس جدا يقرتب من املركز الذي ترتفع فيه تكاليف اإلنتاج ويتقوس حوله. وبالتايل يكون جمال 

 نفوذ املركز أوسع ألن تكاليف اإلنتاج تكون منخفضة.
فإن احلدود التجارية للمركزين تكون عبارة  إذا كانت تكاليف اإلنتاج ثابتة ولكن نفقات النقل متغرية .1

 2عن خط مقوس جدا يقرتب من املركز الذي ترتفع فيه تكلفة النقل.
 المطلب الثاني: نظريات الالتوازن.

عدم التوازن بني األقاليم يف التنمية وهي ترفض الفرضيات اليت وضعها الكالسيك يف وهي نظريات تفرتض 
 التحليل االقتصادي.

 نظرية األماكن المركزية:  .1

يف كتابه املشهور 'األماكن املركزية يف جنوب أملانيا'  3511سنة  'والرت كريستالر'وضعها اجلغرايف األملاين 
وبريي. وهذه النظرية حتلل ارتباط األماكن املركزية أو الرئيسة يف الوسط بأقاليمها  وطورها كل من ذيكسن ولوخ

الوظيفية. ومت تطبيقها يف دراسة طريقة توزيع اخلدمات يف الوسط بني األماكن املركزية واألماكن الثانوية، حيث ان 
ن الثانوية، ويكون عدد املدن األماكن املركزية واملدن الكربى حتتوي على مجيع اخلدمات على خالف األماك

                                                           
. http://faculteebm.01.ma/16166.htmlالجغرافية االقتصادية. جامعة السلطان موالي سليمان. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. دروس.  1

 .02/14/2107تم اإلطالع عليها في: 
 نفس المرجع. 2
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حيث تعرض املراكز الكربى كل السلع اليت تعرضها املراكز الصغرى وسلعا  1الصغرية أكرب من عدد املدن الكبرية.
أخرى أقل انتشارا، وكل خدمة هلا عدد معني من مستهلكيها ومنط السوق املستهلك هلا ومساحته اليت تؤثر يف 

 تؤثر على النحو التايل: و  انتشار اخلدمات يف اإلقليم.

عدد السكان املستهلكني هلذه اخلدمة: وهو العدد األدىن الذي تستلزمه هذه اخلدمة وميكن ان يكون  .أ
بالنسبة إىل دكان صغري، ويرتفع كثريا يف حالة وجود خدمة واسعة مثل مسرح ليصل عدد السكان  091مثال 

 ىن من السكان الستهالكها اإلفالس.، ويكون مصري اخلدمة اليت ال جتد العدد األد391111
منط السوق واملسافة اليت يواف  السكان على قطعها للتزود باخلدمة: وهي املسافة اليت ال جيب أن تزيد  .ب

إىل مكان آخر يتزودون منه بنفس اخلدمة ... مثال يرتدد السكان على الدكان  بحثونحبيث جتعل السكان ي
اقتناء سلعا ن أجل التزود باجلرائد ولكنهم يقطعون مسافة بعيدة من أجل احمللي يف الشارع اجملاور ملسكنهن م

 2.مثال املالبس واحلليأخرى ك

وينتج عن اختالف املسافة املقطوعة للحصول على اخلدمات ما أمساه كريستالر هبرمية األماكن املركزية، 
، وكلما انتقلنا إىل مستويات أدىن حيث أن املدن الكربى متثل قمة اهلرم اليت تقدم خدماهتا على نطاق واسع

ترتاجع هذه اخلدمات. فحسبه، املدينة هي املكان الذي يتجمع فيه احملالت التجارية اليت متلك نفس السوق أو 
نظيم الفاعل للتجارة هو ما يفسر الدور الرئيسي للمدينة على حميطها وهي تعتمد تأسواق متجاورة. كما أن ال

واقتصاديات احلجم  ،مثل يف حجم السكان املوصولني بشبكات االتصال والنقلعلى ثالث عناصر: األول يت
املمكنة اليت حتدد نوعية وتكلفة اخلدمة التجارية، الثاين يرتبط باملسافة اليت تؤثر على التكاليف، والثالث يرتبط 

كريستالر ظهر النموذج وبفضل أعمال والرت   3بكمية الطلب على السلع اليت حتتاج إىل القرب من مواقع االنتاج.
 احمليط، الذي يصف األقاليم كتسلسل هرمي حيث أحجام السوق تولد مدن بأحجام خمتلفة. -املركز

أن هذه األماكن املركزية تتطور باستمرار، وخاصة إذا أضيفت إليها خدمات جديدة   ويرى كريستالر
كتواجد األطباء والبنوك ومقرات مراكز الربيد، وهذه اخلدمات بدورها ختل  حدودا ألسواقها. ومما ال شك فيه أهنا 

كبرية، وطبعا سيبقى عددها جتذب إليها بعض اخلدمات اجلديدة من النوع األكرب مثل قاعات السينما واملخازن ال
                                                           

 .80. ص0147ول تنظيم اإلقليم وتوطن الصناعة. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. بشير محمد التجاني. مفاهيم وأراء ح1
 .80نفس المرجع. ص 2

3 Gérard-François DUMONT. Op cit. P 67. 
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حمدودا ويكون تدرج املراكز ونقاط توفري اخلدمات حسب درجة احتوائها هلذه اخلدمات ومدى إقبال السكان 
 1عليها.

كان لنظرية األماكن املركزية أمهية كبرية يف تفسري توزيع احملالت العمرانية عرب املدن واألقاليم، وكذا تطور 
رق االقتصادية بينها، كما أعطت دفعة قوية للجغرافيا االقتصادية وكان هلا الفضل يف التجمعات السكانية والفوا

 تطوير نظريات أخرى. 
 غري أنه وجهت هلذه النظرية انتقادات عديدة، أمهها:

توزيع املوارد الطبيعية بالتساوي وكذا افرتض كريستالر عدم حتق  فرضية التناس  اإلقليمي حيث أن   -
 .سكان وأذواقهم وانبساط األرض وهذه الوضعية ال ميكن تواجدها عمليالبالنسبة لتوزيع ا

اعتربت أن اخلدمات هو العامل األساسي يف توزيع املنتجات عرب األماكن املركزية واألماكن  كما أهنا -
 .وهذا غري صحيح يف الواقع الصغرى يف اإلقليم

 2خالل املراحل الزمنية. املوقعية واإلقليميةالنظرية ضمن التحليل الستاتيكي وأمهلت التغيريات تعد  -
  August LÖsch  نموذج أوجست لوخ: .2

 موضوع منط السوق والسكان املرتددين على خدمة معينة وافرتض أن السوق مير مبراحل 'لوخ'لقد عاجل 
 : 3عديدة وهي

ويرتفع سعر البضاعة  يف املرحلة األوىل: يبدأ السوق يف االنتظام من مقر اإلنتاج وحسب الطلب املتوفر   -
تكلفة البضاعة  فيها كلما ابتعدنا عن نقطة اإلنتاج بسبب تكاليف النقل، وبالتايل حيدد السوق عرب مناط  ترتفع

 ويصبح املستهلك غري قادر على شرائها.
يف املرحلة الثانية: يدخل منتجون آخرون يف إنتاج نفس السلعة بسبب تزايد الطلب عليها، وارتفاع   -
ن كلفة اإلنتاج وحتقي  األرباح وتكون كل مزرعة دائرة حتدد أسواقها... ومع ذلك فإن عامل النقل السعر ع

 جيعلهم غري قادرين على تغطية مجيع االحتياجات يف الوسط ما يؤدي إىل ظهور مزارعني آخرين.
صبح شكلها يف املرحلة الثالثة: يدخل مزارعون جدد وتتداخل حدود األسواق لنقاط اإلنتاج إىل أن ي  -

 سداسيا عوض الشكل الدائري الذي ميثل فراغات.
                                                           

 .80بشير محمد التجاني. مرجع سابق. ص 1
 .72-78ص. 2112هوشيار معروف. تحليل االقتصاد اإلقليمي والحضري. دار الصفاء للنشر والتوزيع. عمان.  2
 .80بشير محمد التجاني. مرجع سابق. ص 3
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التحليل الذي قام به يرتكز على جغرافيا بتطوير نظرية األماكن املركزية و قام  'أوجست لوخوبالتايل، فإن '
الفضاء هو منظمة مزدوجة حيث ترتكز املنشآت و الصناعي عامل مفسر للرتكز احلضري،  فاإلنتاجالصناعات، 
املنتجات واألسواق الزراعية يف األقاليم األخرى، حسب توزيع متناس  تنتشر يف املدن وأسواق السلع، و الصناعية 

حول األماكن. واألسباب اليت تفسر تركز الصناعات يف املدن هي وفورات التجمع وتقليص تكاليف النقل 
 عات من العوامل:االمجالية. وفورات التجمع هي حمرك تكوين املدن، وميكن تفسريها بأربع جممو 

 ميزات اإلنتاج باجلملة تؤدي إىل تركزات يف موقع معني لشركات كربى؛  -
منشآت من نفس النوع تسعى إىل التجمع لالستفادة من االقتصاديات اخلارجية )بيئة رخيصة، تقسيم   -

 التكاليف(، امليزات التقنية للموقع، وإمكانيات التنافس أكرب؛
ب من بعضها بفضل عالقات ترابطية )مؤسسات ومقاوليها، موردون أو منشآت متنوعة ميكنها أن تقرت   -

 خدمات مقدمة للمنشآت(.
 1كذلك املدن ميكنها أن تظهر فقط بفضل جتمع املستهلكني.   -

يف حتليله لقوى السوق على دور هاته األخرية يف جذب الصناعة حيث يكون املوقع  'أوجست لوخ'أكد 
ى ربح ممكن، أي حيث يزيد الربح عن التكاليف وذلك بفرض تواجد موقع هو موقع أقص 'لوخ'املثايل عند 

متجانس فيما خيص وفرة املواد اخلام أو العمالة أو الرأمسال، كثافة سكانية متزنة وعدم وجود تداخل موقعي بني 
إىل وضع مربر اقتصادي لوجود مراكز حضرية مع نظرية مساحات السوق، بوضع  'لوخ'أدت دراسات  2املصانع.

 .فرضية أن الفضاء متناس  مبدئيا فيما خيص املوارد أو األشخاص )الكثافة، الدخول أو األفضليات(

 رية أقطاب النمو: نظ .3

النظرية عندما نشر حبث بعنوان 'احليز االقتصادي:  3599عام  'فرنسوا بريو'ظهرت بفضل أعمال 
والتطبي '، حيث اهتم بدراسة آليات التنمية يف فرنسا منذ احلرب العاملية الثانية وما أفرزته من تباين إقليمي. 
وتوصل إىل أن النمو يكون ممكنا من خالل الرتكيز على عدد حمدد من األنشطة االقتصادية مما يؤدي إىل حدوث 

شبه املناط  املركزية ه، و ليم، مث ينتشر النمو يف املناط  األخرى منالنمو يف أماكن معينة وبدرجات متفاوتة يف اإلق
                                                           

1 Gérard-François DUMONT. Op cit. P68. 
 الطيبي عبد هللا. مرجع سابق. 2
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باملغناطيس. اعتمد بريو يف وضع فرضياته على نظرية األماكن املركزية غري أنه جتاهل البعد اجلغرايف للتحليل 
 االقتصادي. 

قطب النمو على أنه جمموعة من األنشطة اليت تولد منوا ديناميكيا يف االقتصاد كنتيجة  'بريو'عرف 
للعالقات التبادلية )األمامية واخللفية(، بينها وبني الصناعة أو النشاط القائد. والصناعة أو النشاط القائد هو 

ميزة كتكنولوجيا متقدمة، أو النشاط الذي ينمو أسرع من باقي الصناعات أو األنشطة وله بعض اخلصائص امل
قدرة على توليد ونقل االخرتاعات واالبتكارات، أو مرونة دخل مرتفعة، أو قدرة على توليد منو مستمر ومتصل 

 1يف أنشطة مرتبطة ويف اجملال احمليط به من خالل العالقات األمامية واخللفية.

الرائدة أو القائدة، حيث يعتقد بأن احلافز  أن النمو االقتصادي يرتبط بصورة قوية بالصناعات 'بريو'يرى 
األويل للتغريات اهليكلية ينشأ من عدم التوازن، بسبب توطن هذه الصناعة يف منطقة أو أكثر تتمتع مبميزات 
جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية مما جيعلها حمورا للنمو. هذا التوطن يؤثر على تنمية املناط  اليت تقع يف نطاق 

ما أنه يساهم، بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتديد العالقات بني النشاطات االقتصادية واالجتماعية نفوذه، ك
 2وتفعيل أدائها الوظيفي كقطب للنمو الصناعي.

النمو السريع للصناعات القائدة يشجع على متركز الوحدات االقتصادية األخرى يف قطب النمو  ف
طات االقتصادية بفعل الوفورات االقتصادية الداخلية واخلارجية هلذه كمجموعة واحدة، فهي عملية متحور للنشا

الصناعة. وهذا االستقطاب يؤدي إىل استقطاب مكاين بسبب تدف  املوارد وتركز النشاط االقتصادي يف عدد 
بادل الذي حمدد من املراكز داخل اإلقليم، خاصة يف املواقع املالئمة اليت تتوفر فيها إمكانات اجلذب الصناعي املت

جرد ظهور القوى الدافعة للصناعة تتبلور إمكانيات النمو مبيؤدي إىل خفض التكاليف إىل احلد األدىن. وإن 
 3السريع بفضل مزايا اقتصاديات التكتل، مما يؤثر يف استقطاب النشاط االقتصادي حول املوقع األصلي.

وأمهية الصناعة يف حتفيز إمكانيات اإلقليم لتشكيل هذه النظرية هتتم بالتنمية احمللية لإلقليم االقتصادي 
قطب منو، تتفاعل من خالهلا قوى جاذبة للنشاطات االقتصادية لتؤثر بعدها على األقاليم احمليطة بالقطب 

 واستغالل امكانياته.
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ا كما أن هجرة السكان إىل األقاليم املتقدمة تعمل على تقليل الضغط السكاين يف األقاليم األقل تقدم
الة ما إذا كان العمل غري متحركا، فإن الرفاهية تنخفض ففي حوالذي قد يؤدي إىل رفع مستويات الدخول فيها. 

إذا كانت العمالة متنقلة، فإن أما بشدة خاصة وأن النمو موازن اخلسارة يف دخول العمال يف املنطقة احمليطة. 
 ىل منطقة املركز.جمموع القوى العاملة يف املنطقة احمليطة تغري موقعها إ

إىل أن منشأة صناعية ذات ابتكارات كفؤة ميكن أن تعمل كبؤر للتنمية الصناعية يف حيز بريو توصل 
مكاين كما تلعبه يف حيز اقتصادي جمرد. وقد اعتمد يف ذلك على أفكار شومبرت حول االبتكار ودور املنشآت 

البتكارات تتم يف وحدات اقتصادية كبرية قادرة على معظم ا أن الكبرية يف تسريع عملية التنمية، ولكنه أضاف
 1اهليمنة على البيئة الصناعية احمليطة هبا.

أن دفع النمو  'هريمشان'يرى و  ،على أعمال بريو لتطوير نظرية النمو غري املتوازن 'هريمشان'اعتمد فيما بعد 
اج ذلك إىل انبثاق مراكز للنمو ترتكز االقتصادي إلقليم ما يتطلب استغالل عناصره بالشكل املرغوب فيه، وحيت

 فيها معظم االستثمارات لكي حتفز بدورها النمو يف املناط  األخرى.

يف ستينات القرن العشرين، حيث ركز يف حتليله على  J.R. Boudevilleمث جاء اجلغرايف الفرنسي 
إطار التحليل املكاين  اخلصائص املكانية للحيز االقتصادي من خالل حتليل آلية عملية االستقطاب يف

الكالسيكي لصياغة نظرية يف التنمية ميكن تطبيقها يف الدول الصناعية وكذلك يف الدول النامية. قد أكد هذا 
الباحث على الصيغة املكانية )اإلقليمية( للحيز االقتصادي، موضحا أن أقطاب النمو هي جمموعة من الصناعات 

االقتصادية يف مناطقها التابعة. وبذلك فهو قد أضاف البعد اجلغرايف  احلضرية احملفزة على التطور والتنمية
 2)املكاين( إىل البعد القطاعي أو االقتصادي ملواطنه.

ا كذلك تعرضت النتقادات عديدة غري أهنالقت نظرية أقطاب النمو رواجا كبريا، وحققت نتائج مبهرة، 
تركز األنشطة االقتصادية يف موقع جغرايف معني قد خيل  آثارا سلبية على باقي األقاليم، إذا تركت دون  منها، أن

ختطيط أو توجيه. ذلك ألن القطب سيصبح جاذبا للمشاريع الصناعية املختلفة وبالتايل الكوادر واأليدي العاملة 
                                                           

 .04 ص .مرجع سابق  د. كامل كاظم بشير الكناني.أ. 1
 .81 ص نفس المرجع. 2



 .الصناعية الفصل األول: الجغرافيــا االقتصاديــة وتكوين المجمعــات
    

 

 34 

قات البشرية، وقد حيدث تركز مفرط لصناعات غري املاهرة ويرتك األقاليم األخرى جمردة من رؤوس األموال والطا
  1األقاليم األخرى يف التنمية. إلمكانياتمتجانسة وعدم استغالل 

 نظرية التبعية: .4

حتاول تفسري العالقات '، راؤول بربيش'و 'هانس سينجر'من قبل  01ظهرت أول مرة يف منتصف القرن 
شراء كميات قليلة من املنتجات املصنعة من الدول املتقدمة مقابل   االدولية، وتشرح كيف أن الدول النامية ميكنه

كميات معينة من صادراهتا من املواد األولية. مث طبقت النظرية على داخل الدول واستخدمت يف شرح اهلجرة 
 من ان تركز صادرات الدول النامية على عدد صغري 'مريدال'و 'بريوكل من '  الريفية حنو املناط  احلضرية. ويرى

وهيمنة الكثري من األسواق الدولية هلذه السلع بواسطة الشركات متعددة اجلنسيات والدول  ،املنتجات األولية
تؤدي إىل التبعية التجارية للدول النامية. وميكانيزم األسعار يتطور لصاحل الدول الصناعية مبا أهنا تنتج  ،املتطورة

توصل رواد هذه النظرية إىل ان عالقة التبعية بني ما أمسوه املركز ، 01قيمة مضافة عالية. ويف مثانينات القرن 
 واحمليط ترجع إىل عدم قدرة دول احمليط على تطوير قطاع االبتكار التكنولوجي.

 .ىر خأنظريات المطلب الثالث: 
االقتصادية عرب اهتمت بالتطورات االقتصادية يف عصر العوملة وتأثريها على توزيع األنشطة وهي نظريات 

 األقاليم والدول.
 نظرية مارشال:  .1

(، أن هناك سببني الختيار املنشأة ملوقع 3851يف كتابه "مبادئ االقتصاد السياسي" ) 'مارشال'بني 
 .معني: أسباب داخلية لإلقليم كاملناخ ووفرة املواد اخلام، وأسباب خارجية تتمثل يف وفرة اليد العاملة املتخصصة

واقع من حتقي  وفورات خارجية، وهذا يؤدي إىل جتمع املنشآت يف أقاليم معينة، وغالبا ما تنتمي وتعزز هذه امل
 هذه املنشآت إىل نفس القطاع. 

 :ماسية بورتر .2
سبب نشوء بعض الصناعات يف مواقع معينة دون  يفسركتابه 'املزايا التنافسية لألمم' أن يف   حاول بورتر

غريها وكانت اهتمامه على املستوى الدويل، وخلص إىل أن هناك أربعة عوامل حمددة مليزة البلد اليت تؤدي إىل 
 التنافسية الدولية، وهي:
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املناخ املالئم، اهلبات من العوامل: وتتمثل يف العوامل املتوفرة يف اإلقليم أو البلد، مثل املوارد الطبيعية،  -
 اليد العاملة

 الطلب احمللي: مستوى الطلب، التفضيالت االستهالكية. -
 البيئة املشجعة: كوجود صناعات مرتبطة وداعمة مثل األقطاب الصناعية من شأهنا خل  مزايا تنافسية. -
ا أو املنافسة بني الشركات: أي أن اسرتاتيجيات الشركات جتعلها ختتار موقعها بالقرب من منافسيه -

 االبتعاد عنهم.

يعاجل هذا النموذج اخلصائص اهليكلية لألقاليم اليت تؤدي إىل جاذبيتها، وأدمج عاملني إىل الدراسات اليت 
 تعاجل عوامل اختيار املوقع، ومها اسرتاتيجيات الشركات وجتمع املنشآت يف مواقع معينة لتشكل تكتال. 

 لريشارد فلوريدا: الطبقة المبدعة .3
التنمية االقتصادية ممكنة (، ويبني من خالهلا أن 0110يف كتابه "الطبقة املبدعة" ) 'ريشارد فلوريدا'وضعها 

 وبني أهنا تنجذب حنوبفضل توفر فئة من اجملتمع وتتمثل يف الطبقة املبدعة، وهي تضم الفنانني أو العلماء، 
)التكنولوجيا، الكفاءات والتسامح(. وتلجأ السلطات إىل  1T األقاليم أو املدن اليت حتتوي على حجم أكرب من

 .بغرض زيادة جاذبية أقاليمها طار معيشي جيد، وحميط ثقايف وأسباب الراحة األخرى، إ1Tباإلضافة إىل  ،توفري
املسؤولني االقتصاديني الذين يرغبون يف شخصية مهمة يف أوساط نالت النظرية رواجا كبريا وأصبح فلوريدا 

 غري أهنا كذلك تعرضت النتقادات عديدة بسبب معارضتها للواقع التجرييب. دهنم أكثر تنافسية، جعل م
 كروغمان:نظرية   .4

مع كل من االقتصادي  ،3551قام يف أب النظريات احلديثة للتجارة الدولية، وقد  'بول كروغمان'يعترب 
ومفادها ان  ،االقتصادية اجلغرافية اجلديدةبوضع النظرية  ،Venables االجنليزي واالقتصادي Fujitaالياباين 

ومبا أن العمالة متثل يف نفس الوقت  .العمالة تنتقل أين الشركات الكربى وتنتقل الشركات حنو السوق الكبري
حيث األقاليم أو املدن الكربى تزيد اتساعا، إىل ان تصل إىل مرحلة معينة  ،الطلب فإنه حنصل على أثر كرة الثلج

 و إىل األقاليم أو املدن اجملاورة.فينتقل النم
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 .كتل االقتصاديالت الميول إلى المبحث الثالث:

إن إدراك أمهية حتليل اهليكل املكاين يساعد يف حتقي  صورة واضحة لعملية التنمية يف أي بلد أو إقليم، 
مناط  معينة جباذبية دون ويالحظ ميول املنشآت لتكوين جتمعات فيما بينها، بطريقة تلقائية أو خمططة، وحتظى 

ي : فهجند املناط  اليت حيدث فيها تصنيع كبري تعرف تغيريات اقتصادية عميقة بني عناصر اهليكل املكاينغريها. و 
ل إىل كز جذب لأليدي العاملة والسكان من خالل جتمع النشاط، وانتشار مثار التنمية هبا واليت قد تنتقا مر  تعترب

 .اورةاملناط  اجمل

 واالنتشار.أو التجمع األول: التكتل  المطلب

قد إن املنشآت عند اختيار موقعها اجلغرايف، تسعى إىل التكتل لتستفيد من خمرجاته اإلجيابية، إال أنه 
حيدث وأن تفضل املنشآت البعد عن هذه التكتالت اجلغرافية ألسباب تعود إىل اسرتاتيجيتها الداخلية أو إىل 

 اجلغرايف.عالقاهتا باملكان 

 .)التجمع( الفرع األول: تعريف التكتل

 les agglomérationsاجملمعات الصناعية التكتل يعرب عن التجمع اجلغرايف جملموعة من املنشآت لتكون 

industriellesيف ( 3851)مصطلح قدمي يعود إىل القرن التاسع عشر منذ أن ابتدعه ألفريد مارشال  ، وهو
تنبه إىل أمهية املناط  الصناعية والوفورات اخلارجية كأساس ملا يسمى عندما  ،التوطن الصناعينظريته القدمية عن 

تحديد ظاهرة التجمع ب 3511سنة  Launhardtلكي يقوم  وطنباملزايا املقارنة اإلقليمية، مث ظهرت نظريات الت
بفضل  مبنظور حديث يف هناية القرن العشرين توقدمالظاهرة  إال أنه أعيد تقييم بفعل تطور شبكات االتصال.

الذي أحدث ثورة يف نظريات توطني  ،من خالله كتابه الشهري 'امليزة التنافسية لألمم' 3551مايكل بورتر  أعمال
بتحليل ودراسة مناذج من املشروعات الصناعية  اهتم بورتر بظاهرة تكتل املنشآت حني قام .املشروعات الصناعية

املشروعات أطل  عليها والحظ وجود شبكة من العالقات األفقية والرأسية بني هذه  ،يف عشر دول صناعية
على التقارب اجلغرايف للمنشآت هي تكتالت صناعية تقوم و  ،clusters industrielsالصناعية  عناقيدوصف ال

تفطن االقتصاديون إىل أن تكامل العالقات اإلنتاجية بني املنشآت حيث متشابكة، وترابطها عن طري  عالقات 
 ؤدي إىل ختفيض التكاليف يف حالة التجمع يف املوقع اجلغرايف. يالل العالقات األمامية واخللفية من خ
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اليت  عناقيد مندجمة بشكل رأسي وهي مكونة من الصناعات وهناك نوعني أساسيني من العناقيد الصناعية:
ترتبط من خالل عالقة البائع/ املشرتي. وعناقيد مندجمة بشكل أفقي وهي تتكون من الصناعات اليت من املمكن 
أن تتشارك يف األسواق العامة للمنتجات النهائية، وتستخدم تكنولوجيا متشاهبة أو مهارات متشاهبة للقوى 

قيد الطبيعية ظاهرة ديناميكية وتفاعل بني املشروعات العاملة أو اليت حتتاج إىل موارد طبيعية متماثلة. والعنا
د ليشمل األعمال املرتبطة واملكملة والقنوات النشطة تيف طبقا لروزنفيلد ميكن أن ميالصناعية، لذا فإن التعر 

 1لصفقات األعمال واالتصاالت والقوى العاملة واألسواق واخلدمات والبنية التحتية وغريها.

ب توطني خيتلف عن املنطقة الصناعية؛ حيث يرتبط مفهوم اجملمع الصناعي بتقدمي واجملمع الصناعي أسلو 
األرض واملباين واملراف  واخلدمات، بينما املنطقة الصناعية هي قطعة من األرض مقسمة إلنشاء صناعات خمتلفة 

 2األحجام على مستوى املدينة أو احلي.

املنتجات الصناعية، حيث أهنا تتطور باستمرار ومتر متر العناقيد الصناعية بدورات حياة شبيهة بدورة 
مبراحل متعددة فتضم إليها شركات جديدة وختتفي منها شركات أخرى وهكذا ... ففي مرحلة ما قبل تكون 

ويولد العنقود  ،العنقود يتميز سلوك الشركات والصناعة بأنه مستقل إىل حد كبري وقليل التفاعل مع اجملتمع احمللي
شركتني يف البداية الشركات الرائدة ويكون احلافز إما توفر مواد خام أو توافر العمالة املاهرة والرخيصة  من شركة أو

زداد درجة التفاعل بني الشركات واملوردين احملليني، تتة. وأثناء منو العنقود الصناعي وقد يكون بالصدفة البح
واجملتمع احمللي واملؤسسات البحثية والعلمية ويستمر وخالل مرحلة اإلقالع تزداد درجة التفاعل بني الشركات 

العنقود يف النمو املطرد حىت يصل إىل مرحلة النضج واالستقرار، واليت يصبح بعدها غري قادر على ضم املزيد من 
 .الشركات وتسمى هذه املرحلة باملرحلة احلرجة، وهي درجة التشبع من حيث املعرفة

 .)التجمع( كتلالت مخرجاتالفرع الثاني: 

جمموعة العوائد املرتبطة بالتقارب اجلغرايف للمنشآت اليت من شأهنا تعزيز روابط هي  تجمعال خمرجات
االقتصاديني، املنشآت واألفراد وحىت احلكومات.  عواناجتماعية واقتصادية تؤدي إىل تعديل سلوكيات األ
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منافسيها و/أو مورديها، ويؤثر انتقال العمالة على رفاهية اآلخرين  علىفاملنشآت بتغيريها ملكان متوقعها تؤثر 
 إىل زيادة الطلب واالستهالك على السلع واخلدمات. حبيث توافد العمالة الكبرية يؤدي

وتتميز اجملمعات الصناعية مبيزة خاصة وهي قابليتها الختيار صناعات حمددة يسمح بإقامتها وأنواع 
وقد خيصص اجملمع للصناعات الثقيلة أو اخلفيفة أو كليهما معا أو لصناعات معينة   ،الصناعات املسموح هبا
وتعترب العناقيد الصناعية أداة للحكومات اليت تسعى لتنمية قطاع معني من خالل  كالتكنولوجيات الدقيقة.

 إدماجها ضمن خططها التنموية.
وينجر عنها اقتصاديات  ن التكاليف الثابتةتفضل املنشآت تركيز إنتاجها يف موقع معني بغية االستفادة م

تنظيم املكاين مما يؤثر على الن إطار املنافسة التامة عاخلروج ى املنشآت وعدم تقسيم انتاجها يفرض عل احلجم،
 .لكتلةوحتدث عند اإلنتاج ا externalités marshalliennesوهذا يسمى خمرجات مارشال  .لإلنتاج

بالقرب من أحواض الطلب الكبرية وذلك مبا أن العوائد املتزايدة جتعل التكلفة  تفضل املنشآت التموقع
املناط  األكثر اكتظاظا بالسكان تعترب و املتوسطة لإلنتاج متيل إىل االخنفاض مع زيادة كمية الوحدات املنتجة، 

لكميات املنتجة رتفاع اا أكثر تنافسية بفضليف التجمع املنشآت املتواجدة تصبح هبذا حمظوظة أكثر من غريها. و 
االنتاجية وتنخفض  من تزيدفهي س واليت نتجت عن اخنفاض تكلفة الوحدة. وإذا قامت بإعادة استثمار أرباحها

. وميكنها بذلك ربح حصص من السوق اجملاورة وحتقي  اقتصاديات احلجم إضافية مرتبطة باكتساب هاأسعار 
 الكربى توفر الكم الكبري من السلع الوسيطة األساسية لإلنتاج.أن املراكز االقتصادية لذا جند  .عمالء جدد

 معات نتيجة للرغبة يف التقرب من املنشآت اليت تربطها عالقات أمامية أو خلفيةتتكون اجملغالبا ما 
حيث جند صناعات جتذب إليها صناعات أخرى، مثل صناعة اجللود وصناعة األحذية، معامل األلبسة ، باملنشأة
 .النسيجوصناعة 

غالبا ما تنشأ اقتصادات التمركز يف إطار جمموعات يربطها نوع التقنية اليت تستخدمها أو باألحرى تشرتك 
، املنتج واخلدمة اليت تقدمها واملهارات اليت نشآتالسوق الذي تعمل يف خدمته هذه امل مثل يف استخدامها،

الضغوط التنافسية اليت تدفع أو  د يف مكان واحد.تتطلبها مبا يف ذلك اجلامعات واجلمعيات التجارية وتتواج
باملؤسسة يف نفس القطاع إىل منو انتاجيتها. فاألوضاع متيل إىل املنافسة عندما تتجمع مؤسسات اإلنتاج والتوزيع، 
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نة الكهربائية كنبينها على سبيل املثال قطاعي املاملؤسسات ذات الصلة خاصة الصناعية منها )واليت من 
 1.والبرتوكيماويات(

تركز إحدى الصناعات يف مكان معني يؤدي إىل ظهور طبقة عاملة ماهرة متخصصة يف تلك الصناعة، 
وبالتايل حتقي  الوفورات الفنية أي  ،إىل هذا النوع من األيدي العاملةفتجذب بذلك املنشآت اليت حتتاج 

من وجود مناط  أو أقاليم أين تتمركز الصناعة و  عة.االقتصاديات اليت تتوفر بفعل ختصص اليد العاملة يف الصنا
 شأنه حتفيز بعض العمالة للهجرة إىل اإلقليم طمعا يف احلصول على مناصب عمل يناسبهم أكثر بأجور أعلى.

مييل يف حبثه عن فرص تقي  الربح فهو املوارد املالية، فرأس املال كذلك و  جتتذب األفراد وفورات التجمعو 
لة ورؤوس اتنتقل العموعندما  . بسرعة عرب مسافات طويلة، كما ينتقل إىل التجمعات البعيدةإىل االنتقال 

 1إىل مكان ما يلح  هبم آخرون.األموال 
عل املنشآت تتبع بعضها أو ما يسمى "سلوك القطيع"، تلعب دورا مهما يف جتوخمرجات التجمع اليت 

فاملنشىآت والعمالة كالمها يستفيد  ،حركية السلع واألشخاص مواجهة الصعوبات النامجة عن العراقيل اليت حتد من
 من األسواق الكربى.

مما ال شك فيه هو ان الرتكز اجلغرايف لألنشطة االقتصادية يعمل على خل  عالقات اجتماعية تؤدي إىل و 
حاول كل من وقد على أحدث االبتكارات فتزيد فعاليتها.  طالعاالتبادل األفكار، وتستفيد املنشآت من 

Fujita, Imai, et Ogawa  أن أساس ميكانيزمات  وا، أن يبين3557سنة  هو النموذج الذي اقرتحمن خالل
التجمع للمنتجني واملستهلكني هو االتصال بني املنشآت الذي يسمح بتبادل املعلومة. ومن خصائص املعلومة 

  ،يدر خمرجات إجيابية على املنشآتهذا بل  ،أهنا تعترب سلعة عامة ميكن منحها دون أن ينقص ذلك من حجمها
 تنتقل أكثر كلما اخنفضت املسافة.  املعرفة كما أن

منها فرق بني جمموعتني الوفورات اإلجيابية الناجتة عن التكتل الصناعي و  3594عام  Scitovskyوخلص 
 التجمع النقدية وغري النقدية: وهي خمرجات

املخرجات غري النقدية: تأيت من تبادل الكفاءات بني األعوان، وكذا األرباح النامجة عن العالقات  .أ
االجتماعية بينهم. كنقل املعارف الناجتة عن اشغال البحث والتطوير وتبادل غري الرمسي للخربات، وهذا ما نسميه 

تقوم بتحسني فعالية األعوان  هذه املعامالت .Spillovers technologiquesاملخرجات التكنولوجية 
األخرى بصورة تلقائية. املخرجات غري النقدية تتضمن املعلومات اليت تتحصل عليها املنشآت مبجرد مالحظة 

                                                           
 .041. ص البنك الدولي. مرجع سابق 1 
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املنشآت األخرى، وقد تقوم بتقليدها، وعادة ما يكون اختيار املنشأة الرائدة ملكان متوقعها إشارة عن نوعية 
 املوقع.

املعامالت بني األفراد وتأثريها على حجم وأسعار السوق، حجم ومميزات املخرجات النقدية: تضم  .ب
سوق العمل حيث كلما كان عدد الشركات باملنطقة كبريا فهي جتذب اليد العاملة، مما يعود بالفائدة على 
 املنتجني يف حبثهم عن الكفاءات اليت حيتاجوهنا. كما أن وجود شركات كثرية تعمل يف نفس القطاع من شأنه
توفري السلع الوسيطة الضرورية إلنتاج املنشآت. باإلضافة إىل أمهية حجم السوق يف اختيار املوقع املناسب، 

 2تفضل التوطن يف املناط  األكثر كثافة. فهي خاصة يف حالة املنشآت اليت تعمل يف ظل اقتصاديات احلجم

واالجتماعية كالدخل ومستوى املعيشة إن توطن الصناعة يف إقليم معني يؤثر على النواحي االقتصادية 
غري أن تركز ، ويؤدي إىل خل  ديناميكية يف اإلقليم وتؤثر على أمناط املعيشة. وعلى العمران كمنشآت وأبنية

 ىقو هناك  موقعها حنو األقاليم األخرى، وتصبح فتلجأ إىل تغيريهلا  يف اإلقليم بشكل كبري جيعله طاردااملنشآت 
 ألجور وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف النقل.مثل ضغوطات ا سالبة

 عوامل االنتشار.الفرع الثالث: 

قد يستفيد األشخاص واملنشآت من التجمع يف أماكن جغرافية حمددة بينما يفضل آخرون اجتناب هذه 
املواقع أو االنتشار يف مواقع عديدة، وقد تكون نفس املنشآت اليت استفادت من التجمع الصناعي هي اليت 

تنقلب عندما تصل إىل درجة  أن ظاهرة قطبية األنشطة اليت متيز باقتصاديات احلجم أيترغب يف اهلروب منه. 
 ، ونذكر منها:معينة، بسبب بعض اآلثار السلبية

األرباح املتولدة عن جتمع األنشطة االقتصادية فوالثروة ليست خطية بل حمدبة، كز العالقة بني درجة الرت   -
فإن هناك  ،لذا .أقل من العائد الساب  انتج عائدأ كزلرت ما زاد اكل   هحيث أن ،تتقلص كلما زادت ثروة الدول

الفردي إىل الوصول إىل درجة منو الدخل ؤدي بجمع تزيد بكثري عن تكاليفه، تأين فوائد الت كزدرجة مثلى للرت 
 إذا زادت درجة الرتكز عن هذا احلد.يل إىل التقلص مث مي، قصوى

 ثقل تكاليف التكاليف اخلاصة أو االجتماعية املتولدة عن جتمع كبري جدا، الكثافة الصناعية تؤدي إىل  -
فاع نفقات املعيشة، وترتفع من أسعار السلع املنتجة ويؤدي إىل ارتمما يزيد اإلنتاج بسبب أن سعر اإلجيار يرتفع، 

                                                                                                                                                                                       
 .82. صالبنك الدولي. مرجع سابق  1
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إن متركز يف حالة انعدام احلركية التامة للعمالة فكما فيفضل البعض العيش يف ضواحي املدينة.  العقارات  أسعار
 . اإلقليم الصناعييف  يؤدي إىل ارتفاع األجوراألنشطة 
اإلقليم يؤثر على سكان اإلقليم أو املنشآت ويؤثر على اإلطار املعيشي بسبب تشبع شبكة  اكتظاظ  -

املشاكل املواصالت واملراف  العمومية وحىت الطرق واإلدارات، والضجيج، والتلوث البيئي، باإلضافة إىل 
مما جيعل األشخاص وأصحاب األعمال يفرون من  .اجلرمية(االجتماعية املتولدة عن تركز كبري للسكان )بطالة، 

 مناط  أكثر هدوء وأقل كثافة. يف املنطقة ويفضلون العيش 
 .حتول دون االستفادة من خمرجات التجمع املنافسة تكون قوية يف املناط  الصناعية الكربى -
من الكلف( ولكن بسبب  يكون املشروع الصناعي مرحبا يف موقع معني )أي جمموع العوائد أكثر رمبا  -

اآلثار السلبية هلذا املشروع، سواء على املشاريع األخرى او على سكان املنطقة، يكون من مصلحة االقتصاد 
 1الوطين عدم توقيع هذا املشروع يف مثل هذه املنطقة.

ر املنتج مبراحل رئيسية وهي االخرتاع، االبتكار واالنتشار. املرحلة ميعوامل تتعل  مبراحل تطور املنتج:   -
األوىل يف تطوير املنتج هي االخرتاع، من خالل تطوير لفكرة جديدة أو للنماذج األصلية املنتجة، وتأيت بعد ذلك 

لة الثالثة فهي مرحلة االبتكار من خالل شركة أخرى حتاول تطوير وصقل املنتج لغرض العرض التجاري. أما املرح
وينتقل اإلنتاج إىل مرحلة االنتشار املكاين، فإن شركات أخرى تقتنع بأمهية االبتكار فتحاول تبين أو تقليد املنتج، 

 2.الدول األقل منوا
التكتل حيدث عند اخنفاض تكلفة اإلنتاج الناجتة عن جتمع املنشآت يف موقع جغرايف فإن حسب فيرب،   -

وقد يستمر جناح  .فيحدث عندما ترتفع نفقات اإلنتاج نتيجة القرب من املنشآت األخرىواحد، أما االنتشار 
بعض العناقيد لعقود متتالية وتزداد درجة تنافسيتها باستمرار مثل )عنقود الطباعة يف أملانيا، والصناعات اجللدية 

 3يف إيطاليا، وصناعة الشوكوال يف سويسرا(.
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 .المطلب الثاني: عوامل التجمع

إن امليول الكبري للمنشآت حنو التجمع اجلغرايف يرجع إىل الوفورات اليت حتققها عند تركيز انتاجها يف موقع 
 واحد بدل االنتشار.

 .اقتصاديات الحجم الفرع األول:

تبحث املنشآت عند وضع اسرتاتيجيتها على األساليب املثلى لتحقي  أقصى ربح ممكن، وتعترب 
رئيسي للشركات اليت هلا القدرة على زيادة حجم انتاجها، وميكنها ذلك من حتسني اقتصاديات احلجم هدف 

 كمية  بفعل الزيادة يفلإلنتاج اقتصاديات احلجم هي: "اخنفاض التكلفة املتوسطة وضعيتها التنافسية يف السوق. و 
ة ال تتغري مهما كان الثابتاإلنتاج بكميات كبرية يؤدي إىل اخنفاض تكلفة الوحدة مبا ان التكاليف ف"، اإلنتاج

عمل اجلماعي يؤدي إىل زيادة انتاج أعلى من وترتكز نظرية اقتصاديات احلجم على حقيقة أن ال .حجم اإلنتاج
 .جمموع ما ينتجه كل شخص على حدى

 العالقة بين التكلفة المتوسطة لإلنتاج والكميات المنتجة.: 1 الشكل رقم
 

 
 

 

 

 

2C 

1C 

1Q 2Q اإلنتاج كمية 

 التكلفة المتوسطة
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يبني الشكل أنه عند زيادة حجم اإلنتاج فإن التكلفة املتوسطة تنخفض وذلك ألن التكاليف الثابتة ال   
وهو احلجم األقصى  2Qتتغري مع زيادة اإلنتاج. بل ويتم توزيعها على الكميات املنتجة. إىل أن يصل اإلنتاج إىل 

تكون تكلفتها أعلى من  2Qالذي ترتفع عنده التكلفة احلدية لإلنتاج، أي أنه كل وحدة منتجة أعلى من 
 الوحدات السابقة. 

يص تكاليف اإلنتاج عن طري  رفع اإلنتاج تؤثر يف اسرتاتيجيات املنشآت وتساهم يف تفسري هيكلها تقل
مع التحرير الكلي للتبادل وانعدام مصاريف لتحقي  اقتصاديات احلجم. و الصناعي، ويعترب الرتكز الصناعي أداة 

 النقل أصبحت املنشأة بإمكاهنا تصريف منتجاهتا يف مناط  متوقعها أو املناط  اجملاورة أو حىت البعيدة، وأصبح
األمهية، فتلجأ لموقع أثر هامشي حيث ال يساهم يف منحها ميزة تنافسية بيد أن كل األقاليم حتظى بنفس درجة ل

املنشآت إىل تفادي تعدد املواقع. كما أن املستهلكني يفضلون التقرب من املناط  أين ترتكز املنشآت اليت تعرض 
العمالة اليت تستخدمها هذه  يف نفس الوقت أكرب تشكيلة من املنتجات، خاصة وأن أغلبية املستهلكني ميثلون

ن بالقرب من أماكن عملهم. وهذا التأثري املتبادل يؤدي باملنشآت إىل املنشآت لتصنيع منتجاهتا مما جيعلهم يقطنو 
 تكثيف انتاجها واالستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري.

)داخل املؤسسة، وتابعة حلجم انتاجها(، الداخلية ( بني اقتصاديات احلجم 3519) 'هوفر'يفرق 
القطاع ومتوطنة يف نفس املكان. فهي تابعة  اقتصاديات خاصة باملوقع )تابعة للمؤسسات اليت تنتمي لنفس

حلجم الصناعة يف هذا املكان(، اقتصاديات حضرية )مرتبطة بالقرب من كل املنتجني يف نفس املكان، وهي تابعة 
لذا،  قتصاديات احلضرية خارجة عن املؤسسة.االوتعترب اقتصاديات املوقع و  1للمستوى العام للنشاط يف املوقع(.

 :خارجيةووفورات داخلية إىل وفورات  ترتتب عن زيادة احلجمقتصاديات اليت االفقد مت تقسيم 

إعطاء كل عامل مهام خاصة به، و حتدث عند تقسيم العمل )أرباح اإلنتاجية(  :الداخليةالوفورات  .3
 تنتج كلما زاد عدد العمال زادت إنتاجية كل عامل إىل أن تصل إىل حد معني فتنخفض اإلنتاجية احلدية.حيث  

عن كرب حجم املصانع، مما يساعدها على استغالل أفضل للتكاليف الثابتة، حتصل على ختفيضا من املوردين 
تنتج عن مزايا احلجم على مستوى  وقدكذا فوائد تقسيم العمل يف املنشأة.و بسبب الكميات املطلوبة الكبرية 
                                                           

1 Marius Trésor MENGUE OYONO. Attractivité territoriale et stratégie de localisation des entreprises 
industrielles dans les collectivités territoriales de la région du centre au Cameroun. Université de Yaoundé 2. 
Master en économie du territoire et de decentralisation. 2015.  
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نتج ، أو تاإلنتاج كايف الهتالك التكاليفاستخدام اآلالت الكبرية يستدعي حجم من كما أن التسيري واإلنتاج،  
 الوظائف الفكرية مثل التسوي  أو البحث والتطوير. عن 

فإن عوائد احلجم خارجة وهي مجيع املزايا اليت حتصل عليها املنشأة من حميطها، الخارجية: الوفورات  .0
عن املؤسسة ألن مصدرها ليس داخل املؤسسة لكنه ينتج عن تفاعالهتا اليت حدثت بفعل التجمع اجلغرايف. 

املنشآت ذات احلجم الكبري جدا ميكنها احتكار السوق وبالتايل القدرة على وضع األسعار، كما أن احلجم ف
سات املالية )من أجل احلصول على الديون(، أو شبكات الكبري يعطيها قدرة على التفاوض أكثر مع املؤس
 التوزيع وميكنها أن جتذب النخبة من األيدي العاملة.

الوفورات اخلارجية تعين اقتصاديات التجمع وتتضمن عوائد املوقع /القرب من املنتجني اآلخرين لنفس و 
(، باإلضافة إىل أن الشركات ختل  حيدث تقسيم للعمل بينها )تتخصص الشركات أكثر حيث املنتج أو اخلدمة.

 فيما بينها عالقات جتارية وعالقات غري جتارية ترتبط بالقواعد االجتماعية والثقافية.
أن تستفيد من اقتصاد التجمع اليت تتضمن: االستخدام اجلماعي هلياكل النقل وتسهيل  وميكنها
االستفادة من اجلامعات  راكز البحث،القرب من م، القرب من الصناعات املساعدة كاخلدماتاالتصاالت، 

القرب املكاين . كما أن مكانية احلصول على تسهيالت البحثتوفر التكوين املالئم، إومراكز التكوين اليت 
 للمنافسني يساعد على االستعالم على السوق يف املفاوضات مع املوردين والعمالء، 

إىل أن الشركات تربح عند جتمعها يف املوقع من توفر املهارات وخمرجات  3851وقد أشار ألفريد مارشال 
يف هذه احلالة نتحدث عن منطقة صناعية أي جتمع لبعض املؤسسات يف إقليم حمدد أين نقل املعلومة  املعرفة.

نفس واالبتكارات تكون عالية جدا. قبل أن يتم تسوي  منتج جديد فإنه يعرف من قبل املؤسسات األخرى يف 
 املوقع وميكنهم إدراجه يف منتجاهتم، ونفس الشيء بالنسبة للبحث. أي أن البيئة اجليدة تؤثر على االبتكار.

(، وهي مهندسة معمارية اهتمت باالقتصاد احلضري، إىل االقتصاديات 3584جاين جاكوبز )وتطرقت 
 دينة تسمح بزيادة اإلنتاجية.توفر بىن حتتية ومؤسسات اقتصادية متنوعة يف املتنتج عن احلضرية اليت 

 ويبني اجلدول التايل خمتلف أشكال اقتصاديات احلجم اليت ميكن ان حتققها املنشأة.
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 : اقتصاديات الحجم المتنوعة.1الجدول رقم

 مثال                                                      نوع اقتصاد الحجم                                

 داخلية

القدرة على شراء مدخالت وسيطة بتخفيضات على  نقدية .1
 حسب الكمية

ختفيض متوسط التكاليف بفضل التكاليف الثابتة  بتكنولوجيا ساكنة .2 تكنولوجية
 الستغالل املصنع

بتكنولوجيا  .3
 متحركة

تعلم كيفية استغالل املصنع بطريقة أكثر فعالية مع مرور 
 الوقت

خارجي أو 
 للتجمع

ينجذب العمالء حنو األماكن أين جيتمع العديد من  مشتريات .4 ساكنة تموقع
 البائعني

تخصص آدم  .5
 سميث

املقاولة من الباطن تسمح للموردين لألمام واملؤسسات 
للخلف من احلصول على عوائد اإلنتاجية بفضل 

 التخصص
. جمع األيدي 6

 العاملة مارشال
معينة ينجذبون حنو العمال ذوو املهارات اخلاصة بصناعة 

 أماكن الرتكز
التعلم بالتطبيق  .7 متحركة

 رومر -آرو-مارشال
اخنفاض التكاليف الناجتة عن نشاط إنتاجي متكرر 
 ومستمر يف الوقت والذي تقع أرباحه يف نفس املكان

 Janeالتجديد  .8 ساكنة حضري
Jacobs 

كلما كان أكرب عدد من األشياء املتنوعة مصنوعة حمليا  
 زادت فرصة مالحظة وتكييف أفكار اآلخرينكلما 

جمع األيدي  .9
 مارشال

ابتكارات للمنشآت يف بالعاملني يف صناعة معينة يأتون 
غري أن الربح ينتج عن تنويع  9صناعات أخرى، مثل 

 الصناعات يف نفس املوقع.
تقسيم العمل  .11

 آدم سميث
، تقسيم العمل يكون ممكن بوجود صناعات 9مثل 

 تستخدم املنتجات يف نفس املكانمتعددة 
رومر النمو  .11 متحركة

 الداخلي
كلما كان حجم السوق كبريا كلما زاد الربح وزادت 

ليد حجم اجاذبية املوقع وكان عدد مناصب العمل وزاد 
 وهكذا...–العاملة وبالتايل زاد حجم السوق 

توزيع التكاليف الثابتة للبنية التحتية ألكرب عدد ممكن من  تجمع صافي  .12
 الوفورات السالبة من االزدحام والتلوث.املسامهني، وتنتج 

          Source: La banque mondiale. Economie d'échelle et d'agglomération. P128. 
http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2009INFRE/Resources/5358421-

1233079855028/Chapitre-4.pdf. Consulté le :15/04/2017. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2009INFRE/Resources/5358421-1233079855028/Chapitre-4.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2009INFRE/Resources/5358421-1233079855028/Chapitre-4.pdf
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 العائد المتزايد.الفرع الثاني:  

العوائد املتزايدة يف االنتاج كمصدر درجت قد أركزية اليت طورها كريستالر ولوش نظرية األماكن املإن 
أي أنه عند استخدام عوامل انتاج إضافية فإن انتاجها سيزيد بنسبة أكرب من الزيادة يف  ،القتصاديات احلجم

عالقة الكميات املنتجة العائد املتزايد يعرب عن جم إال أن مفهوم قريب من اقتصاديات احلوهو عوامل اإلنتاج. 
 بعوامل اإلنتاج.

أما يف حالة عوائد احلجم الثابتة )املستمرة(، فإنه إذا ضاعفت املنشآت عوامل االنتاج اليت تستخدمها 
، وبالتايل يف هذه احلالة فإن إنتاجية املنشآت ليست مرتبطة حبجمها µفإن انتاجها سيتضاعف مبعامل  µمبعامل 

ملنشأة إىل التموقع يف أماكن عديدة من أجل أي ميكنها أن تقسم إنتاجها دون أن تقلص فعاليتها، فتلجأ عادة ا
تقليص تكاليف النقل والتقرب من املستهلكني. العامل الذي تسوده العوائد الثابتة ومنافسة تامة ليس إال اقتصاد 

، حيث الفضاء ليس له تأثري فعلي مبا أن األقاليم تعيش يف cour’-‘économie d’arrièreالفناء اخللفي 
اقع فرضية العائد الثابت تفرض أن كل شخص ينتج ما يستهلكه وهو شيء ال حيصل يف الو و  1حالة اكتفاء ذايت.

إىل التجمع م فهم مييلون ولتفادي تكاليف التبادل بينه ، مييلون إىل التخصصنيمبا ان األعوان االقتصادي
 اجلغرايف.

نخفض تي أنه ليس من صاحلها، حيث أويف املقابل، فإن العوائد املتزايدة جتعل املنشأة غري قابلة للتقسيم 
التكلفة املتوسطة كلما زادت الكمية املنتجة. وأمام هذان احلالن املتناقضان، تقوم بالتفاضل بني مضاعفة أماكن 
التوطني للتقرب من املستهلكني وحتديد تكاليف نقل املنتجات، أو تركيز نشاطها يف موقع وحيد واالستفادة من 

قف ناتج هذا التحكيم على تكاليف النقل وحواجز التبادل. وجيب التذكري أن تكاليف ويتو  .اقتصاديات احلجم
النقل ال تقتصر على تكاليف نقل سلعة من مكان آلخر، بل تضم كذلك كل النفقات املرتبطة باملبادالت،  

 ة.  نقص املعلومة اليت ختص األماكن البعيد أو اخلطر الناتج عن كاحلواجز اجلمركية وغري اجلمركية

يعترب بول كروغمان الرائد يف منذجة عوائد احلجم املتزايدة بداية يف التجارة الدولية مث تطبيقها على اجلغرافيا و 
بسبب اخنفاض  االقتصادية، وتعمل مناذجه أساسا على شرح تركز األنشطة واملؤسسات يف منطقة أو بلد معني

ومن الواضح أن مسامهته يف اجلغرافيا االقتصادية ويف حالة عكس ذلك، ستنتشر. تكاليف النقل مبا يكفي، 
                                                           

1Matthieu Crozet et MirenLafourcade. Op cit. P8. 
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رغم أن أعماله مل تل  إمجاعا من طرف اجلغرافيني بسبب و ليست مبتكرة ولكنها أعطت دفعا جديدا هلذا اجملال، 
 1منهجيته املختلفة عن الدراسات اجلغرافية البحتة.

 .السببية التراكمية: ثالثالفرع ال

تبني أن سلسلة دائرية تتشكل وتقود  3597عام 'غونار مريدال'  السويدينظرية قدمها الباحث من خالل 
ع إىل قطبية أكثر بني الغين )املركز( والفقري )االقتصادات احمليطة(. فاألقاليم الغنية اليت تتميز باقتصاديات التجم

ثر املضاعف. وكل شكل دائرة من النمو والتطور من خالهلا النجاح يأيت بالنجاح، وهذا ممكن جزئيا بفضل أت
أعلى فيؤدي إىل جلب شركات أخرى، وهنا تبدأ سلسلة دائرية من  دوالر ينف  يف االقتصاد احمللي يدر دخال

يزيد الطلب على السلع وبالتايل مناصب العمل اليت مت خلقها تزيد من السكان الوافد إىل اإلقليم فالتفاعالت 
والقدرات اإلنفاقية  املوارد املاليةعرض يف قطاع اخلدمات، توسيع ال زيادةالطلب احمللي يؤدي إىل زيادة واخلدمات. 

 2اقتصاديات التجمع.  فرتتفعللحكومة اليت تعمل على ترفيه اهلياكل احمللية. 

األسواق مرتابطة، تكون للتوازن العام أين  اتوضيحي ااقرتح منوذجاستند على نظرية مريدال و  'كروغمانمث أن '
توسيع قادر أن يؤدي إىل تزايد لالقتصاديات املكامل ، وبني أن التاحمللية للسلع وسوق العملخصوصا األسواق 

ن العالقة بني التجمع املكاين أكروغمان  . ويفرضالسببية الرتاكمية الفجوة بني األقاليم عرب ميكانيزمات
متناقصة مث تصبح متزايدة ، أي أهنا يف البداية تكون Uوتكاليف النقل ليست متناقصة ولكنها تأخذ شكل 

عندما تصل إىل حد معني. وبعبارة أخرى، فإن اخنفاض تكاليف النقل يف البداية تعزز جتمع األنشطة لكي 
 ينعكس الوضع وحيدث انتشار لألنشطة.

مؤسسات اإلنتاج النهائي عها اجلغرايف، حيث أن مالعالقات العمودية بني املؤسسات تعزز من جتكما أن 
التجمع وينتج رديها، وتلك املتخصصة يف انتاج السلع الوسيطة تفضل القرب من عمالئها. و من متفضل القرب 
بل هي نتيجة الختيارات فردية  ،قرارات وفرية متخذة دون االتفاق بني األعوان االقتصادينيعن  ااجلغرايف ال إرادي

ميكنها كبح عملية التجمع  غري أنه تكون جتمع كبري يؤدي إىل ظهور تكاليف جديدة جممعة يف السوق.
 .الرتاكمي

                                                           
–دراسة قياسية حالة الجزائر. مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية. جامعة حسيبة بن بوعلي –مغتات صبرينة. محددات انبعاث الهجرة الدولية  1

 . 2102-2100الشلف. 
2M. Sokol. Op cit. P28  
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أن حركية وتبني على حتليل العمليات اليت حتدث بني األماكن غري متساوية التنمية هذه النظرية تساعد 
الناجتة عن حنو الشمال هجرة اليد العاملة من دول اجلنوب فنجد أن العوامل ال تؤدي بالضرورة إىل التوازن. 

حيرمها من كفاءاهتا. وينطب  ذلك على انتقال رؤوس األموال الناتج عن عدم كفاءة الفروقات يف مستوى األجور، 
األنظمة البنكية واملالية يف هذه الدول. وبالتايل، فإن عوامل اإلنتاج تنتقل حنو الـأقاليم املتقدمة تكنولوجيا، وتكون 

 قدرهتا على التطور.غىن والفقرية تفقد  دادظاهرة تراكمية حيث البلدان أو املناط  الغنية تز 

 .حيطالم -ركزالنموذج المالمطلب الثالث: 

على املستويات املختلفة املدينة أو الدولة أو وتبعية لألماكن احمليط عن عالقة هيمنة –يعرب النموذج املركز 
ه يستخدم أكثر على املستوى العاملي، لتفسري العالقات بني الدول الصناعية والدول النامية أو ما اإلقليم، ولكن

 يسمى الشمال واجلنوب. 

 .المحيط -النموذج المركزالفرع األول: 
ي أن النمو ال حيدث يف كل مكان يف نفس الوقت، بل يظهر يف نقاط : "احلقيقة ه3599' سنة بريوكتب '

 1بشدة: وينتشر عرب قنوات عديدة وله آثار إقليمية متغرية على االقتصاد ككل." متباينةأو أقطاب للنمو 

(، أن التفاوتات يف التنمية سببها خل  النظام 3571ويرى مسري أمني يف كتابه "التنمية غري املتساوية" )
الدول النامية، وميتاز ب على حساالرأمسايل العاملي الذي صمم العامل كآلة اقتصادية تعمل على توسيع الفائدة 

 بامليوالت التوسعية اليت تظهر يف االستعمار واالمربيالية.

على جمموعات  يمناقتصادية هت وأإقليمية  وأيعطي صورة عن جمموعات اجتماعية احمليط –النموذج املركز 
، املدن الكربى واملدن الريفأخرى، ويستخدم املفهوم على نطاقات خمتلفة؛ مثال يصف العالقة بني املدينة و 

ويعمل على تفسري أن التطور يقتصر وبشدة على األخرى على مستوى الدولة أو على مستوى دول العامل. 
فهو يصف العامل مثل "نظام تكون فيه النواة هي النبض تستنزف ثروة احمليط  جمموعة صغرية متثل املركز.

وقد يتكون املركز من عدة أقطاب، وكأهم مثال على ذلك  2ملصلحتها، ومتارس مراقبة سياسية واقتصادية عليه".
                                                           

1 Masahisa Fujita et Jacques- François Thisse. Economie des villes et de la localisation. De boeck. Bruxelles. 2003. 
P480. 
2 Nadine Cattan. Centre- Périphérie. Dictionnaire des mondialisations. Armand Colin. 2006. P1. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/162580/filename/Centre-Peripherie-dicodef.pdf. Vu le: 
02/02/2017. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/162580/filename/Centre-Peripherie-dicodef.pdf
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بينما  ،أن الو.م.أ واالحتاد األوريب واليابان أي ما يسمى دول الثالوث متثل قوة اقتصادية وسياسية وثقافية للعامل
 وهي بدورها متنوعة. ،الدول األخرى متثل دول اهلامش

ن هناك تدفقات بني املكانني وأن تكون هناك عدم احمليط هو أن تكو  -امليزة األساسية للنموذج املركز
املركز هو املستفيد بينما احمليط يعاين من حيث يكون تابع(، –املساواة )تدفقات غري متوازنة أو عالقات مسيطر 

 عجز جعله غري قادر على النهوض بذاته.

أول من استخدم هذا املفهوم هو كارل ماركس عندما أراد وصف العالقات بني املدينة واملناط  الريفية، مث 
. واملركز ال يعين الوسط باملعىن اجلغرايف، كما أن احمليط ال يعين اهلامش 01تطور املفهوم يف ستينيات القرن 

 كبرية أو الوظائف االقتصادية أوالسكانية اللكثافة ، اةأين ترتكز األنشطة االقتصادي يعرب عنجغرافيا، ولكن املركز 
الوصول إليه، يكون جاذبا ويعترب عالية وسهولة قدرات إبداعية . يتميز املركز بأنشطة اإلنتاج واخلدمات والثروة

ستوى نما يتميز احمليط مبه، بيعلى احمليط ألنه جيذب وظائفيكون املركز مسيطرا للتكامل اإلقليمي. و  اقوي احمرك
 1أقاليم داخلية ومنعزلة ترسل تدفقات للهجرة حنو املركز وال متلك القدرة على القرار.ما ميثل معيشي متدين وغالبا 

مهما كان احلافز األويل . وحسبه، 3597أول من وضع أساس توضيحي للنموذج سنة  ’مريدال‘وكان 
، واليت يؤدي به إىل حتقي  النمو االقتصاديسوف معني يف مكان جغرايف ع النشاط الصناعي توسللتنمية، فإن 

يف حركة عناصر رتاكمة ، نتيجة للتأثريات امل'LuCky regions'األقاليم احملظوظة ى هذه األماكن أطل  عل
ستظهر أقاليم أخرى تعاين من ظاهرة  ،اإلنتاج وبالذات العمل والرأمسال والبضائع باجتاه هذا اإلقليم. وباملقابل

اآللية بروز ظاهرة التباين اإلقليمي وتؤدي هذه . Unluckyهلذه العناصر وهي األقاليم غري احملظوظة  اإلستالب
 2يف مستويات التنمية.

يف مناذج أخرى الحقة مت إدخال عنصر العمل كمؤثر على قرار االستثمار، حيث يؤدي اخنفاض األجور مث 
شطتها كثيفة العمل إىل اجلنوب واألنشطة كثيفة الرأمسال يف دول احمليط إىل نقل الشركات متعددة اجلنسيات ألن

يعتقد كروغمان أن العمل  ،ترتكز يف الشمال. ولكن بافرتاض العمل متحركا حبرية داخل املنطقة )سوق مشرتكة(
. وبالتايل، فإن دول املاهر هو من سينتقل بني املركز واحمليط وليس فقط تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

                                                           
1 Nadine Cattan. Op cit. P1.  

 .22 ص. مرجع سابقكامل كاظم بشير الكناني. أ.د  2
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لصناعات كما أن ا  1ستشهد امتصاصا كبريا ملهاراهتا الداخلية من طرف دول املركز )اإلحتاد األوريب(. وباجلن
بينما الطلب احمللي يكون كبريا كلما كانت عدد الصناعات اليت  اكبري يكون  تبحث عن مواقع أين الطلب احمللي 

 .اجلغرافية الكبرية للصناعات الصناعية أو اخلدمات ر الرتكزاتوهذا يفس اختارت املوقع كبريا.

األمهية واحليوية  يتند إدراج أسلوب جديد لالتصال من أجل تسهيل العالقات بني منطقتني متفاوتع
فترتاكم التفاوتات املكانية. االقتصادية، فإن املنطقة األكثر قوة وحيوية هي اليت تسيطر على املناط  األقل قوة، 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على إعادة توزيع األنشطة مكانيا وتسمح بتطوير إنتاج تساعد أن  الطبيعي ومن
واستهالك اخلدمات يف مناط  كانت معزولة، فهي تساهم بذلك يف قطبية الفضاء. وتصبح املدن الكربى هي 

، الزدحامكثريا ما تؤدي إىل افهي  دون تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اليت حتدث االتصاالت املباشرة أما . مركز
 2قصرية داخل التجمعات.السافات تقتصر على املالهتا واستعما

أكثر جاذبية ولكن قد يفضل  اإذا كانت األنشطة االقتصادية ترتكز يف أقاليم معينة، فذلك ليس لكوهن
ال تظهر من  MétroPoles دن الكربىاألعوان االقتصاديون استغالل األرباح النامجة عن القرب اجلغرايف. فامل

قرارات مستقلة تدفع بالعائالت واملؤسسات الختيار نفس املوقع، ولكن تظهر خصوصا بسبب احلاجة إىل 
التجمع حادث تارخيي أدى إىل تعزيز بفعل لتكوين القطب االقتصادي املزايا األولية قد تظهر و  .تكوين جتمع

 3قليم دون غريه.غرايف يف اإلاجل

ال تكفي إلمداد احلوض باخلربات اليت فإن تدفقات اهلجرة ميكنها أ ،قليمجديدة يف اإلإذا توطنت منشآت 
حتتاجها هذه املنشآت، فتلجأ إىل زيادة األجور من أجل جذب العمالة املؤهلة من املنشآت األخرى أو 

إىل العودة إىل  متيل بعض املنشآت، فإن وعندما يرتفع مستوى األجور اإلمسية يف املركز .القطاعات األخرى
ون منخفضة وحواجز التبادل ضعيفة وتعويض الصادرات والواردات تكنطقة احمليط، أين تكاليف العمل امل

فإن اإلضافية. ويف األماكن أين يفضل السكان عدم التنقل أو يكون هناك تشابه كبري يف العمالة مثل أوربا، 
 طن للمنشآت حنو منطقة احمليط.ختفيض كبري حلواجز التبادل ميكن أن يسبب إعادة التو 

                                                           
صاديات بلميهوب أسماء ومرابط ساعد. اآلثار المتوقعة التفاقية التبادل الحر األورومتوسطية على تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر إلى اإلقت 1

. 2112نوفمبر  08 -00المغاربية وفق نماذج اإلقتصاد الجغرافي الجديد. الملتقى الدولي آثار وانعكاسات إتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري. 

 .211جامعة فرحات عباس. كلية العلوم االقتصادية والتسيير. ص 
2 Michel SAVY. TIC et térritoire : les paradoxe de localisation. Les cahiers scientifiques du transport. N°33/1998.  
3 Matthieu Crozet et Miren Lafourcade. Op cit. P5-6. 
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البنية توفري ويعترب ، جند املناط  احمللية املتأخرة عن غريها قليلة السكان -ومن بينها الصني–يف بعض البلدان 
وبالتايل، فهي تلجأ  كومة.ا احلكلفم يف تلك األماكن أو إعطاء الشركات حوافز تدفعها لالنتقال إليهااألساسية 

يف كافة األماكن، ويعترب تشجيع قدرة الناس على االنتقال هو األولوية، كما فقط تقدمي اخلدمات األساسية إىل 
األمن بنية هذه األقاليم مثل توفري ينبغي أن تكون ركيزة سياسات التكامل هي املؤسسات اليت تسهم يف حتسني 

 1الصرف الصحي.شبكات واملدارس والشوارع و 

مير وعموما،  .على نشر التنمية حنو احمليطقادرا ية لقطب النمو الصناعي جتعله إن اخلواص الديناميك
دث وحتاليف النقل تبقى مرتفعة نسبيا(، التكامل االقتصادي مبرحلتني: املرحلة األوىل يكون التكامل غري تام )تك

زيادة يف الفروقات اإلقليمية خبصوص اهلياكل واألجور احلقيقة. يف املرحلة الثانية، يصل التكامل إىل مرحلة النضج 
تلجأ و نشر آثار منوه إىل املدن واملناط  اجملاورة )أي احمليط اإلقليمي(، القطب يف  يبدأو )حترير تام للمبادالت(، 

يط من أجل استغالل ميزة التكلفة الناجتة عن االخنفاض النسيب لألجور املنشآت إىل إعادة توطني نشاطها يف احمل
زيادة لنتيجة حيدث تشابه يؤدي إىل إعادة انتشار لألنشطة الصناعية ويبدأ احمليط يف التطور واالزدهار و احلقيقية. 

وى الدخول ستملاستدراك وحيدث الطلب على األيدي العاملة، ويزيد الطلب على منتجات احمليط اإلقليمي 
 2احلقيقية يف املناط  احمليطة مقارنة باملناط  املركزية.

 االقتصاديات املتقدمة تكون سهولة نقل املعرفة كبرية من خالل تكنولوجيات االعالم واالتصال املتطورة يف
ون األقاليم غري انه عند انطالق املنتج تكون نسبة التقليد منخفضة مث تنتشر املعلومات فيصبح التقليد واسع. وتك

اجملاورة ملراكز االبتكار األصلية اوفر حظا الكتساب املعلومات من غريها. أي ان أثر االنتشار يقل كلما زادت 
ومع استمرار عملية التطور يف هذا القطب وظهور  ،املسافة فتظهر العالقة العكسية بني ظاهرة االنتشار واملسافة

 .تتالشى آثار االنتشار فيها لقطببوادر االنتشار وتباعد املناط  عن ا

 

 

 

                                                           
 .28ولي. مرجع سابق. صالبنك الد 1

2 Flora BELLONE et Marie- Antoinette MAUPERTUIS. Op cit. 
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 .عند كروغمانالمحيط  -المركزالنموذج الفرع الثاني: 

املستوحى حميط  -بروز هيكل مركزاليت أدت إىل اإلندماجات االقتصادية وسياسات التحرير التجاري  إن
جود عوائد يؤدي إىل و  االندماجفإن  ،(3553وحسب كروغمان ) .3553كروغمان وطوره   أعمال مريدال من

راكز على حساب استقطاب للنشاطات يف امليتبعها متزايدة، تكاليف نقل منخفضة وعوامل خارجية إجيابية 
ويكون السوق كبريا  ،حيث يعتقد أن اإلنتاج الصناعي مييل حنو التمركز حيث يكون السوق كبريا .املناط  احمليطية

ذلك من قبل 'أثر كرة الثلج' حيث  3597ال (، وقد مسي مريد3553حيث ان السوق متمركزا )كروغمان 
 1التكتل يغذي التكتل.

أنه يف حالة اخنفاض احلواجز أمام املبادالت التجارية بني إقليمني، فإن األنشطة الصناعية متيل  بني كروغمان
إىل الرتكز يف السوق الكبري مما يؤدي إىل ارتفاع األجور يف اإلقليم املركزي واخنفاضه يف اإلقليم الذي حييطه. 

واليت مفادها ان نظرية التجارة الدولية ال  ،3511والنماذج اليت اقرتحها كروغمان تدعم نظرية برتيل أولني سنة 
امليزات اليت ترتبط حبجم األسواق تصبح قوية يف ويرى كروغمان أن ميكن فصلها عن النظرية العامة للتوطني. 

 بعض املواقع بفعل وفورات تكنولوجية أو معلوماتية كنتيجة ألمهية القرب يف نقل املعلومات واملعارف.

 Pو  Cيتكون من منطقتني متماثلتني  ااقتصادي امنوذج 3553 سنة كروغمان ولتوضيح أفكاره، وضع
وقطاعني لإلنتاج، نفرض أن القطاع األول هو الزراعة يستلزم استعمال عمالة ثابتة يف إطار تكنولوجيات اإلنتاج 

ميتاز  ،، الصناعةذات العائد الثابت ومنافسة تامة )عدم وجود حواجز للتبادل يف قطاع الزراعة(. والقطاع الثاين
ينتج تشكيلة واسعة من نفس املنتج وكل  ، وهوعمل عمالة متحركة )قابلة للتنقل(باقتصاديات احلجم ويست

تشكيلة لديها خصائص معينة )اللون، املواصفات ...( تسمح بتفرقتها عند املستهلكني الذين يريد إرضاءهم عن 
منتجي القطاع الصناعي يستفيدون من . 'املنافسة االحتكارية'هيكل السوق اإلنتاج وبالتايل يسود طري  تنويع 

العائد املتزايد، مبا أن إطالق اإلنتاج يستدعي استثمار أويل وبالتايل تكاليف ثابتة، وزيادة الكميات املنتجة تؤدي 
 إىل تقليص التكلفة اإلمجالية املتوسطة لإلنتاج. 

 

 

                                                           
 .214بلميهوب أسماء ومرابط ساعد. مرجع سابق. ص  1



 .الصناعية الفصل األول: الجغرافيــا االقتصاديــة وتكوين المجمعــات
    

 

 53 

 وضعه كروغمان كاآليت:احمليط حسب الذي –وميكن شرح النموذج املركز 

إىل  P(، فإن العمالة تنتقل من C<wPw، )Pأكرب من األجور احلقيقية يف  Cإذا كانت األجور يف  .3
C وإذا كانت حواجز التبادل ،µ  كبرية، فإن مبيعات املنشأة حتوز على األفضلية يف السوق احمللية مبا أن التصدير

 يصبح مكلف.
اليت يطل   Cدالة سلبية حبصة العمال املتنقلني إىل املنطقة  Pw-C(wالفرق يف مستويات املعيشة ) .0
ألن هذا من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض األجر احلقيقي يف املنطقة  Pإىل  Cال حيبذ أن يتنقل عمال  Cµعليها 

 املستقبلة مقارنة باملنطقة األوىل.
 والفروقات يف األجور ما بني األقاليم.T حواجز التبادل : 0 الشكل رقم

T                                          صغريT                                     متوسطT  كبري 

       (Pw- C(w                        ( Pw-C(w                              (Pw-C(w  

 

 

 
 

Source : Matthieu Crozet et Miren Lafourcade. La nouvelle économie géographique. La 

découverte. Paris. 2009. P50. 

 Cتنقل املنشآت نشاطها إىل املنطقة  ،حواجز التبادل ضعيفة مبا يكفيعندما تكون  صغير: Tفي حالة  -
اليت أصبحت متثل مركز اإلنتاج أصبحت أكثر غىن من منطقة  Cهروب صناعتها، املنطقة  Pوتشهد املنطقة 

، اليت جتد نفسها تنتج السلع األساسية اليت ال ختضع ألثر حجم السوق. والعمالة الكفأة من جهتها Pاحمليط 
حيث ميكنها الوصول إىل أكرب عدد من التشكيالت والقدرة الشرائية أكرب من  Cتفضل التنقل إىل املنطقة 

نطقة يؤدي إىل زيادة جاذبيتها على مبا ان العمالة متثل كذلك الطلب فإن زيادة الطلب يف املو . Pسكان املنطقة 
موقع توطن املنشأة يعطي ميزة تنافسية يف كذلك، حساب املناط  األخرى مما حيول دون احلاجة إىل التصدير.  

تاجها على إنحدة واهتالك تكاليفها الثابتة باشباع الطلبات الواسعة دون تكاليف النقل، وتقليص تكلفة إنتاج الو 

0              2/1             1      µc 

0 0 0 

0              2/1             1      µc 0              2/1             1      µc 
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ما يسمى أثر 'حجم ، وهذا األساسي ويسبب دخول منشآت جديدة ملزايا يف احلجمنطاق أوسع. مما يقوي ا
زيد مع زيادة حصة العمالة املتنقلة ييف حالة حواجز التبادل ضعيفة فإن الفرق يف األجور احلقيقية السوق". 

 املوجودة يف املنطقة.
واجز التبادل يعزز ظهور توازنات عديدة، كما أن هناك هامش حلمستوى متوسط  متوسط: Tفي حالة  -

للسياسات العمومية اليت ميكن أن تؤثر يف املسار الرئيسي للمناط ، إذا حواجز التبادل مر حتت نقطة الكسر 
Point de brisure االنتشار يزول على حساب التجمع فإن توازن. 

نالحظ أنه عندما تكون حواجز التبادل مرتفعة، فإن التوازن الثابت يتواف  مع  كبير:  Tفي حالة  -
"نقطة الدعم"، وتسمى  Cµ=Pµ=0/3االنتشار: النشاط الصناعي بالتايل يصبح موزع بالتساوي بني املنطقتني، 

واحدة ترتكز  يف هذه احلالة ميثل التجمع توازن ثابت ميكن أن يؤدي إىل وضعية كارثية من خالهلا تصبح منطقة
 Pµ=1.1 هروب الصناعة، ومنطقة احمليط تصبح فخ Cµ=3املركز  فيها الصناعة وتصبح

كل منشأة ختتار مكان متوقعها فهي ختل  جتمع املنشآت يف املركز يؤدي إىل جذب املزيد من املنشآت؛ ف
كي توسع من حوض تأيت  و طلب للعمل وتزيد العرض احمللي على املنتجات، والعائالت تنجذب حنو التنوع 

يف الطلب جيعل املنطقة أكثر جاذبية للمنشآت اجلديدة. متركز اإلنتاج يف  االرتفاعهذا ، و العمالة والطلب احمللي
ينتج عن إرادة  forward linkagesأثر مضاعف إىل األمام  ،املناط  ذات الطلب الكبري متثل، حسب هريمشان

 2ض.املستهلكني إىل التقرب من أماكن تركز العر 

 وضع كروغمان النموذج التايل:انتشار األنشطة يف احمليط ومن أجل شرح عملية 

، Pواإلقليم احمليط  Cترغب يف النفاذ إىل سوق يتضمن إقليمني اثنني، اإلقليم املركز  صناعيةمنشأة  افرتض
لمبيعات فإن املنشأة حتق  وفورات يف تكاليف النقل وأرباح بفعل نفاذ كبري للسوق وذلك حجم كبري لبفعل و 

 حسب اجلدول التايل:مهما كان مستوى حواجز التبادل. 

 

 
                                                           

1Matthieu Crozet et Miren Lafourcade. Op cit. P56.  
2IBID.P55.  
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.احمليط -لنموذج املركزتوضيح بسيط ل: 2 رقم جدولال  

 حواجز التبادل تكلفة اإلنتاج الموقع
 ضعيفة متوسطة مرتفعة

C  وP 12 1 1 1 
C 11 3 1.5 1.75 
P 8 8 4 2 

Source : Matthieu Crozet et Miren Lafourcade. Op cit. P 99.  

 املنشأة متلك ثالث اسرتاتيجيات ممكنة:يف هذه احلالة، 

فتضاعف تكاليفها الثابتة واستعمال بعض األصول اخلاصة مرتني  Pو  Cتفتح فرعا آخر وتتوطن يف  .3
 وال تتجنب حواجز التبادل. مثل العالمات القابلة للنقل دون تكاليف يف مجيع الفروع، 

 .128 < 18 = 10 +فتصبح تكلفة اإلنتاج 
 .من نفاذ أحسن للسوق االستفادةجل من أ Cيف تفتح املنشأة فرعا وحيدا  .0
 من أجل تسديد أجور ضعيفة. Pيفتفتح املنشأة فرعا وحيدا  .1

غري ان ذلك خيضع ملستوى حواجز التبادل، إذا كانت مرتفعة فإن االسرتاتيجية اليت تقلص من التكاليف 
اليت تتحملها املنشأة تكون هي ازدواجية التوطني، فإن مضاعفة التكاليف الثابتة جيعل املنشأة ال تسدد مصاريف 

. Pإذا توطنت يف  39=  8+  8و  Cإذا توطنت يف فرع وحيد  31=  1+  31وحدة مقابل  30وتسدد النقل، 
القرب من الطلب، وإذا تقلصت يف هذه احلالة يؤدي إىل تفضيل القرب  –التحكيم بني اسرتاتيجيات الرتكز 

حواجز التبادل بالنصف، فإن أحسن اسرتاتيجية للمنشأة هي تركيز انتاجها يف إقليم املركز. أين تتحمل تكلفة 
مثال، عندما تكون  .Pوحدة يف حالة إزدواجية التوطني يف  30مقابل  33.9=  31+  3.9إمجالية تقدر بـ 

. بينما Pوحدات من أجل نقل منتجاهتا حنو  1ال تسدد إال  Cتوطنة يف حواجز التبادل عالية، فإن املنشآت امل
ما يؤدي إىل  C. غري أن األجور اإلمسية تكون أكثر يف Cحنو  Pوحدات من أجل نقل املنتجات من  8تسدد 

 .Pوحدات يف  8مقابل  Cوحدات يف  31زيادة تكاليف اإلنتاج 

إذا كان هناك تكامل إقليمي واخنفضت أكثر حواجز التبادل بالنصف يصبح يف صاحل املنشأة إعادة توطني 
. وعليه، جيب ان Cيف  31.79=  1.79+  31مقابل  31= 0+  8، وتتحمل تكلفة إمجالية Pفرعها الوحيد يف 
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على  Pاألجور يف منطقة احمليط تكون حواجز التبادل ضعيفة مبا يكفي حىت تصبح الوفورات احملققة من تسديد 
. ويف حالة عدم قابلية العمالة على التنقل، فإن بعض Cاملزايا الناجتة عن نفاذ أحسن لألسواق يف منطقة املركز 

 غم األجور الضعيفة.ر سكان اإلقليم احمليط يفضلون عدم اهلجرة حنو إقليم املركز 

لقطبية  حمفز تنقلة فإن تقليص احلواجز على التبادل يعتربيف إطار عوائد احلجم املتزايدة وجزء من العمالة امل
األنشطة الصناعية فيؤدي إذن إىل التطوير املكاين املتناس  للمناط ،  تنقل السلع واألشخاص الاألماكن، حترير 

أجور و متيل حنو التوطن يف املناط  اليت متتاز بكثافة سكانية كبرية، واليت توفر تشكيلة متنوعة  املتنقلة غري املستقرة
. انفتاح مناط  احمليط تعزز حتويل موقع النشاط حنو املناط  املركزية اليت تساهم يف جعلها مرتفعةقيقية أكثر ح

ألن التصدير يف هذه احلالة سيكون  ،احمليطيةيقلل تدف  االستثمار األجنيب املباشر إىل املنطقة و أكثر جاذبية، 
هجرة األدمغة اليت تساهم يف  ويصعب التحكم يف التدفقات القطبية املدعمة ذاتيا بفعل .أكثر رحبية من التوطن

 احمليط من كفاءاته. إخالء اإلقليم 

املناط   مع منافسة يفحواجز التبادل املرتفعة تعزز بالعكس التناس  املكاين، بوضع املناط  األقل تطورا و 
ىل ما يدفع الشركات حسب هذا التحليل إىل قرار التوطن يف املناط  احمليطة هو ارتفاع تكلفة الدخول إ. املركزية

عند ارتفاع تكاليف النقل أو احلواجز اجلمركية متيل الشركات للرتكز يف احمليط، فالعالقة سالبة بني و األسواق، 
 1ي، وتزداد صادرات املركز إىل احمليط بنفس مبدأ التقسيم الدويل التقليدي للعمل.تكلفة التجارة والتكتل الصناع

اليت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لويف إطار النموذج الستاتيكي لالقتصاد اجلغرايف كما تطرق كروغمان 
اليت تعتمد كثريا احمليط( يف بعض الصناعات خصوصا تلك األنشطة التقنية –تؤدي إىل تقوية النموذج )املركز 

 على املعرفة واملعلومة أو بالعكس عودة املنشآت يف بعض الصناعات األخرى إىل التوطن بالقرب من العوامل.

 .المحيط -ضية المركزصحة الفر الفرع الثالث: 

حيث يرى البعض أنه قادر على تفسري الظواهر االقتصادية  ىل حتديثات نظرية عديدةخضع النموذج إ
املعاصرة بينما يرى البعض اآلخر أنه أصبح متقادما ومل يعد يصلح لتحديد العالقات بني األقاليم املتطورة 

 واألخرى. 

 
                                                           

 .211 -214بلميهوب أسماء ومرابط ساعد. مرجع سابق. ص  1  
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 إىل السوق ومستوى األجور:نفاذ ال  .3
وى األجور يبني أن النفاذ إىل األسواق ميثل الواقع التجرييب لفرضية اليت تربط بني النفاذ إىل األسواق ومست

بينت  ا، املعطيات اليت مجعتها األمم املتحدة ملا يقارب مثانون بلد3559حمدد رئيسي للمستوى املعيشي. يف سنة 
قام . 01مرة بالنسبة للعشرية األوىل من القرن  91أن األجور املدفوعة يف قطاع الصناعات املصنعة ارتفعت مبعدل 

Redding et Venables (0114 بتحليل إحصائي دقي  توصال من خالله إىل أن القرب من األسواق ،)
النفاذ إىل األسواق ويفسر العاملية الكربى ميثل بالفعل املصدر الرئيسي للفروقات يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرد، 

 1.الناتج احمللي اإلمجايل للفرد االرتفاع يفمن %19اخلارجية وحده 
 العمالة غري املتنقلة:   .0

خيضع النموذج إىل اهلجرة الفردية وتكاليفها ال تؤخذ باحلسبان، غري أنه من الناحية العملية كل العمال حىت 
لعوامل  غالبا هجرة العمالة ختضع كما أن األكثر تأهيال ال يتصرفون بنفس الطريقة جتاه احلوافز املالية )األجور(.  

ت العائلية، تفضيل املدينة األصل، التكاليف املرتبطة بالتخلي عن اإلرث العقاري، كثرية حتد منها كاالعتبارا
 الرغبة يف االستمتاع ببعض ميزات البلد )الطبيعة، املناخ، الساحل ...(، أو االندماج يف شبكات اجتماعية.

اليت حيث ذوو الكفاءات يهاجرون حنو األماكن ف العقول'، ي'نز أن يتم  يف العامل كيفعديدة تبني مناط  
عدام األمن أو تكون اهلجرة بسبب ان يتجمع فيها ذوو املهارات. ويف هذا فائدة للمكانيني املعنيني، ولكن حني

 2اخلدمات األساسية، تصبح اهلجرة ذات فائدة للمهاجر فقط.

دونغ على الطري  الوطين السريع رقم االنتقال من تشنغدو يف إقليم سيشوان إىل شنغني يف غوانغفمثال 
على تلك الطرق حيث يتنقل العديد من العديد من املهاجرين شرقا هو رحلة عرب التنمية االقتصادية،  103

على العيش ويسامهون يف التنمية االقتصادية جيلبون أسرهم معهم ولكنهم أيضا يساعدون تلك األسر للعمل وال 
القرب من اآلخرين يسفر عن األراضي الزراعية حنو األقاليم املكتظة أين وأثناء انتقاهلم شرقا، يغادرون  يف الصني.

مدفوعة بقوى التجمع واهلجرة والتخصص،  صادرات اهلند شنغني ، فاقت صادرات0119منافع هائلة. ويف العام 
 3ساعدها أيضا قرهبا من هونغ كونغ يف الصني.و 

                                                           
1 Matthieu Crozet et Miren Lafourcade. Op cit. P57. 
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تنتج عن انتشار اإلنتاج من املركز ليست دائما صحيحة، وقد برهنت التجارب حول إن فكرة أن التنمية  .1
 املدن أو البلدان على أن التنمية قد تقوم ذاتيا. 

، عندما استقلت سنغفورة، مل تكن قرب أي مكان مزهر أو ينعم بالسالم. بل كانت 3599يف العام مثال، 
، بلدان فقرية مزقتها احلروب. وكانت ثالثة أرباع سكان سنغفورة يعيشون يف مباين تقع بني ماليزيا وأندونيسيا

متخصصة يف دولة  3581حبلول العام أصبحت و ورغم ذلك فقد تطورت صناعيا متعددة الشق  معدة لإلجيار. 
دف على وقد قامت سنغفورة بالعديد من السياسات اليت هت. 0111االلكرتونيات متاما مثل شنجني يف سنوات 

. وأثر كفاءة وسائل النقلة املتسمة ب، وإقامة البنية األساسيوحتسني املساكن اط  السكن العشوائيالتخلص من
ذلك االزدهار على ماليزيا اجملاورة، فهذه البقعة الصغرية )سنغافورة( غريت نفسها وتكاملت مع جوارها وحلقت 

 1بريطانيا وهي الدولة اليت استعمرهتا سابقا.

 االقتصاد الجغرافي الجديد.ث الرابع: المبح

وأعيد  ،القت اهتماما كبريا من قبل االقتصاديني 35يف القرن إن أساسيات اجلغرافيا االقتصادية اليت ظهرت 
حيث تغريت القوى املؤثرة على توزيع األنشطة عرب األقاليم مثل العوملة والثورة التكنولوجية  01تطويرها يف القرن 

وظهرت املدن كقوى جاذبة ألهم  ،وزيادة أمهية التخطيط اإلقليمي يف حتقي  التنمية االقتصادية واالجتماعية
 الصناعات واملعارف.

 المطلب األول: أساسيات االقتصاد الجغرافي الجديد.

سبعينات قتصاد اجلغرايف اجلديد ينم عن إعادة االهتمام باجلغرافيا االقتصادية بعدما مت هتميشها يف اال
األقطاب الصناعية الكربى، تغري القوى االقتصادية على وظهر االهتمام الكبري بظاهرة ، 01ومثانينات القرن 
رغبة احلكومات يف إعطاء حركية لبعض ، و ملوقعهالشركات املتعددة اجلنسيات وحمددات اختيار ا املستوى العاملي،

. كما أن ظهور النظريات احلديثة للتجارة الدولية، واليت كانت اهتمام بول كروغمان األويل، جعلته يطبقها األقاليم
 على اجلغرافيا االقتصادية.

يف  اجديد امنوذج، أدخل 01االقتصاد اجلغرايف اجلديد الذي ظهر يف الو.م.أ منذ بداية تسعينيات القرن 
عدم التوازن بني األقاليم يكون مؤقتا. وركز كروغمان يف  تفرض أنة اليت الكالسيكيخيتلف عن النظرية االقتصاد، 

                                                           
 .80ص نفس المرجع. 1
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أعمال واستند على  .العائد املتزايد واقتصاديات احلجم ،أمهية املنافسة غري التامةحتليله للرتكز االقتصادي على 
منذ مخسون سنة اليت سبقت نظريته حول االقتصاديات اخلارجية أو اقتصاديات التجمع اليت طورها  'كالدور'

يهدف إىل  هان اهتمام، حينما كمارشال. وأعلن أنه أمضى حياته يفكر يف فرع االقتصاد اجلغرايف دون أن يعلم
 1.نسبة لهاإلملام باملظاهر املختلفة للتجارة الدولية اليت كانت متثل األولوية بال

"حركة متعددة  :( على أهنا3558اجلغرافيا االقتصادية يف كتابه 'االقتصاد املنظم ذاتيا' )ويعرف كروغمان 
اجلغرافيا  يستخدم كروغمانو الفروع حتتل أمهية متزايدة وجتمع مفاهيم الفيزياء والبيولوجيا واجلغرافيا واالقتصاد". 

ملية "خل  عن االقتصاد اجلغرايف ميثل قلب مبا أنه يرى أ ،من أجل تفسري االختالفات يف التنمية بني املناط 
 2واحملافظة على الثروة االقتصادية ومبادالت البلد".

 ،معنييهدف االقتصاد اجلغرايف اجلديد إىل حتديد القوى اجلاذبة اليت تدفع بالشركات إىل التمركز يف موقع و 
او القوى الطاردة اليت تدفع باملنشآت إىل االنتشار  ،حيث ان هناك أقاليم تتناسب مع بعض االنشطة االقتصادية

ت التمركز والتوطن، التعرف على حمددا: وهي أن حندد ثالثة أهداف وسيطة هلاوميكننا  واالبتعاد عن املنافسني.
 األزمات.مصدر وإجياد تفسري التنمية غري املتساوية 

أهم مسامهات اجلغرافيا االقتصادية اجلديدة هو التأكيد على أن العمليات االقتصادية ال ميكن وكانت 
تنم على أن العوامل الثقافية واالجتماعية حتتل مكانة فهي فصلها عن السياق االجتماعي والثقايف والسياسي. 

عينة مثل اجلنس، السن، الساللة، الدين رئيسية يف عمل االقتصاد. وأصبح االهتمام ينصب على فئات م
. اابتكاري اكما زاد االهتمام مبميزات اإلقليم احلضرية اليت جتعله جاذبا لفئة اجملتمع املبتكرة وجتعله حميط 3والثقافة.
على  'أيدالو' نظرية تقوم على التقسيم املكاين للعمل، وركز اطور اللذان  'أالن ليبيتز' وكذا 'فيليب أيدالو'ومنهم 

املنشآت الكبرية اليت تتحكم يف املكان اجلغرايف مبا أهنا تسيطر على املسافة بفضل قدراهتا املالية، التقنية 
اختيار املوقع األمثل بني العديد منها. فحسب أيدالو، التقسيم بح أكثر قدرة على تغيري موقعها و صوت ،والتنظيمية

لتحرر من تبعيتها للمحيط الذي نشأت فيه، وختتار املوقع حسب املكاين للعمل يبدأ عندما تتمكن املنشأة من ا
 4اخلصائص اليت تبحث عنها، وهنا يفقد املكان أمهيته بالنسبة للمنشأة وإمنا تصبح هي اليت تشكله.

                                                           
1 Steven COISSARD. Perspectives. La nouvelle économie géographique de Paul KRUGMAN. Revue d’économie 
régionale & urbaine. Mai 2007/1. P112. 
2 Steven COISSARD. Op cit. 
3 M. Sokol. Op cit. P18. 
4 Georges benko. Op cit. 
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 .المعرفةالمطلب الثاني: االقتصاد الجغرافي في ظل االقتصاد المبني على 

كانت الثورة الصناعية ال تزال متواجدة يف الدول الكربى مثل أوربا الغربية وأمريكا   01يف بداية القرن 
الشمالية واليابان، ومنذ ذلك احلني ظهرت تطورات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية لتغري طبيعة هذه الدول 

الفوردي مبعطيات ما بعد  ، ظهر نظام جديد3571بعد صدمة النفط يف سنة و وعالقاهتا مع الدول النامية. 
 غري اجلغرافيا االقتصادية العاملية، وخاصة العمليات اإلنتاجية وتوزيعها عرب الدول واألقاليم.جديدة لي

عوامل اإلنتاج و  بامتالك املوارد امللموسة تان"منذ القدم كانت الثروة والقوة مرتبطبأنه: بورتون جونز ويرى 
كانت ، و الثورة الصناعيةأساس والرأمسال  العمل البدينو لطاقة البخارية وقد مثلت االعمل و  األدواتمن  التقليدية

اهتمام لكن و احلاجة إىل املعرفة عرب التاريخ حمدودة، والوصول إليها يتحكم فيها من ميلكون عوامل اإلنتاج. 
البىن التحتية يقتصر على العوامل التقليدية كالقرب من األسواق واملوارد األولية ومدى وفرة  مل يعد املنشآت

ن وفرة األراضي الزراعية الصاحلة للزراعة، املناجم وأبار البرتول مل تعد تكفي كمحددات ، كما أواملؤسساتية
 .لتفسري توزيع االنشطة االقتصادية

قتصادي، فالصناعة ال تتعامل االيكل اهلإن آلية التصنيع تعمل على تعبئة موارد اإلقليم وقد تؤدي إىل تطوير 
مع احليز املكاين اليت تتواجد فيه على أساس عناصر اإلنتاج فحسب، وإمنا كذلك تفاعلها مع الصناعات األخرى 

أساسا من املوارد الفكرية وغري امللموسة أي ما يسمى  انتستمدأصبحتا الثروة والنفوذ غري أن املتواجدة فيه. 
حول من عامل تسيطر عليه املوارد امللموسة إىل عامل تسيطر عليه املعرفة، ينطوي على بالرأمسال الفكري. وهذا الت

عوامل مثل توفر العمالة االهتمام هبذه اله فقد ساد نمو  1تغيري موضع النفوذ مثلما حصل يف زمن الثورة الصناعية".
ة الذي حيدد الطلب، والعوامل املاهرة، تكلفة العمل، القرب من اجلامعات ومراكز البحث، وكذا مستوى املعيش

 يف القرن الواحد والعشرينأصبح من البديهي فقد  يف نوع السلع املستهلكة... اخل. اهام االثقافية اليت تلعب دور 
 املنشآت واألقاليم تأخذ املزايا التنافسية من اإلمكانيات اخلاصة بالبحث والقدرة على االبتكار.أن 

توصل من خالهلا إىل أن األمهية اليت تنتج عن ظاهرة التجمع ال تقتصر عن بدراسة يف إجنلرتا 'وود'  قام
واقرتح إضافة مفهوم تبادل املعلومة يف العالقات بني الصناعات كجزء من قدرة  ،تبادل املدخالت واملخرجات

أن مدة حياة املنتجات يف الصناعات عالية التكنولوجيا صغرية  Ray Oakay افرتضو  اجلذب هلذا التجمع.
جدا )حوايل عشر سنوات( مقارنة باملنتجات التقليدية )حوايل ثالثون سنة(، واستنتج انه يف الصناعات عالية 

                                                           
1 M. Sokol. Op cit. P36. 
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دا وأن عملية اإلنتاج ال تصل أب ،التكنولوجيا، االبتكار ميثل عملية مستمرة تتطلب مدخالت من البحث والتطوير
وعليه، هذه الصناعات تتطلب يد عاملة مؤهلة قادرة على االبتكار  إىل مرحلة اإلنتاج املكثف للمنتج املوحد.

 1قوية مع مراكز البحث.باستمرار، وتطوير تكنولوجيات جديدة حتتاج إىل خل  روابط 

أوساط مالئمة للتنمية بفضل أشكال من الشبكات  تتكون بتفسري كيف 3589سنة  'أيدالو'قام و 
ولكن بتعبئة املوارد املادية والبشرية  ،اإلبداعية، وهذا ممكن ليس فقط عن طري  التعاون يف البحث والتطوير

وتقاطع االقتصاد املعريف واالقتصاد اجلغرايف أدت إىل تعزيز ظهور ما يسمى 'جغرافيا االبتكار' واليت  لإلقليم.
 لوصف قدرة الدول واألقاليم على االبتكار. 01من القرن  ذ هناية التسعينياتظهرت من

حصة الرأمسال الالمادي يف و كبرية،   فيه حصة العمل املؤهلتكون واقتصاد املعرفة هو ذلك االقتصاد الذي 
بني كل من و  2صدد أن تفوق حصة الرأمسال املادي. واحمليط املالئم يف هذه احلالة هو املراكز احلضرية الكربى.

أخذت االبتكارات يف الرتكز جغرافيا يف املناط  اليت  01أنه يف اجلزء األخري من القرن  ،(0114فلدمان وفلوريدا )
من  ن تركز هذه املوارد املتخصصة يقويتزخر باجلامعات و/أو الشركات املوجهة للبحث والتطوير. والحظا أ

  3امليول إىل االبتكار والنمو يف اإلقليم.

إىل تنتمي يف تكتل االستثمارات  امهم عامالتعترب املعارف التكنولوجية واألفكار القائمة على فكرة أن 
بعض  حويوض. وضعا كارثيا بالنسبة لألقاليم احمليطة، وقد ميثل هذا التكتل مدرسة النمو القائم على الذات

أن حمفزات االبتكار والرتاكم هي مصدر  ،0113يف  Baldwin, Martin et Ottoviano مثل االقتصاديون
مركز املعارف حيث أهنا نتيجة لتتكتل الصناعات يف الشمال، فاملعارف التكنولوجية تعترب مادة اولية مثينة، 

رتكز االستثمار االستثمار بالقرب منها، فترغب يف من الشركات مما جعل منذ الثورة الصناعية ها واالبتكارات في
 4يف الشمال )املركز( بينما عرف احمليط )اجلنوب( ظاهرة عدم التصنيع.لفرتة طويلة األجنيب املباشر 

 

                                                           
1 Jacques PERRIN. Les technopôles : mirage ou nouvelle phase de la division du travail. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/31873/C&T_1988_18_134.pdf?seque. Vu le 
11/11/2017. 
2Jean- alain HERAUD et René KAHN. L’apport de l’économie géographique et de l’économie de la connaissance à 
l’analyse des stratégies urbaines. 
http://jaheraud.eu/docrech/ecoreg/JAH_RK_POPSU_Note_d_etape_nov_2012.pdf. Consulté le : 30/11/2017. 
3 Masahisa Fujita et Jacques- François Thisse. Op cit. P480 
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 محرك لجاذبية األقاليم.المدينة ك المطلب الثالث:

وحتسني الشكل يعترب التجديد احلضري ش  من سياسة املدينة، فهو يساهم يف حتسني نوعية احلياة عامة 
هتدف إىل عصرنتها كي تقوم بالوظائف الفعلية املوكلة إليها عن طري  فهي أما سياسة املدينة  اجلمايل لإلقليم.

 1توفري التجهيزات واخلدمات اليت حيتاج إليها كل جتمع سكاين.

 الفرع األول: تعريف المدينة.

هنا: "ليست جمرد شيء مادي ميكن تشبيهه باآللة اليت عليها أن تشتغل بشكل ''راميون لدروت' بأ عرفها
جتمع جملموعة أشخاص يف مكان معني تربطهم عالقات تتحكم فيها بعض القوانني واألعراف  هي جيد، بل

وكذا العادات. وهي غري معزولة يف منطها عن التاريخ وذاكرة شعوهبا، ولكنها تتميز باستقاللية معينة ختضع 
 2للحياة احلضرية يف زمن معني وبيئة معينة وظروف معينة".

. 35ثة دور املدن يف حتقي  النمو االقتصادي منذ النصف الثاين من القرن بينت الدراسات احلديوقد 
واعتربت املدينة املؤسسة االجتماعية األساسية أين يتطور االبتكار التكنولوجي واالجتماعي، وعليه جيب االهتمام 

 واالقتصاديني وتعترب املدينة حمل اهتمام اجلغرافيني 3باملدن )على األقل البعض منها( واستخدامها كمحرك للنمو.
 وعلماء االجتماع.

كما أن النمو احلضري له دعم اقتصاديات املدينة وتساهم يف تطويرها ومنوها احلضري،  الصناعة من شاهنا 
رية حتتوي على  فإن للنمو احلضري مزايا. فاملدينة الكبعود على املشروع مبنافع عديدة وي اقتصادية واجتماعيةمزايا 

كل التجهيزات واملراف  العامة، بىن حتتية متينة، وكذا متطلبات الرأمسال االجتماعي: املدارس، اجلامعات واملعاهد 
األزمات االقتصادية على التخطيط العمراين مثل زيادة وغالبا ما تؤثر  1واملستشفيات والنوادي واملسارح ... إخل.

 األمن.االحنراف االجتماعي وانعدام 

 

 

                                                           
 .027نفس المرجع. ص 1
.  20. رقم 2ثليجي. األغواط. الجزء عبد العالي دبلة وحنان مراد. مدن المستقبل بين التخطيط والواقع. مجلة العلوم االجتماعية. جامعة عمار  2
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 .صائص المدينةالفرع الثاني: خ
تتعرض املدينة إىل حتوالت بصفة مستمرة، فيتم إدخال عوامل جديدة تؤثر يف السكان وحياهتم االجتماعية 

خل  مدينة مستدامة قادرة  هوواالقتصادية. ويتمثل الرهان األول الذي يواجه صانعي القرار يف توجيه املخططات 
 ال القادمة.على اشباع حاجات األجي

ت ومم أهم خصائص املدينة هي أن تكون عادلة ومتضامنة قادرة على جذب األشخاص من كل الطبقا
مدينة مستدامة بفضل تصميم أحياء  ، وان تكونتفرض سكنات بأسعار معقولة االجتماعية وكل الفئات العمرية،

فاعلة فيما خيص تسيري الطاقات، املاء، الفضاء، طرق التنقل، وطرق البناء... قادرة على التطور باستمرار ملواكبة 
مالية . وتتميز جبالتغريات االجتماعية، توفري جودة املعيشة يف اجملالني االجتماعي واملهين، النقل اجلماعي فعال

شي: نظافة األماكن العامة وتثمني اإلرث العقاري وصيانة الواجهات العمرانية وتوفري املساحات اإلطار املعي
 )املسرح والسينما واملكتبات...(. اخلضراء، توفري اخلدمات العامة واخلاصة كاهلياكل الثقافية

يف خصائصها، لكن املدن تواجه عراقيل تتثمل يف بعض العوامل اليت أدت إىل تطور املدينة يف شكلها و 
التسارع ف جعلت املدن تتفاوت يف حجمها ويف تطورها ومتطلباهتا مما يستدعي خططا مناسبة لكل مدينة.
 متيزفقد  املستمر للتحضر )التجمع( واقع ملحوظ يف االقتصاديات املعاصرة، ساهم يف تغيري وجه الكرة األرضية،

قطبني كبريين ألكثر  10 يكن هناك إال مل 3591ففي بظهور املدن العظمى وهي مدن ضخمة جدا،  01القرن 
. وحسب بعض 0111قطب كبري سنة  01حنصي يف حني اننا مليون نسمة )نيويورك وطوكيو(،  31من 

 . نستنتج أن قطبية االقتصادات0191سنة  %71التوقعات، فإن حصة السكان احلضرية ميكن أن تقارب 
olisationPmétro كذلك بروز ظاهرة املدينة الطاغية  2عن الرتكز اجلغرايف لألنشطة. جتلت نتيجة املزايا الناجتة

 3وهي عبارة عن تركز نسبة كبرية من السكان يف مدينة واحدة أو يف مدينتني ضمن إقليم واحد أو دولة واحدة.

الدول األكثر غىن يف العامل مثل من اهم الظواره اليت تواجه املدن،  اهلجرة الريفية والتحضروتعترب ظاهرة 
من  %81لوكسمبورغ، بلجيكا وبريطانيا العظمى هي نفسها اليت متثل معدل حتضر كبري أي ما ميثل أكثر من 

سكان املدن، وهذا التقارب املكاين مناسب لنقل املعارف، ظهور ونشر التكنولوجيا اجلديدة وتقاسم اخلربات 
تعزيز  من شأنهتكون املدن العظمى  روات ورفع مستويات املعيشة. كما أنوهي أدوات تعزز خل  الث ،واملخاطر

                                                                                                                                                                                       
 .028. ص مرجع سابقأ.د. كامل كاظم بشير الكناني.  1

2 Matthieu Crozet et MirenLafourcade. Op cit. P28. 
 .022ص  .مرجع سابقأ.د. كامل كاظم بشير الكناني.  3
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تطبي  سياسات اقتصادية تسمح بإدامة منو الثروات يف املدى الطويل، خصوصا متويل السلع العمومية. احلصول 
عل أقل تكلفة يف املناط  األكثر اكتظاظا بفهذه اخلدمات تكون ، و على الرتبية والعالج وشبكات االتصال

فمخرجات التجمع هذه تساهم يف تشجيع التحضر  ،وعموما 1اقتصاديات احلجم املرتبطة بتوفري هذه اخلدمات.
وحيثهم ارتفاع األجور الناتج عن األرباح االنتاجية جيذب العمال خصوصا املؤهلني ذوو الكفاءات كما أن أكثر،  

ساهم يف يأن  كربى كاجلامعات واألوبرا من شأنهووجود املراف  العمومية اخلاصة باملدن ال .على اهلجرة حنو املدينة
جودة املؤسسات ومنط احلوكمة دورا أساسيا يف التطور ويلعب كل من تقوية هذا االنتقاء للمؤهالت. 

 االقتصادي، وهي كذلك تؤثر على مستوى التحضر. 

الفكرة يف أن األنشطة اليت تشهد عوائد مرتفعة فترتكز يف املدن  حيدث النمو االقتصادي داخل املدن باتباع
يف بينما تتناثر املؤسسات ذات العوائد الثابتة يف مواقع خمتلفة. فنجد املدن الكربى غالبا ما تتسم بالتنوع  ،الكبرية

اليت تنبث  عنها  والتوجهات اخلدمية حيث اإلبداع، االخرتاعات واملؤسسات اجلديدة الناشئةالنشاط االقتصادي 
هلذه املؤسسات اليت توفر هلا مجيع ما يلزم للوصول إىل ، فهي تقوم بدور جليسة األطفال الصناعات الناضجة
بينما تستوعب املدن الصغرية الصناعات اليت غريت موقعها بفعل التخصص الصناعي.  معدل االنتاج املثايل.

من املدن الكبرية ذات التنوع الالحمدود اليت حتيط هبا بعض املدن النظام العمراين يتكون من جمموعة وغالبا، فإن 
األصغر حجما واألكثر ختصصا يف صناعات معينة. أما املدن ذات احلجم املتوسط فيمكن القول بأهنا تتسم 

 2بامليل إىل التخصص يف الصناعات الناضجة واضحة املعامل وليست الصناعات اجلديدة.

 مدن.الفرع الثالث: جاذبية ال
لقد انتشر ولع الكثري من احلكومات لتطوير جاذبية مدهنا كاسرتاتيجية لتطوير جاذبية الدول، حيث أن 

مما قد يساهم يف حتقي  التنمية االقتصادية وزيادة معدالت  ،املدن اجلاذبة وجهة للسياح واليد العاملة واملستثمرين
تع حبركية هي تلك اليت تتميز باإلطار املعيشي اجليد ودرجة وقد بينت الدراسات العديدة أن املدن اليت تتم النمو.

من تقبل األجانب واليد العاملة املؤهلة، وغريها من املزايا العمرانية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت جتعل 
 األشخاص واملؤسسات مييلون إىل العيش هبا.

                                                           
1 Matthieu Crozet et MirenLafourcade. Op cit. P30. 
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على التأقلم مع علها قادرة املستمر للمدينة جل دعماليتوجب على السطات اإلقليمية والوطنية تقدمي وعليه، 
متطلبات البنية اجلديدة مبا يف ذلك محاية البيئة، احملافظة على اهلوية، إحياء الرتاث التارخيي والتمسك باإلرث 

يفي ألن مداخل املدينة املستدامة تضع الوسط الر  ،تنمية الريف وحمو مظاهر العزلة والتهميشدون جتاهل الثقايف، 
 بعني االعتبار ضمن أولوياهتا.

خل  مدينة مستدامة من خالل تصميم أحياء فاعلة يف جمال تسيري الطاقة، املاء، الفضاء، كما أنه ميكن 
، من قابلة للتطور من أجل التكيف مع التغريات االجتماعية وأن تكون مدينة الوقت وطرق التنقل وطرق البناء.

االجتماعي واملهين؛ النقل اجلماعي وتسهيل الوصول إىل الطرق الكربى، جتميل  توفري جودة اإلطار املعيشيحيث 
واملساحات اخلضراء، توفري حميط ثقايف كتوفري دور السينما واملسارح ، الواجهات العمرانية والفضاءات العمومية

ا تتوافر على كل اخلدمات املشاريع الناشئة تفضل األقاليم اليت يسودها التنوع االقتصادي ألهنكما ان  واملكتبات.
الضرورية، بينما جتذب األقاليم املتخصصة املشاريع الناضجة مبا أهنا تستفيد من اقتصاديات التكتل، كأن تستفيد 

 يف باريس من العمالة ذات اخلربة يف املودا واألفكار االبتكارية املوجودة يف احمليط.اليت تعمل شركات املالبس 

ومن أساليب جذب السياح واملستثمرين يتم ترويج صورهتا عن طري  إعطائها عالمة، وعالمة املدينة كانت 
جلأت إىل املدن فنجد أن العديد من وسيلة لتحريك عجلة النمو االقتصادي والسياحي خاصة، عبارة عن 

شعار  ، وهو3579منذ سنة  كانت مدينة نيويورك سباقة يف امتالك شعار خاص هبا وذلكتصميم عالمات هلا. و 
‘I LOVE NY’. املدينة الذين أرادوا النهوض بالقطاع السياحي يف حماولة  وكانت هذه فكرة من مسؤويل

عرفت بعدما  ،دوالر أنفقت كلها على دراسات تسويقية خمتلفة 411 111النعاش االقتصاد مبيزانية قدرت بـ 
 ,Wellإىل الوكالة االشهارية وقد مت منح املشروع دينة عجزا ماليا كبريا إىل درجة أهنا اقرتبت من اإلفالس. امل

RiCh and Greene  وإىل مصمم الرسوم البيانيةMilton Glaser لنجاح اخلطة الرتوجيية فقد اتبعتها. و 
 1مدن أخرى مثل أمسرتدام، لندن، مدريد، ملبورن، برلني.

 

 

 
                                                           

دراسة مقارنة لبعض المدن. أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية. جامعة فرحات  -حصيد صباح. عالمة المدينة كمحرك لرفع جاذبية المدن 1

 .20. ص2102-2102سطيف.  -عباس
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 :الفصل تمةخا

حيث ختتار املنشآت املواقع اليت تضمن هلا هتتم اجلغرافيا االقتصادية بتوزيع األنشطة االقتصادية عرب األقاليم 
رة جتمع األنشطة يف أماكن معينة بسبب ظاهقدر من األرباح. وقد تطرق هذا الفرع من اجلغرافيا إىل   أكرب حتقي

وظهر ما ما بني األقاليم اخنفاض تكلفة النقل وحترير املبادالت ما أدى إىل ظهور التفاوتات يف التنمية االقتصادية 
 احمليط.  -النموذج املركزبيسمى 

على أن املنشآت تفضل القرب من أحواض الطلب واليد العاملة الكبرية وقع معني يف م جتمع املنشآتيقوم 
االستفادة ويفضل املستهلكون األماكن أين العرض كبري. كما أن التجمع مينح املنشآت ميزة تنافسية ناجتة عن 

ى هامش الرتكزات وحىت ال تبقى الدول واألقاليم عل عن القرب اجلغرايف من منشآت أخرى.من الوفورات الناجتة 
جيب شبكة املواصالت الفعالة، كما مزايا عديدة مثل الطرق و اجلغرافية فقد يتحتم عليها تطوير أقاليمها وتوفري 

البحث والتطوير يف أقاليم معينة بينما االهتمام بو  ،تركز الصناعاتو توفري الشروط املناسبة جلذب العمالة املاهرة 
 اج التقليدي.تتخصص األقاليم األخرى يف اإلنت



 

 :ثانيفصل الال

من العناقيد الصناعية 

 قاا  الكننلللييةإلى األ
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 تمهيد:

طرقنا يف الفصل تإن اجلغرافيا االقتصادية أعطت حتليال اقتصاديا لتوزيع األنشطة اإلنتاجية عرب األقاليم، وقد 
يت تنتمي إليها. خاصة وأن تطوير األقاليم الأمهية التجمع اجلغرايف للمنشآت يف حتقيق ميزهتا التنافسية ويف األول إىل 

عوبات عديدة صاليت تسعى إىل مواجهة للمؤسسات الصغرية واملؤسسات الناشئة  اجملمعات الصناعية تأيت باحللول
 للقيام بأعماهلا.

ؤسسات تنافسية امل قيقحت  يفني مهموالتقدم التكنولوجي ميثالن عاملني يف عصر اقتصاد املعرفة، أصبح االبتكارو 
ت عالية فأصبحت الكثري من الدول تسعى إىل تطوير القطاعاورفع تنافسية اقتصاديات هذه األقاليم. ورهان للنمو 

ن الدول نتائج باهرة يف هذا اجملال مما أدى بالعديد م تالقدرات االبتكارية. واألقطاب التكنولوجية هي وسيلة أحدث
 إىل إنشائها. 

النسبة لألقاليم خاصة ب فسري أمهية تكوين العناقيد الصناعيةت بح  االولامل يفومن خالل هذا الفصل حناول 
نتطرق اجلزء الثاين يف و  ويف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة باعتبارها حلقة أساسية يف حتقيق التنمية االقتصادية،

ألقطاب العوامل اليت تؤثر يف تكوين ااجلزء الثال   يتناول. و شروط جناحهاو ألقطاب التكنولوجية امفهوم  إىل
 بعض التجارب الدولية اليت ميكن أن نستفيد منها.باإلضافة إىل التكنولوجية 
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 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطوير وأثرها على  المجمعات الصناعية المبحث األول:

أدت إىل االهتمام باملشروعات الصغرية  02منذ سبعينيات القرن يف االقتصاد العاملي  تإن التحوالت اليت حدث
ية تسيطر على أكرب حجم لإلنتاج. وتأيت ظاهرة تكوين التجمعات الصناعالشركات الكربى واملتوسطة بعدما كانت 

أو ناجتا  اعرب دول العامل املتقدم والنامي، سواء كان هذا التجمع تلقائيللربط بني املشروعات الصغرية، وقد انتشرت 
 ية.عن خطط تنمو 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب األول: 

لقد نتج عن الثورة الصناعية تطور الشركات الكربى اليت كانت تسيطر على األسواق، خاصة وأهنا متتلك رؤوس 
جات يف الربع األخري من القرن العشرين، استطاعت املنتو األموال الضخمة والقدرة على حتقيق اقتصاديات احلجم. 

وخاصة اليابانية من النفاذ إىل األسواق الدولية بفضل التقنية العالية واألسعار التنافسية، مما جعل الشركات اآلسيوية 
اج إىل ظهرت املؤسسات الصغرية بأعداد كبرية اليت ال حتتو رباحها فلجأت إىل تسريح عماهلا. الكربى تنخفض أ

 5772.1و 5791عددها تضاعف بني عامي  تكاليف كبرية والقادرة على تغيري أعماهلا بسرعة، فنجد أن

وهي تساهم  ،تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة أداة فعالة يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية
بفعالية يف رفع قيمة الصادرات واستيعاب العمالة وخفض معدالت الفقر ورفع نسبة الناتج احمللي يف الدول املتقدمة 

 منها والنامية. 

تقريرا حول "املؤسسات الصغرية  OCDE، أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 0221يف سنة 
 إىل أن أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعود إىل عاملني مها: تواملتوسطة واملقاوالتية" وتوصل

 من املؤسسات يف أغلبية دول املنظمة. %71متثل  -

 2هم مصدر خللق مناصب العمل اجلديدة.أالعمل وهي متثل  عائداهتا متثل ثلثي مناصب -

ختتلف التعاريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب درجة تطور البلد أو املعيار املعتمد ومن هذه املعايري 
 ما يلي:

                                                           
. 6112. 1كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. الصناعات الصغيرة ودور حاضنات األعمال في دعمها وتطويرها. دار األيام. عمان. ط 1 

 .11ص
2 Angela OLOSUTEAN MARTIN. Innovation et coopération des petites et moyennes entreprises : analyse des 
populations des entreprises innovantes. Thèse de doctorat. Université d’Orléans. 6111. P67. 
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 عدد العمال. -

 حجم الرأمسال. -

 حجم املدخالت. -

 احلصة السوقية. -

 مستوى التقدم التكنولوجي. -

 درجة ختصص اإلدارة. -

 ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأهنا: " تلك الوحداتمنظمة األمـم المتحدة للتنميـة الصناعية وقد عرفت
اليت يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعادها الطويلة األجل )االسرتاتيجية( والقصرية األجل 

 1".عامل 50إىل  10)التكتيكية(، واليت يرتاوح عدد العاملني فيها ما بني 

عامال. ويصنف  12ويعرف البنك الدويل املنشآت الصغرية واملتوسطة بأهنا "تلك املنشآت اليت توظف أقل من 
عامال  12إىل  52عمال باملشروعات املتناهية الصغر. واليت يعمل هبا ما بني  52املشروعات اليت يعمل هبا أقل من 
 2عامل فهي مصنفة كمؤسسات متوسطة". 522إىل  12تعترب مؤسسات صغرية، وما بني 

 املؤسسات طويراملتضمن القانون التوجيهي لت 20-59من القانون رقم  1 املادة ، يفوحسب التشريع اجلزائري
ج السلع و/أو مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسة إنتا املؤسسة الصغرية واملتوسطة تعرف ": الصغرية واملتوسطة

ورقم أعماهلا شخص  012إىل  5تلك املؤسسات اليت تقوم بإنتاج السلع و/أو اخلدمات، اليت تشغل من اخلدمات 
 ". مليار دينار جزائري 5جزائري، وحصيلتها السنوية ال تتجاوز مليار دينار  4السنوي ال يتجاوز 

تكمن أمهية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف أن حجمها يساعدها على التجديد باستمرار وفق متطلبات السوق 
يف تنمية اخلربات تساهم  كما أهناتقدم أجورا معقولة توجه إىل الطبقة املتوسطة والفقرية يف اجملتمع،  كما أهنا املتغرية،  

ند خلقها الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية الريفية خاصة عتساهم املنشآت  .كذلك،وتشجيع اإلبداع واالبتكار
أشار االقتصادي األمريكي )ميلتون فريدمان( إىل دور الصناعات الصغرية يف تفسري وقد  لروابط مع القطاع الزراعي.

                                                           
 .16كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. مرجع سابق. ص 1 

–سى عيسى. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقيود. مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا. جامعة جسيبة بن بوعلي آيت عي 2 

 .672. ص 6112الشلف.الجزائر. العدد السادس. 
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رونة اليت تتميز هبا هذه املعجزة اليابانية اليت حتققت بعد احلرب العاملية الثانية، ويرى ان ذلك يعود إىل الديناميكية وامل
 1الصناعات وليس إىل الشركات الكربى.

يف عصرنا احلايل، يعترب االبتكار عامل مهم يف حتقيق تنافسية املنشآت، وتعترب املشروعات الصغرية أكثر قدرة 
طويرها  تيف مساعدةلعلى حتسني منتجاهتا واستجابة ملتطلبات السوق، مما أدى باحلكومات إىل وضع ميكانيزمات ل

عن طريق خلق شبكات التعاون فيما بينها لتشجيع االبتكار، مبا اهنا تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 يف خلق امليزة التنافسية. امهم اويلعب احمليط الذي تعمل فيه هذه املؤسسات دور 

 أمهها:، هداف املرجوةلكن صغر حجم هذه املؤسسات جيعلها تواجه عراقيل عديدة حتول دون حتقيقها لأل

احلصول على التمويل الضروري لقيام األعمال، وذلك بسبب ارتفاع نسبة املخاطرة لنقص املعلومات صعوبة  -
اخلاصة باملشروعات الصغرية وعدم وجود ضمانات اإليفاء بالقروض. فضال عن ارتفاع تكاليف هذه القروض 

 بعد أرباحا عالية.اليت تكون غالبا مرتفعة بالنسبة ملشروع مل حيقق 

ا خاصة وأن الكميات اليت حتتاج إليها تكون صغرية نسبيا مما جيعل سعرهصعوبة احلصول على املواد اخلام  -
 مرتفعا، كما أن اإلنتاج بكميات صغرية حيول دون حتقيق وفورات احلجم ويبقى سعر املنتجات مرتفعا.

منخفضة  العمالة املؤهلة مبا أهنا متنح أجوراذا وك صعوبة احلصول على اخلدمات الفنية والفرص التسويقية -
 مقارنة بالشركات الكربى اليت تغري اليد العاملة ذات اخلربات العالية. 

املنافسة بينها وبني الصناعات الكبرية خاصة بعد فتح األسواق ودخول املنتجات األجنبية األكثر حدة  -
 تنافسية.

والتعاون بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة يساعدها على وقد أظهرت العديد من الدراسات أن التقارب 
التغلب على املخاطر اليت تواجهها ويزيد من تنافسيتها. ومن هنا تظهر أمهية العناقيد الصناعية يف رفع كفاءة هذه 

ا . كماعتكوين عالقات بني شبكة املؤسسات العاملة يف نفس القطعن طريق  خلق ميزة تنافسية قويةيف  املؤسسات
يف علها ترغب جتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل مصادر للمعلومة واملعرفة أكثر من الشركات الكربى أن حاجة 
 ا. التموقع قرهب

 

                                                           
 .12كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. مرجع سابق. ص 1 
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 .المطلب الثاني: العناقيد الصناعية

 تعرب اجملمعات الصناعية عن نشاطات اقتصادية متكتلة موقعيا وتعترب وسيلة فعالة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
ت العديد من الدراسات وقد أثبت من خالل تشكيل شبكة تقوم على تقسيم العمل بينها.التنمية االقتصادية لتحقيق 

سية أعلى من األخرى اليت تتعامل معها تكتسب ميزة تنافأن املنشآت اليت تعمل يف نفس املوقع اجلغرايف للمنشآت 
 تعمل منعزلة.  تلك اليت

 مفهومها ومراحل تكوينها.الفرع األول: 

، 57يعود الفضل يف وضع مفهوم للعناقيد الصناعية إىل ألفريد مارشال، من مدرسة كامربيدج يف هناية القرن 
نشآت بصورة أول من اهتم بتموقع املمارشال كان املعروف بتحليله للتبادل االقتصادي يف حالة التوازن اجلزئي.  

، وكتابه 'الصناعة والتجارة' سنة 5972يف كتابه 'مبادئ االقتصاد' سنة عفوية يف نفس املوقع وهذا ما تطرق إليه 
شطة اإلنتاجية، حي  يذكر ذلك ألول مرة يف كتابه ، وهو يصف يف دراساته شكل معني من منظمات األن5757

، وبني أنه "فيما خيص املهن اخلاصة بتحويل املعادن، ويف مهن عديدة 5997'النظرية التامة للقيم الداخلية' سنة 
أخرى، فإن املزايا املقرتنة عادة بتقسيم العمل واإلنتاج باحلجم الكبري ميكن احلصول عليها عن طريق التجمع يف 

طقة لعدة مؤسسات متوسطة احلجم، وميكنها ذلك من احلصول على امليزات اليت حتصل عليها الشركات كبرية من
أظهرت دراسات مارشال أن املعلومات تنتشر أسرع داخل املنطقة الواحدة بدل مناطق عديدة بعيدة احلجم". كما 

ات متبادلة بني دالت بينها وختلق تبعيعن بعضها، كما أن تقليص املسافة بني املنشآت تعمل على تسهيل املبا
وتأيت أعمال مارشال كنتيجة للمقارنة بني الصناعات اإلجنليزية واألمريكية، حي  وجد املنشآت يف نفس الصناعة. 

أن توطني منشآت صغرية احلجم يف صناعة معينة يف موقع واحد جيعلها تدر فوائد أكثر من الشركة كبرية احلجم. 
  57.1ال يف مناطق عديدة يف إجنلرتا يف هناية القرن وهو ما الحظه مارش

، 02غري أن أعمال مارشال مت جتاهلها وذلك لالهتمام الكبري بالشركات الكربى الذي ساد يف بداية القرن 
وكانت الصناعة قائمة على النظام الفوردي والبح  عن حتقيق اقتصاديات احلجم الداخلية، وكذا الرغبة يف توحيد 

، أظهر هذا النظام فشله يف اخلروج من األزمة وعادت أفكار مارشال لتحتل 5792. ويف بداية سنوات املنتجات
 منطقة اد االهتمام بوضع نظريات لتفسري التغريات اليت حدثت يف. وقد تدعمت الفكرة بعدما ز اهتمام االقتصاديني

                                                           
1 Jérôme Vicente. Economie des clusters. La découverte. Paris. 2016. P8.  



 

 

 

ةــوجيــاب التكنولــة إلى األقطــاقيد الصناعيــالفصل الثاني: من العن  

73 

الشرقي إليطاليا برتكز لعدة منشآت مما ، حي  متيز القسم الشمايل 5792مشال ومشال شرق إيطاليا يف سنوات 
 أدى هبا إىل حتقيق منو سريع يف حني كانت إيطاليا يف اجلهة الغربية وإيطاليا اجلنوبية يعانيان من الفقر.

، بني أن فشل النظام الفوردي لإلنتاج يعود إىل نقص مرونة العملية Giacomo Becattiniمث أن بيكاتيين 
ربى، مما جيعلها غري قادرة على التكيف مع التحوالت اليت حتدث يف أسواق املنتجات اإلنتاجية يف الشركات الك

درة على استخدام قا املنشآت اليت تعمل بالنظام الفوردي القائم على اإلنتاج باحلجم الكبري الصناعية. فرغم أن
ا جتد صعوبة يف تنويع إال أهن تكنولوجيات اإلنتاج وحتقيق اقتصاديات احلجم وبالتايل ميكنها فرض أسعار تنافسية،

  1تشكيالهتا مبا يتناسب مع تفضيالت املستهلكني.

 نافسية األمم'يف كتابه الشهري 'تاليت ظهرت أعمال مايكل بورتر  غري أن مفهوم العناقيد ال ميكن فصله عن
رية ، اليت استلهمها من نظأستاذ إدارة األعمال جبامعة هارفارد، من خالل نظرياته حول املنافسة ، وهو5772سنة 

تربط ستقلة، "شبكة من املنشآت القريبة جغرافيا واملالعنقود على أنه 'بورتر' املزايا املقارنة لدافيد ريكاردو. ويعرف 
ية، بنوع املهن، التكنولوجيات واملهارات. وينعكس ذلك إجيابيا على االبتكار والتنافسبينها روابط مشرتكة تتعلق 

 2ة، املعلومة وديناميكية األعمال يف األجل الطويل".العمالة املاهر 

كما يعرفها بورتر على أهنا: "تركزات جغرافية ملنشآت مرتابطة، موردين متخصصني، مقدمي خدمات، منشآت 
يف صناعات مرتبطة ومؤسسات مشرتكة )جامعات، وكاالت، مجعيات جتارية..( يف قطاع معني تتنافس وتتعاون يف 

 3نفس الوقت".

ناعية تعرف على أهنا: "جتاور أكثر من منشأة صحي  ظهرت تعريفات أخرى ملفهوم العناقيد الصناعية، كما 
بغض النظر عن سعة انتاجها )صغرية أو كبرية( يف منطقة جغرافية واحدة. وهي تتسم إما بتكامل عمودي ملراحل 

ت أو خمرجات دخالأو ملأفقي لنشاطات مرتابطة انتاج متجانس من املواد اخلام إىل املنتجات النهائية، أو بتكامل 

                                                           
1 Jérôme Vicente. Op cit. p12. 
2 Touari Sihem. Technopoles agroalimentaires en Algérie –perspectives et défis-. 9ème colloque international sur 
‘durabilité de la sécurité alimentaire dans les pays arabes à la lumière des changements et des perspectives 
économiques internationales’. institut des sciences économiques et commerciales et sciences de gestion. 
Université Chlef. 23 et 24 novembre 2014. P6. 
3 Jean-Jacques Iritié. Issues of innovation Clusters-based Industrial Policy: Case of Pole of Competitiveness. Mars 
2014. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54429/. Consulté le 30/11/2017. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54429/
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تكميلية، أو بتكامل خطي من خالل السلع واخلدمات اليت متد جمموعة من العمليات الصناعية مثل مصانع انتاج 
 1قطع الغيار.

فإن: "العناقيد والشبكات تسمح للمؤسسات الصغرية  OCDE منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حسب
  2بأن جتمع بني احلجم الصغري واملزايا املتنوعة للحجم الكبري".

ركات تتجمع جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة والشومنه، نستنتج أن العناقيد الصناعية هي أنظمة أين 
خرى وموردي اآلالت واملنتجات الوسيطة واخلدمات، تشكيلة واسعة من منشآت أتضم و الكربى تربطها عالقات 

سسات وقد يضاف إليه مؤ  ،وهياكل متخصصة يف امليدان املعين، وميكن أن تتسع إىل ميادين أخرى ذات صلة
ع بعضها وتتعاون ماملنشآت املكونة للعنقود تتنافس  خمتلفة مثل اجلامعات، وكاالت اخلدمات واجلمعيات املهنية.

غرية متخصصة يف صالؤسسات بني امللعملية اإلنتاجية إىل أجزاء عديدة ا تقسيمي  تعمل على ح يف نفس الوقت
دي إىل ويصبح املوقع متخصصا مما يؤ  وتكٌون نظاما متكامال لسلسلة القيمة، مرحلة معينة من العملية اإلنتاجية

 ت وذلك يرجع إىلالتنافسية بالنسبة للمنشآمصدرا للميزة لتكوين العناقيد القرب اجلغرايف وميثل هيكلة الصناعة. 
عرفة يؤدي إىل تسهيل خلق تدفقات املوكثافة التفاعالت بني األعوان، كما سهولة نقل املدخالت أو املخرجات 

  .االستفادة من مزايا اإلنتاج باحلجم الكبريهذه املشروعات إىل عموما جتمع ، ويؤدي عن طريق العمالة املوجودة

 مميزات العناقيد الصناعية. الفرع الثاني:

اح العنقود على ويتوقف جن يتطلب توفر عوامل خاصة متيزه عن األقاليم األخرىالعناقيد الصناعية إن تكوين 
 توفر العالقات بني املنشآت اليت تكونه.

 مراحل تكوين العناقيد: .5

 ، كالتايل: متر العناقيد بدورة حياة تشبه دورة حياة املنتجات الصناعية

املرحلة األوىل مرحلة تكوين العنقود يكون العنقود قليل اجلاذبية للمنشآت ويقتصر على عدد يف  -
 بفعل توفر املواد األولية أو العمالة املاهرة أو التحفيزات الضريبية. ها وهي ختتار املوقع قليل من

                                                           
 .242هوشيار معروف. مرجع سابق. ص 1 

2 Hayet KENDELL. Agglomération des PME et développement technologique. http://isdm.univ-
tln.fr/PDF/isdm17/isdm17_kendel.pdf. Vu le 17/02/2018. 

http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm17/isdm17_kendel.pdf
http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm17/isdm17_kendel.pdf
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ملنشآت ا يف املرحلة الثانية ينمو العنقود بفعل جذب بعض املؤسسات واملنشآت املتعاملة مع -
 املتواجدة يف اإلقليم.

ا بفعل املخرجات اإلجيابية الناجتة عن الروابط اليت ختلقهمرحلة اإلقالع يصبح العنقود جاذبا  -
 إىل أن يصل إىل مرحلة النضج.املنشآت يف حميط اإلقليم 

 العنقود طاردا للشركات بفعل االكتظاظ.فيها يصبح و املرحلة األخرية هي مرحلة التشبع  -
 العالقات الصناعية داخل العنقود: .0

قوم تكوين العناقيد الصناعية على اعتبارات املراحل املتتالية للعملية اإلنتاجية، حي  ترتبط املؤسسات ي
القات عمودية )ما بني املوردين( أو أفقية )املنتجات واخلدمات املتكاملة، استخدام املوارد أو التكنولوجيا بع

سني تكوين شبكة مع املوردين، العمالء، املنافعند جتماعية االعالقات املنشآت من الوتستفيد  .املتشاهبة(
والسلطات احلكومية وجناح هذه العالقات قد مينحها مزايا تنافسية. تزيد طاقة املنشأة وتضيفها قيمة تسمى 

 العالقات الصناعية داخل العنقود فيما يلي:وميكن حصر  'أثر التحالف'.

اطن: وهي أن توكل املنشأة انتاج بعض املنتجات إىل منشأة أخرى وفق مواصفات من البالتعاقد  -
 نوع من العالقات األفقية.، وهي معينة

ات نوع من أنواع العالق ، وهيوهي أن تقتين املنشأة منتجات وسيطة من منشأة أخرىالتوريد:  -
 العمودية.

ال التدريب والتعاون فيما بينها يف جماالسرتاتيجية: وهي خلق عالقات بني املنشآت التحالفات  -
  1واملعرفة والتسويق، ويشرتط أن تتوفر بيئة أعمال مالئمة وقاعدة تشريعية كفؤة.

 :العناصر األساسية لقيام العناقيد الصناعية   .3
إن تفعيل اسرتاتيجية العناقيد الصناعية يتطلب العمل على جذب اهتمام الشركات الصغرية واملتوسطة من 

م العناقيد اوجند العناصر األساسية لقي 2حتديد املزايا اليت تعود عليها الناجتة عن سياسات الدعم املايل والفين.خالل 
الداعمة  ، الصناعاتعلى املنتجات ، الطلباخلاصة بالصناعة نظرية ماسية بورتر، وهي املواردالصناعية ضمن 

                                                           
. العناقيد الصناعية في الجزائر. الملتقى الوطني 'دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي لزهر قواسمية 1 

 .6112ماي  21و  62قالمة. يومي  44ماي  8دعم تنافسيتها محليا ودوليا. جامعة 

عات ملتقى الوطني 'دور التجمقيد الصناعية: من واقع تجارب دولية ناجحة. إيمان بن قصير وزكية مقري. السياسات الداعمة الستراتيجية العنا 2 

ماي  21و  62قالمة. يومي  44ماي  8والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها محليا ودوليا. جامعة 

6112. 
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الية،  قات قوية وكانت جودة املوارد والصناعات املرتبطة عواملرتبطة، واسرتاتيجية الشركات. وكلما كانت هذه العال
 أكرب.كلما كانت تنافسية العنقود 

التكنولوجيا مرتابطة و العنقود "يهتم بالبيئة احمليطة به واليت تتميز بالرتكز اجلغرايف لألعوان  أن Cookeويرى 
مشرتكة وتستهدف  وتشرتك يف اسرتاتيجيةبسالسل القيمة االقتصادية، وتتطور يف حميط حيتوي على هياكل الدعم 

غالبا ما يكون التجمع يتكون من مؤسسات صغرية ومتوسطة وشركة كربى يف قمة السلسلة لتكون و  1نفس السوق".
شبكة من املتعاملني تتسم بالقرب اجلغرايف، وتربطها عالقات تنافسية وتعاونية بني املؤسسات املتوطنة يف نفس 

وى ميكن أن يقام العنقود يف منطقة حضرية أو ريفية على مستقيق ريحية أعلى للجميع. يؤدي إىل حتمما  املكان
املدينة أو الدولة. ميكن أن يتكون التجمع بشكل تلقائي نتيجة لظروف طبيعية مثل وفرة مورد طبيعي أو سكان ذوو 

الصناعات اليت  تحديد نوعوم بوتق فتلجأ احلكومة إىل دعم هذا التجمع وتشجيعه ،مهارات معينة أو تقاليد معينة
ستيعاب الضاءات وجود فو العمالة املاهرة واملتخصصة  كما يشرتط يف جناح العنقود توفر  يرغب اجملمع يف جذهبا.

 منشآت أخرى. 

 .: األسس التي تقوم عليها العناقيد الصناعية3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jean- Michel Huet et al. Les technopoles, moteurs de développement. L’expansion 

Management Review. Décembre 2012/4. N°147. P 117.  

                                                           
1 Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région de l’Ile de France. Clusters mondiaux ; regards croisés sur 
la théorie et la réalité des clusters. Etude réalisée pour le compte du conseil régional d’Ile de France. 6118. P16. 
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لتكوين والبح . ايبني الشكل الدعائم الضرورية لبناء العناقيد الصناعية، وهي االبتكار، التنافسية، اخلربات، 
لتطوير الصناعات وأساس  ريةا ضرو وتعترب التنافسية واالبتكار وتوفر اخلربات عناصر أساسية لتكوين العناقيد حي  أهن

آت إىل كما أن توفر التكوين والبح  ضروريان جلذب املنش  .العالقات اليت تبىن بني املؤسسات املكونة للعنقود
 بيئة املناسبة للتكتل.الالتموقع بالقرب من بعضها وخلق 

 .مبادئ نجاح العناقيد الصناعيةالفرع الثالث: 

 عمال، ومنها:حىت يكون العنقود ناجحا البد من توفر بعض العناصر الالزمة لتحقيق املزايا الضرورية لنجاح األ

الرتكز اجلغرايف: وهو أساس تكوين العناقيد الصناعية، وقد ترتكز املنشآت يف املكان اجلغرايف نتيجة لوجود  .5
العوامل الطبيعية املالئمة أو األسواق الكبرية، وجود موردين متخصصني أو عمالة ماهرة أو تكنولوجيا متطورة. وجناح 

موقع فيه، مما يؤدي إىل ظهور مزايا أخرى مثل انتشار املنشآت يف املكان من شأنه أن يدفع منشآت أخرى للت
 املعلومة واملعرفة واالبتكارات.  

التخصص: غالبا ما تكون املنشآت املكونة للعنقود الصناعي متكاملة أو مرتابطة يف نفس التخصص. وهذا  .0
 ينها.ب ال مينع أن تتكون عالقات بني التجمعات يف ختصصات عديدة تفضي إىل تكوين عالقات تعاون

هذا و لموردين واملوزعني وكذا املؤسسات األخرى الداعمة لالقرب اجلغرايف  يؤدي إىل التعاون: تركز املنشآت .3
 .من شأنه أن يؤدي إىل خلق حتالفات بينها، مما يزيد كفاءة املنشآت وحتقيق اقتصاديات احلجم

جتعلها أكثر   ملنافسة بينها، فاملنافسةاملنافسة: إن عالقات التعاون والرتابط بني املنشآت ال متنع وجود ا .4
 التنمية االقتصادية.كفاءة يف البح  عن تطوير انتاجها، وتنشيط 

االبتكار: ويعترب اهلدف األساسي من تكوين التجمعات، فاملنشآت هتتم بإنتاج منتجات متجددة بصورة  .1
 1مستمرة حىت حتافظ على تنافسيتها.

 

 

 

                                                           
 مرجع سابق.  لزهر قواسمية. 1 
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 .: نموذج العناقيد4الشكل رقم 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Diane-Gabrielle Tremblay. « Réseaux, clusters et développement local ».Schedae, 2012, 

prépublication n° 1 (fascicule n° 1, p1- 14). 

https://www.unicaen.fr/puc/images/preprint0012012.pdf. Consulté le 07/06/2018. 

ر أث  تتؤسسات اليت يتوقف على امل أداء العناقيد الصناعيةمنوذجا عن تكوين العناقيد، ونستنتج أن يبني الشكل 
باحمليط الذي تعمل فيه. ومن بني العوامل اليت تؤثر يف أداء املؤسسات الرأمسال البشري، البح ، هياكل البح  

ير الدعم املقدم من السلطات العمومية واليت تعترب مؤسسات غري ريحية تعمل على تطو و والتطوير وهياكل االتصاالت 
كما يتبني   املشكلة للنظرية.بورتر، حي  جند العناصر  ةياسالعنقود. ونالحظ أن هذا الشكل مستوحى من نظرية م

واملتمثلة يف هياكل الدعم واليد العاملة املؤهلة الروابط والعالقات أداء العنقود العوامل املؤثرة على أن الشكل من 
جودة املعيشة ك  هيف حتسينوالعوامل التالية تساهم  ،ميكنها ان تساهم يف حتسني األداء وجذب اليد العاملة املؤهلة

 وفرة التجهيزات واخلدمات املقدمة على املستوى احمللي.باإلضافة إىل االبتكار و 
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https://www.unicaen.fr/puc/images/preprint0012012.pdf
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 .عناقيد الصناعيةالفرع الرابع: مزايا ال

لقد أصبح تكوين العناقيد الصناعية أداة مهمة لتحقيق التنمية االقتصادية وذلك لالستفادة من خمرجاهتا 
 . وميكن تلخيص أهم هذه املزايا يف العناصر التالية: اليت تعود على املنشآت وعلى الدول اإلجيابية

املنشآت إىل تكوين تركزات جغرافية بغرض حتقيق اقتصاديات احلجم عن طريق الزيادة يف تسعى  -
 بنيخطرها و اإلنتاجية بفضل الوصول إىل عوامل االنتاج بأسعار منخفضة واخنفاض تكلفة املعامالت 

سيما تلك اليت  بفضل القرب اجلغرايف ال املنشآت التكامل بنيكذا حتقيق و  ،املنشآت وزيادة الثقة املوجودة
 تربطها عالقات أمامية وخلفية.

مزايا العناقيد الصناعية االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج ملواجهة الطلبات الكبرية وكذا تشمل  -
 شراء اجلماعية.المعامالت تؤدي إىل تكوين  لسلة كاملة للقيمةاالشرتاك يف القنوات التسويقية مكونة س

جمموعة من املنشآت يف نفس املوقع يؤدي إىل حتسني تقسيم العمل عندما تتخصص كل توطن  -
منشأة يف مرحلة معينة من العملية اإلنتاجية، وكذلك خلق عالقة تبادل يف مراحل التكامل للمنتجات 

 ضعية تبعية انتاج ملنشآت أخرى.النهائية، وتصبح املنشأة يف و 

هداف السوق الناجتة عن القرب اجلغرايف للمنشآت تصبح أكثر فعالية بفضل تشابه األميكانيزمات  -
إلنتاج أكثر وفرة )العمل، اللوازم...( وتزيد سهولة احلصول عليها بفضل ابني املنشآت، وتكون عوامل 

 احلجم الكبري لطلبات املنشآت اليت تقتنيها.

درات وق عنقودمنشآت جديدة بفضل نشر املعلومات حول فرص السوق ورؤية واضحة للخلق  -
تطوره. كذلك التمويل ميكن تطويره من خالل وضع جهاز لتحكيم األخطار الذي تواجهه املنشآت 

 اجلديدة.

، سساتتطوير البنية األساسية وتطوير القدرات اإلنتاجية للمؤ التنمية االقتصادية عن طريق حتقيق  -
 ألجنبية املباشرة.ستثمارات اوخلق حميط جاذب لالفيض معدالت البطالة خلق بيئة تساعد على االبتكار خت

مجع يف نفس املكان اجلغرايف متعاملني من القطاعني العمومي العناقيد الصناعية على تعمل  -
رية ويشاركون البش واخلاص، وتشمل هذه العالقة على تبادل السلع واخلدمات واملعلومات واخلربات واملوارد



 

 

 

ةــوجيــاب التكنولــة إلى األقطــاقيد الصناعيــالفصل الثاني: من العن  

80 

مية ما من شأنه تقليص الضغط على احلكومات خاصة فيما يتعلق بتمويل التن يف مشاريع ابتكارية مشرتكة
 االقتصادية واالجتماعية.

ر يتطو و اهرة مناصب الشغل املاملنشآت لنفس الصناعة يف موقع جغرايف معني يؤدي إىل خلق تركز  -
 تعزيز الصادرات عالية القيمة املضافة.، كما يؤدي التخصص إىل املهارات اخلاصة بالصناعة املعنية

 مطلب الثالث: أشكال العناقيد الصناعية.ال

وقد ظهرت أشكال عديدة من اجملمعات الصناعية تطورت بالتوازن مع التحوالت اليت شهدها العامل يف عامل 
 األعمال. 

 المناطق الصناعية.الفرع األول: 

تعد الصناعة ركيزة التنمية االقتصادية الشاملة لتطوير كافة القطاعات األخرى، وكذا التطور االجتماعي من 
نتاجية اليت أوىل املنظمات اإلخالل خلق الوظائف وتوفري السلع وزيادة الدخل القومي. تعترب املناطق الصناعية 

أداة من أدوات دعم االستثمار وتطوير . وتعترب 02ن أنشئت هبدف دعم التنمية الصناعية وانتشرت منذ بداية القر 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنظيم الصناعة وسوق العمل. 

م، 5977م، مث أخرى مبدينة شيكاغو سنة 5971أنشئت أول مدينة صناعية يف مدينة مانشسرت بربيطانيا عام 
طاليا واليت تعترب إىل يومنا هذا مدينة عاملية بفضل الديناميكية االقتصادية الكبرية. وأنشئت مدينة صناعية يف نابويل بإي

م. وانتشرت الظاهرة أكثر يف منتصف القرن العشرين سواء يف الدول املتقدمة أو النامية، وقد رافقت 5724عام 
أ ودول أوربا الغربية واليابان سياسات ختطيط املدن ونقل الصناعة من إنشاء املناطق الصناعية يف كل من الو.م.

املناطق املكتظة بالسكان وتوفري العمالة يف املناطق املختلفة، بينما اقتصرت هذه اخلطط يف الدول النامية على تنشيط 
  1إقامة الصناعات الصغرية ومتوسطة احلجم.

 ل بعد التعاريف.من خالاملناطق الصناعية مفهوم  وحناول حتديد

                                                           
كة العربية السعودية. الملتقى الوطني 'دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية تجربة المدن الصناعية بالممل صايفي عمار وشاطر شفيق. 1 

 .6112ماي  21و  62قالمة. يومي  44ماي  8المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم تنافسيتها محليا ودوليا. جامعة 
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مساحة من األرض تضم جمموعة من املصانع مزودة باخلدمات واملرافق : "اتعرف املنطقة الصناعية على أهن
الالزمة، وتوزع هذه املساحة إىل أقسام صغرية خيصص كل منها إلنشاء مصنع معني، وذلك مبا يوافق أنواع الصناعات 

 1."مها واحتياجاهتا من املرافق واخلدماتاملراد إنشاؤها وخصائصها واألرض اليت تستخد

من قبل الباح   02، فإن مفهوم املنطقة الصناعية تطور يف بداية القرن MERLINو  CHOAYحسب 
االقتصادي ألفريد مارشال، الذي حاول تفسري التفاعالت اإلجيابية اليت حتدث بني املؤسسات اجملتمعة يف مكان 

من أشكال  املنطقة الصناعية حسب مارشال متثل شكال 2معني، وتتمكن من مجع املنافسة، احملاكاة والتعاون".
ة وكات تعاون يف املنطقة بني عدة شركات متخصصة يف فروع عديدالنظام اإلنتاجي الفعال، وبني أن "انتشار سل

كما يذكر مارشال يف كتاباته أن املنطقة الصناعية    3يف نفس الصناعة ميكن رؤيته كشكل فاعل للرتكيب املنظم".
 خلربات بني األشخاص العاملني هبا.حني تنتقل اتساعد على االبتكار 

ان من السك"مؤسسة اجتماعية إقليمية تتميز بوجود جمموعة  يه Becattiniاملنطقة الصناعية حسب بيكاتيين 
إدخال مفهوم اإلقليم كفضاء جغرايف عند بيكاتيين يوسع ونالحظ أن  4ؤسسات يف فضاء جغرايف وتارخيي معني".وامل

عينة أو خربات موجود تقاليد مثل: للتنمية ليشمل عوامل المادية تؤدي إىل تطوير صناعات معينة احملتوى املادي 
 أو ثقافات خاصة باإلقليم. 

شاء التحسينات لتشكل عامال حمفزا إلنبعض املنطقة الصناعية على أهنا "مواقع أدخلت عليها  Baleويعرف 
الصناعات بكل أنواعها وأحجامها، وأن اخلدمات املقدمة يف املنطقة الصناعية تقتصر على حتديد األراضي املخصصة 

 .بتخصيص مساحة معينة لكل مشروع حسب حاجته، وحسب تقدير اجلهات اليت هلا عالقة للمشاريع الصناعية
وتضم املناطق الصناعية صناعات خمتلفة، وهي تنشأ ضمن النسيج احلضري وتقتصر اخلدمات املقدمة على توفري 

 5."األراضي للمؤسسات، اليت تكون مسؤولة عن مشروعاهتا

                                                           
دراسة حالة المناطق الصناعية ومناطق النشاط لواليتي قالمة – إيمان خلفالوي وساسية عناني. المناطق الصناعية في الجزائر: الواقع واآلفاق 1 

. لملتقى الوطني حول: تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية م ص م وترقية الصادرات خارج المحروقات الواقع -وعنابة

 مة.. قال44ماي  8. جامعة 6114أكتوبر  61و  12واآلفاق والتجارب الناجحة. يومي 
2 Hayet KENDEL. Op cit. 
3 Jérome Vicente. Op cit. P2. 
4 Mustapha CHARIF et N BENCHAIB. Zone industrielle et développement durable : Quelle articulation ?. Revue 
Mawakif. Vol 6. N° 1. Décembre 2011. P38.  

 صايفي عمار وشاطر شفيق. مرجع سابق. 5 
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سمها حي  توفر السلطات العمومية األراضي وتق هي نظام انتاج موقعي املنطقة الصناعيةومنه، نستنتج أن 
ناعي مشرتك يف تعمل يف قطاع صاليت رتكز على تقسيم للعمل بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة للمنشآت وت

 ساتملؤسالقرب اجلغرايف هلذه ا، وقد تزودها باخلدمات الداعمة هلا. مراحل انتاج خمتلفة وتقوم بأنشطة متكاملة
وبالتايل،  .اتاخلدمات واخلرب ويساعدها على تبادل  ملعلومات بني األعوانايسهل االتصاالت بني األشخاص وحركية 

صغرية واملتوسطة بالنسبة للمؤسسات ال حي  انه .احمليط الصناعي السائد ميثل مصدر للتعلم واكتساب اخلربات فإن
من تها تنمي الصناعية يف املنطقةتساهم مؤسسات أخرى،  عفإن الدخول يف سلسلة القيمة يستلزم ربط عالقات م

 خالل استغالل اقتصاديات احلجم واالستفادة من اليد العاملة املدربة.

ا النشاطات حملية أو إقليمية تكون داخلهتتمثل يف مناطق يطبق على أوساط معينة ومنوذج املناطق الصناعية 
تتميز بتقسيم للعمل ، و والثقافية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة متكاملةاالقتصادية مرسخة يف اهلياكل االجتماعية 

 خصص كل مؤسسةوتت اآلالت، املنتجات واألنشطة اخلدمية الضرورية لعملية اإلنتاجوتشمل  مهيكل بطريقة أفقية
بالقرب من  ةتقع غالبا املناطق الصناعية خارج املناطق احلضري. مركب لنفس املنتوجيف انتاج صغرية أو متوسطة 

شبكات النقل كالطريق السيار أو مسار القطار أو األهنار، وتضم منشآت صناعية يف األساس أو على األقل عند 
ة الواسعة ارب الناجحة يف جمال تكوين املناطق الصناعيمن أبرز التجالصناعي يف إيطاليا يعترب املركب و إنشائها. 

 عد. أدخلت صناعات أخرى فيما ب ، مثلود وصناعة اخلزفيف البداية يف صناعة األلبسة واجلحي  ختصص 

إن اهلدف األساسي من إنشاء املناطق الصناعية هو تنمية القطاع الصناعي وتنمية األقاليم املعنية عن طريق 
جذب املنشآت اليت تعمل يف نفس اجملال يف مناطق تكون بعيدة نسبيا عن املناطق العمرانية، وتسعى الدولة من 

نشائها للمناطق الصناعية إىل حتقيق توزيع متوازن للتنمية االقتصادية واالجتماعية بني خمتلف األقاليم خالل إ
واستغالل عوامل اإلنتاج املتوفرة فيها من املوارد الطبيعية والبشرية وحتقيق الالمركزية الصناعية. ومن خالل دعم 

ر املؤسسات ضريبية والتسهيالت اإلدارية الضرورية لتطوياهليئات احلكومية هلذه املناطق، فهي تقدم التحفيزات ال
 وكذا جذب االستثمارات األجنبية املباشرة.  ،الصغرية واملتوسطة

إن عملية التكامل جتعل املنطقة الصناعية الواحدة كتلة مكثفة يف عناصرها اليت تتكون من روابطها اخللفية 
واألمامية، وكلما تغذت من املصادر احمللية واتسعت قدرهتا االستيعابية فهي حتقق االكتفاء الذايت املوقعي. وكلما  
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ة انتاجي متجانس تكون لديها القدرة أكثر على مواجهكانت املؤسسات املشكلة هلا متكاملة ومتخصصة يف جمال 
  1التنظيمات أو األسواق احمللية أو اخلارجية.

لقد سامهت املناطق الصناعية يف دعم القطاع الصناعي حي  تبنتها العديد من الدول املتقدمة والنامية، إال أن 
 العديد منها فشلت يف حتقيق األهداف املنشودة ألسباب منها: 

 ؛جود التنسيق املسبق مع برامج التنمية االقتصادية واحلضريةو عدم  -

 ؛عدم مالءمة العناصر اإلنتاجية مع احتياجات املنشآت  -

 ؛كفاية الدراسات األوليةعدم   -

 2كفاية الدعم املقدم.عدم   -
 باإلضافة إىل املناطق الصناعية األكثر انتشارا، هناك أشكاال أخرى ظهرت كحل ملشكالت اقتصادية معينة،

 منها: 
 الصناعي احلضري: التكتل  -

خبالف املناطق الصناعية اليت تنشئها اهليئات احلكومية خارج املناطق احلضرية بسبب خمرجاهتا 
السلبية على اجملمعات السكانية كالتلوث البيئي والضجيج، فقد ظهرت مناطق األنشطة احلضرية وهي 

 يشرتط تقع يف منطقة حضرية واحدة ال ،املختلفةعبارة عن تشكيالت صناعية جتمع عددا من املنشآت 
 3بشكل مجاعي جتانسها يف اإلنتاج أو ترابطها مبدخالت أو مبخرجات تكنولوجية.

 املناطق الصناعية احلرة:   -

من الرسوم  كاإلعفاء  منطقة جغرافية تتضمن مؤسسات إنتاجية حتكمها تشريعاتوهي تعرب عن 
العديد  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اقرتحت على. االستثمارات هباحتفيز اجلمركية هتدف إىل 

، وقامت 02من الدول النامية تبين املناطق الصناعية احلرة بغية تنمية صادراهتا وذلك منذ سبعينيات القرن 
 يف هذا اجملال. االرشادات الفنية واإلدارية هلا بتقدمي
 

                                                           
 .244هوشيار معروف. مرجع سابق. ص 1 

الملتقى الوطني حول: تأهيل المناطق دراسة حالة الجزائر.  -ليندة فريحة وخديجة عزوزي. المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية  2 

 61و  12ارب الناجحة. يومي الصناعية في الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية م ص م وترقية الصادرات خارج المحروقات الواقع واآلفاق والتج

 . قالمة. 44ماي  8. جامعة 6114أكتوبر 

 .247هوشيار معروف. مرجع سابق. ص 3 



 

 

 

ةــوجيــاب التكنولــة إلى األقطــاقيد الصناعيــالفصل الثاني: من العن  

84 

 األقطاب العلمية. :نيالفرع الثا

األقطاب العلمية هي جممعات صناعية تقوم على خلق روابط بني مؤسسات التعليم العايل ومراكز البح  
يف الو.م.أ مث انتشرت يف أوربا منذ سبعينيات القرن،  02العلمي وعامل األعمال. تطورت منذ مخسينيات القرن 

ديد منها لعالية واالبتكار. وقد ظهرت العوهتدف إىل جذب األنشطة اإلنتاجية احلديثة القائمة على التكنولوجيا ا
 وختتلف حسب الدول اليت أنشأهتا.

  أو التكنولوجية. الحظائر العلمية .5

تعترب مبادرات هتدف إىل تشجيع ثقافة االبتكار عن طريق نقل نتائج األيحاث األكادميية إىل املؤسسات 
ية مع على عملية عقارية، ختلق عالقات رمسية وعمل"مبادرة ترتكز اإلنتاجية. وتعرف احلظائر العلمية على أهنا: 

ها و مؤسسة أكادميية، تعمل على تشجيع املؤسسات واملنظمات ذات القيمة الفكرية املضافة العالية، واليت يعمل مسري 
 . 1على نقل التكنولوجيا واملهارات"

، احلظرية العلمية تقتضي على شكل من أشكال السياسة OCDEحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادي 
التكنولوجية ذات البعد العقاري، تتوجه حنو خلق جتمعات جغرافية ملؤسسات ومنظمات تنتمي إىل جمال التكنولوجيا 

صغري املركز ال أو ،األحياء ذات الرتكز العايل للمعرفة والتكنولوجيا املولدة لألنشطةكالعالية. تضم مستويات عديدة  
 2أو احلاضنة أو احلظرية العلمية اليت تقع يف املنطقة احلضرية".

احلظرية ومنه، فإن يف اململكة املتحدة والو.م.أ أو كندا.  Science Parks مفهوم هذا التعريف يقرتب من
كفاءات(، هياكل والالرأمسال االجتماعي )املهارات من الرأمسال املايل و العلمية والتكنولوجية هي جتمع يتكون من كم 

إىل تقوية العالقة ما بني جامعاهتا واملنشآت  5714ارتأت احلكومة الربيطانية يف سنة و  مؤسساتية ومصادر علمية.
الصناعية من أجل نقل نتائج البح  العلمي إىل عامل االعمال. فقامت جامعة كمربدج بدراسة الفكرة وأصدرت 

دج الصناعات القائمة على العلم يؤدي إىل نقل املعلومات إىل جمتمع كمربي تقريرا مفاده أن التوسع يف 5717يف سنة 
تذبت العديد أول حديقة للعلم اليت اجكلعلمية من قبل هذه الصناعات. وأنشأت كلية ترينييت  ا واستغالل خرباته

 3من الشركات القائمة على التكنولوجيا العالية وعلوم احلياة.
 

                                                           
1 Hayet KENDEL. Op cit. 
2IBID.  

 .84كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. مرجع سابق. ص  3 
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 األقطاب التنافسية:  .0

خلق األقطاب التنافسية تؤدي إىل وضع نظام اقتصادي أين تشرتك الصناعة والبح  والتكوين، يسمح سياسة 
بتكوين وتشجيع االبتكار واحلركية ومنو االقتصادات احمللية، مما يؤدي إىل ظهور مزايا اقتصادية على املستويات احمللية 

بفضل  02ألنظمة اإلنتاج اليت ظهرت يف مخسينيات القرن  ااألقطاب التنافسية امتداد تعترب 1والوطنية والدولية.
و تطوير تنافسية اهلدف الرئيسي ه، حي  تشرتك يف أن االقتصادي الفرنسي فرونسوا بريو مبا يسمى أقطاب النمو

 .اإلقليم

، 0224حي  يصف املنظمات اإلنتاجية اليت أنشئت هبا يف سنة  يف فرنسامرة وقد ظهر هذا املفهوم ألول 
يسعى إىل حتفيز املنشآت على إقامة عالقات مع مراكز البح  العلمي ومؤسسات التعليم للعمل معا مصطلح وهو 

رية اليت تصف العديد من املفاهيم النظهذا املصطلح جيمع هبدف وضع اسرتاتيجيات تنموية قائمة على االبتكار، و 
  بتكار.تتضمن منطقي اإلقليم واال أشكال هجينة من جتمعات األنشطة

جية، واألقطاب رية التكنولو ظيف التكنولوجيا العالية ميثل احلوميكن القول أن العنقود الصناعي املتخصص 
  التنافسية هي عناقيد صناعية معتمدة من قبل الدولة وتتضمن مؤسسات ومراكز البح .

 األقطاب التكنولوجية: .3

، 02هي غالبا جممعات علمية وتكنولوجية أكثر اتساعا من احلضائر العلمية، ظهرت يف هناية سبعينيات القرن 
 ،وطاملا اعتربت كأحسن أداة لضمان انتقال التكنولوجيا بني البح  والصناعة. وهي قريبة من مفهوم القطب التنافسي

 سي يتكون من عناصر موجودة مسبقا. غري أن القطب التكنولوجي حيمل عالمة بينما القطب التناف

ا، أخرى لألقطاب العلمية تعريفاهتا توضع حسب التشريعات القانونية للدول اليت ختلقهتسميات عديدة وهناك 
 نذكر منها: 

شبكات االبتكار الوطنية أو اإلقليمية: ميكن أن يشمل كل األنواع السابقة ويعرفها أو أنظمة  -
GROSSETTI  على أهنا "جمموعة من املنظمات )مؤسسات، مراكز البح ، جامعات...وغريها( واألشخاص

                                                           
1 Omar OUHEJJOU et Fatima Zohra SOSSI ALAOUI. Les pôles de compétitivité à l’ère de l’économie de la 
connaissance : une nouvelle perspective de développement économique au Maroc. The sixth international 
conference on ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NETWORKS Agadir- Maroc. Nov 21-23. 2013. 
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كما   1ة معينة".لبح  والتطوير يف مساحاعلى أساس أنشطة بصفة منتظمة يقومون بإنتاج االبتكارات التكنولوجية 
 تسمى 'أماكن االبتكار'.

أنه: "جمموعة تتميز بالتقارب بني وحدات على Maillat (0223 )يعرفه  والذي ،النظام اإلقليمي لإلنتاج  -
إنتاجية باملعىن الواسع )منشآت صناعية وخدمات، مراكز البح  والتكوين، أجهزة للتعامل، منظمات مهنية .. 

  2اخل(. تربطها عالقات تبادل وتنجم عنها حركية إنتاجية.

األمن  ل للمشاكل البيئية ومواجهة رهانوقد انتشرت أنظمة اإلنتاج اإلقليمية يف جمال الصناعة الغذائية كح
 ،5771 سنة يف ظهرتواليت  ،جهه دول اجلنوب والشمال، بوجهة نظر كمية ونوعية. أول التعاريفاالغذائي الذي تو 

هتدف إىل تفسري التجمع اجلغرايف للمؤسسات اليت تعمل يف ميدان الصناعة الغذائية واليت كانت تركز على االبتكار 
عرب وضع اسرتاتيجيات لتثمني املوارد واملنتجات احمللية. وهي تعرف على أهنا: منظمات إنتاجية وخدمية )وحدات 

ا مؤسسات جتارية وخدمية ومطاعم(، مشرتكة يف مميزاهت انتاج زراعية، مؤسسات متخصصة يف الصناعة الغذائية،
 3ووظائفها وتعمل يف نفس اإلقليم.

نظيمات التفرقة بني األشكال املختلفة هلذه التوما ميكن مالحظته هو أن هذه املفاهيم متقاربة جدا، حي  أن 
ا ما تكون هذه املفاهيم دقيقة، فغالبليست بالعملية السهلة ألن استعماالهتا يف األدبيات األجنبية أو العربية ليست 

ات األكثر وقد حاولنا يف هذا البح  وضع التعريف اليت تنشئها أو إىل مرحلة تطور العنقود. تابعة لقوانني الدول
  استخداما.

يبني مكونات العنقود الصناعي أو الشروط الالزمة لنجاحه. ونالحظ أنه من بني املكونات واجلدول املوايل 
ادر املوارد البشرية املؤهلة اليت تعترب من أهم العناصر الالزمة لتحقيق تنافسية املنشآت، وهتتم املنشآت مبص األساسية:

الطاقة البشرية واملسافة اجلغرافية اليت تبعد عنها. والروابط بني املنشآت واملؤسسات األخرى من شأهنا أن تساهم يف 
كلة للعنقود رية يف تسهيل العالقات واملعامالت بني كل األعوان املشتطوير العنصر البشري. وتعترب هياكل النقل ضرو 

الصناعي. كما أضيفت عناصر أخرى ميكنها أن تساهم يف تنافسية العنقود واملتمثلة يف: وفرة اآلالت واملواد اليت 
وس األموال، ة رؤ تدخل يف العملية اإلنتاجية وكذا اخلدمات الضرورية لقيام االعمال، دعم السلطات العمومية، وفر 

 دعم االبتكارات من قبل مؤسسات البح  واملؤسسات العمومية، جودة املعيشة.

                                                           
1 Hayet KENDELL. Op cit. 
2 TOUARI Sihem. Op cit. P7. 
3 José MUCHNIL et al. Systèmes Agroalimentaires Localisés. Economie et société. N°29. 2007.  
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 : نموذج العناقيد ومكوناتها.3 الجدول رقم

المكونات  المؤشرات
 الثانوية

المكونات 
 الرئيسية

 الفكرة

 الشروط العوامل املوارد البشرية القدرة على احلصول على العمالة املؤهلة

 العمالة املؤهلةمصادر 

 القرب أو البعد من مصادر العمالة املؤهلة

 النقل جودة هياكل النقل احمللي

 إمكانية استخدام نظام النقل احمللي والدويل 

 مناخ األعمال  جودة املعيشة احمللية

 التكلفة التجارية املرتبطة باملناطق املنافسة

 املنافسةاالبتكار املتعلق باملناطق 

مسامهة نظام البح  الوطين يف تطوير األفكار واملعارف 
 واالبتكارات

 دعم املنظمة االبتكار

مسامهة املؤسسات احمللية يف تطوير األفكار واملعارف 
 واالبتكارات

 اجملتمع دعم التنمية احمللية 

 املوردون الوفرة احمللية لألجهزة 

 اخلدمات لألعمالوفرة اخلدمات املسهلة 

 التمويل وفرة رؤوس األموال احمللية

 املنافسون البعد عن أكرب املنافسني

 العمالء القرب من أهم العمالء

 األداء املدلول التنوع عدد املؤسسات املكونة للعنقود

  احلجم حجم املؤسسات املكونة للعنقود )العمال والدخول(

)االسرتاتيجية، البح ، جمال مسؤولية املؤسسات 
 اإلنتاج والبيع(

  املسؤولية

  املدى توجيه الصادرات

  التفاعالت اهلوية التعارف بني األعوان املنتمني للعنقود

  العالقات التعاون والتحالف

  مدى اندماج املؤسسات يف أنشطة العنقود
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  االندماج يف الشبكات العنقود

  االبتكارات املسامهات نفقات البح  والتطوير

  القدرة على تطوير األعمال

  القدرة على تطوير االنتاج

  االنتاج الدخل الناتج عن املنتجات واخلدمات اجلديدة

  الديناميكية دخول مؤسسات جديدة إىل العنقود

Source : Diane-Gabrielle Trembley. « Réseaux, clusters et développement local ».Schedae, 2012, 

prépublication n° 1 (fascicule n° 1, p1- 14). 5-6. 

 عوامل تكوين األقطاب التكنولوجية.المبحث الثاني: 

لقد أصبح خلق الثروة يرتكز على األصول الالمادية حي  أصبح للموارد الطبيعية أمهية هامشية كعامل لإلنتاج، 
قيق اجلديدة، مما جعل الدول تسعى إىل تطوير اقتصاد كثيف املعرفة واالبتكار لتحوأصبح اإلنتاج يقوم على األفكار 
إونتطرق يف هذا امل تنافسية األقاليم واملؤسسات. قطاب إنشاء األىل االهتمام ببح  إىل بعض العوامل اليت أدت إ
االعمال والنظام الوطين  حاضناتللمنشآت، القرب اجلغرايف والتنظيمي واالبتكار،  : املعرفةالتكنولوجية، واملتمثلة يف

 لالبتكار.

 .بفضل القرب بين المنشآت المعرفة واالبتكارانتقال المطلب األول: 

التطور يف تقنيات اإلنتاج أدى إىل زيادة أمهية املعرفة واالبتكار يف حتقيق تنافسية املنشآت واألقاليم اليت  إن
 تصادية.واالبتكارات يستلزم التقارب بني خمتلف املؤسسات املكونة للمنظومة االقتتوطن فيها، غري أن انتقال املعرفة 

 .الفرع األول: أهمية المعرفة

لقد متيز القرن الواحد والعشرين بتغري أمناط اإلنتاج حي  تراجعت أمهية املوارد الطبيعية كعامل لإلنتاج وتزايدت 
القتصاد ارتفاع نسبة الرأمسال الالمادي يف رأمسال املنشآت. فظهر القيمة، ويظهر ذلك يف الق خلأمهية املعرفة كمصدر 

املبين على املعرفة وهو االقتصاد الذي يعتمد على كمية املعلومات املتاحة وطريقة حتليلها وتوظيفها، وتعترب 
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال حمرك االقتصاد احلدي .
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تصبح هذه حتفيز النمو عن طريق إنتاج، تبادل واستخدام املعرفة، و االقتصاد املعريف يرتكز على فكرة أنه يتم و 
 1ستهلكني هلذه املعرفة.املاألخرية عامل انتاجي رئيسي يستلزم روابط قوية بني األعوان، الذين يلعبون دور املنتجني، و 

افة مما يبني األمهية ملضنسبة كبرية من القيمة ا وحتقق املعرفةفاملعلومة أصبحت متثل مادة أولية متوفرة وجد مهمة 
 العظمى لإلبداع وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ويف التكوين يؤدي إىل حتسني  R&Dتراكم املعرفة الناتج عن االستثمار يف البح  والتطوير وقد تأكد أن 
قصة ال يطبق على افعالية الرأمسال املستثمر ويزيد من مستوى املعارف والتقدم التقين. ومنه فإن قانون العوائد املتن

افة عامل انتاج مهم وأهم مصدر للقيمة املضأساس اهتمام االقتصاد املعريف وهو  الرأمسال البشريويعترب  2املعرفة.
 .العالية

ب ميول مجع أعمال العلوم االقتصادية اليت تفسر سبوهو فرع حدي  يقوم على جغرافيا االبتكار منه ظهرت و 
الرتكز أكثر من األنشطة اإلنتاجية. ترتكز هذه األعمال على الفرضية النسبية لالنتشار األنشطة االبتكارية حنو 

املكاين للمخرجات املعرفية، حي  أن املعرفة اليت ينتجها أي عون ميكن أن يستفيد منها أعوان آخرون دون أن 
إلنتاج املزيد من  اة دافعكية الفكري. وتعترب امللويعترب القرب اجلغرايف مناسبا النتقال املعرفة بني األعوان ،تنقص
ي  أن أمهية يف دورة حياة املنتج ح امن مدخالت العملية اإلنتاجية للمنشآت كما أن هلاملعرفة وتعترب  3املعارف.

 املؤسسات الناشئة تفضل القرب من مصادر انتاج املعارف اجلديدة، يف الشركات واجلامعات.

ية هتدف من خالهلا ، وهو يعترب عملعلى حتول املعرفة إىل قيمة اقتصادية واالستثمار املعريف هو استثمار يقوم
احلكومات إىل خلق حميط يساعد على تثمني املعارف الناجتة عن مراكز التعليم والتكوين املهين وكذا اجلامعات 

 ومراكز البح  العلمي وتوظيفها يف دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 4عريف على عناصر هي:ويرتكز االقتصاد امل

االبتكار: والذي يقوم على خلق الروابط بني املنشآت اإلنتاجية واملؤسسات األكادميية اليت تقوم  -
 بالبح  عن أفكار جديدة لتجسد يف صورة منتجات جديدة توجه إىل السوق.

                                                           
1 Linda Gardelle, Josselin Droff, et Aziz Nafa. « L’expérience technopolitaine en Algérie. Enjeux et perspectives 
de la diaspora pour l’attractivité territoriale». Méditerranée. Vol 124. N° 1. 2015.  P45 ..  
2 Jean-Jacques Iritié. Op cit. 
3 Jérôme Vicente. Op cit. P44 

 .71. ص6112. 1عدنان حسين يونس ورائد خضير عبيس. دور حاضنات األعمال في تطوير المشاريع الصغيرة. دار األيام. عمان. ط 4 
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ترب أداة مهمة لتحقيق وهو ما يع ،تكمن أمهيته يف توفري اليد العاملة املاهرة والفنية واملبدعةالتعليم:  -
 التنافسية االقتصادية.

اإلعالم واالتصال: وتعترب ضرورية لدعم النشاط  تالقائمة على تكنولوجيا البنية التحتية -
 االقتصادي وتسهيل نقل املعلومات واملعارف.

مو، وتعمل نالرشيدة: وتتمثل يف توفري األسس القانونية والسياسية اليت تدعم اإلنتاج والاحلوكمة  -
 على تسهيل وتوفري تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ودعم املشروعات االبتكارية.

 الثاني: االبتكار. الفرع

 ،موميةالسياسة العمسألة ختص أصبح النمو االقتصادي ومع ظهور النظرية الكينزية، ، 02يف ثالثينات القرن 
تصادي بعد احلرب العاملية الثانية، كان النمو االقو  التجارية.كان دور الدولة يقتصر على تسهيل املعامالت بعدما  

 وتعدد األسواق اخلارجية للدول اليت كانت تعاين من التخلف اتساع األسواق الداخليةيقوم على للدول الغربية 
ب ر كما أن إعادة بناء الدول اليت هدمت بسبب احل،  االقتصادي والدول اليت كانت متثل مصادر للمواد األولية

-5741) أي الفرتة ،الثالثون سنة اليت تلتالعاملية الثانية أدت إىل رفع مستويات النمو االقتصادي هبا. ورغم أن 

إال أن االبتكارات يف هذه املرحلة اقتصرت على االبتكارات الناجتة عن احلرب واليت دعمت  كانت جميدة  ،(5791
  1الصناعات يف تلك املرحلة.

أدت إىل إدراك العوامل  02يف مخسينيات وستينيات القرن  يف النظام الصناعيطرأت اليت التحوالت مث أن 
ة سنة تفطن العامل أن أزمة النفط اليت مست الدول الغربيحي  احلقيقية اليت أدت إىل ظهور أزمة اجلهاز اإلنتاجي، 

أسباهبا ال تقتصر على ارتفاع سعر النفط بل تعود كذلك إىل قصور النظام اإلنتاجي، وقد تبني ذلك عندما  5793
تشبع األسواق الداخلية وشهد العامل املتقدم . 5797استمرت األزمة رغم مرور أزمة النفط الثانية اليت حدثت سنة 

لدول مل يعد يكفي أن ننتج لكي نبيع، وأصبحت او  مما أدى إىل ارتفاع كمية العرضوظهور الدول يف طريق النمو 
منو  أزمة هيكلية، حي  أن اخنفاض معدالتوتفطن العامل أهنا كانت  تسعى إىل خلق أو االستحواذ على األسواق.
تكنولوجيات التصنيع.  ذا كىل اهتالك النسيج الصناعي، أجهزته، تقنياته و إاإلنتاجية يف الصناعات املصنعة كان يرجع 

لة إال أهنا مل تكن مستغ ،الو.م.أ كانت متلك طاقة تكنولوجية كبرية 02رغم أنه يف سبعينيات القرن لوحظ أنه كما 

                                                           
1 Richard SHEARMUR. Innovation et développement territorial ? L’innovation comme processus (presque) 
aterritorial. BSGLg. 55. 2010. P18. https://popups.uliege.be/0770-7576/index.php?id=835&file=1. Vu le 
06/06/2018. 

https://popups.uliege.be/0770-7576/index.php?id=835&file=1
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بالكامل إال من قبل الصناعات احلديثة وهي الوحيدة اليت كانت تضمن منو اإلنتاجية وخلق مناصب عمل جديدة، 
 1مكلفة وغري مريحة.هبا وأصبحت الصناعات التقليدية 

ينت بحول النمو االقتصادي، وهو متحصل على جائزة نوبل يف االقتصاد،  Solow (5711)أعمال سولو و 
أن تراكم الرأمسال يسمح بتفسري انطالق النمو لكنه ال يفسر استمرار النمو يف االجل الطويل بفعل العوائد املتناقصة 

 5727وحظ يف الواليات املتحدة ما بني أن مصدر النمو االقتصادي الذي ل Solowللرأمسال. واستنتج سولو 
من منو إنتاجية العمل هو التقدم التقين  % 99.1خارج عن النظام اإلنتاجي، وبني ان العامل الذي يفسر  5747و

فظهرت الثورة الصناعية الثالثة اليت ترتكز على صناعة االلكرتونيات  2أو باملعىن الواسع 'االبتكار' أو 'املعرفة'.
 ديد للعمل واملنافسة الدولية.والتقسيم اجل

وريني ومواجهة املنافسة من قبل املنتجني اليابانيني والصينيني والكيف أمريكا جتنب املشاكل النفطية كما أن 
ة قادرة على منافسة ومل تكن هذه األخري  ،منتجاهتم مشاهبة للمنتجات الغربية وأقل سعرا ومل تكنوالتايلنديني وآخرون 

ا املنتجات اآلسيوية بسبب املستوى املعيشي املرتفع. فلجأت إىل املنافسة باجلودة والتجديد عن طريق حتسني منتجاهت
أصبح االبتكار ميثل أداة مهمة يف تطوير الدول ف 3وابتكار التكنولوجيات وحتسني التصميم مما يقلص أمهية السعر.

 يم. واألقال

مواجهة املنافسة االقتصادية يف عصر العوملة ترتكز على قدرات املنشأة على االبتكار، لذا  ولذا، أصبحت
فسياسات االبتكار املطبقة على مجيع املستويات )حملية، إقليمية، وطنية أو بني البلدان( تعمل على متويل البح  

عم الكايف رات. وحتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل الدوتعزز التعاون بني األعوان، وكذا تثمني نتائج االبتكا
 4لتتمكن من احلصول على هذه االبتكارات.

لقد تأكدت اليوم أمهية االبتكار يف حتقيق التنمية االقتصادية، ويعترب أداة ضرورية لتحقيق تنافسية املنشآت، 
 عصرنا احلايل سواء  إن الصناعات يف هذه املنشآت. ويرتكز احلفاظ على امليزة التنافسية على احمليط الذي تعمل فيه

 هي ترتكز علىفعليه، و  .كانت حديثة أو تقليدية تعتمد على التجديد بسرعة للحفاظ على تنافسيتها يف السوق

                                                           
1 Blanka Valmont. Technopôles : des exigences techno-industrielles. Culture technique. N°18. 1988. P 195. 
2 Jean-Jacques Iritié. Op cit. 
3 Richard SHEARMUR. Op cit. 
4 Angela OLOSUTEAN MARTIN. Op cit. P30. 
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االستثمارات بشكل معني من املادة األولية واملتمثل يف املادة الرمادية املتمثلة يف اليد العاملة املؤهلة. وزاد االهتمام 
  يف البح  والتطوير بغرض ضمان اخلربات التكنولوجية.

بقدرهتا على مواجهة التطورات يف االقتصاد العاملي وقدرهتا على منافسة تتميز املؤسسات االبتكارية      
ن عاملنتجات األخرى خاصة وأن األفكار أصبحت دورة حياهتا قصرية مبا أهنا تنتشر بسرعة، مما جيعلها تبح  

من أشكال التنمية املستدامة  للمنشآت شكالمليزة التنافسية املستدامة جتديد ميزهتا التنافسية باستمرار. ويعترب خلق ا
 ستمر. االبتكار املويقوم على خلق املنتجات اجلديدة بصفة مستمرة وكذا تطور األسواق اجلديدة، عن طريق 

يد من رية لتحديد مصدر التقدم التقين، مما أدى إىل ظهور العدوقد فتح اجملال أمام الباحثني للقيام بأعمال كث
وتوصلت الدراسات إىل أن االبتكار ينتج عن  Romer (5791.)نظريات النمو الداخلي بداية من أعمال رومر 

، Lucas(، الرأمسال البشري )Barro ،5772(؛ الرأمسال العمومي )5791املوارد املستثمرة يف الرأمسال املادي )رومر، 
(. وبالتايل، فإن نظريات النمو Romer ،5772 ،5774) R&D(، والرأمسال التقين والبح  والتطوير 5799

 1الداخلي تعطي املعرفة الدور الرئيسي يف النمو االقتصادي.

حي  ركز  ، 5734عام  Schumpeter Jتعريف االبتكار على اخلطوط العريضة اليت وضعها شومبرت ويعتمد 
حسبه: "االبتكار و  دوره يف دفع االقتصاد خاصة بفعل التطور املذهل لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.كثريا على 

ميكنه اصالح أو إحداث ثورة يف منط اإلنتاج من خالل استغالل اخرتاع او استخدام إمكانية تكنولوجية مل ختترب 
ات ل فتح منافذ جديدة للمواد أو املنتجبعد إلنتاج سلعة جديدة أو انتاج سلعة قدمية بطريقة جديدة، من خال

  2اجلديدة عن طريق إعادة تنظيم الصناعة".

 مسافة بين المؤسسات.: الفرع الثالثال

التنمية  عوان االقتصاديني ودورهم يف حتقيقيف تفسري العالقات بني خمتلف األ امهم اتلعب املسافة دور 
حتليل يرتكز ي  حاالقتصادية اإلقليمية. وقد قسم الباحثون املسافة إىل مسافة جغرافية، تنظيمية ومؤسساتية. 

املبادالت الداخلية واخلارجية بني املنشآت داخل العنقود الصناعي يف إطار عملية االبتكار على مفهومني للتقارب 
 .القرب التنظيميو  ب اجلغرايفالقر ومها 

 

                                                           
1 Jean-Jacques Iritié. Op cit. 
2 Angela OLOSUTEAN MARTIN. Op cit. P20.  
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 القرب اجلغرايف: -

ية والزمنية وتقاس بالتكلفة النقد ثل املسافة الكيلومرتية بني طرفني )أشخاص، مؤسسات، مدن ...(،مت
لعبورها. وتعتمد على املسافة امللموسة وخصائصها وفعالية هياكل النقل أو ما يسميها بريو 'املسافة الوظيفية'، 

  1ء املايل لألشخاص الذين يستخدمون هذه اهلياكل.وكذا مدى الرخا

دث بفضل ل إىل التغلب على املسافة الذي حيو إن أمهية املسافة اجلغرافية قد تعترب أمر متناقض مع املي
الثورة التكنولوجية ووسائل النقل، ورغم اخنفاض تكلفة النقل غري ان القرب اجلغرايف يبقى عنصر مهم يف تسهيل 

 ، أو ما يسمى العالقات 'وجها لوجه'.اشر واملستمر بني خمتلف األطرافريق االتصال املباألعمال عن ط

 القرب التنظيمي: -

تبادل و لعمالء ن واديور قوة العالقات بني املو  ،يتمثل يف الطرق العديدة اليت جتعل املنشآت متقاربة     
تساعد سيلة و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتعترب دون احلاجة إىل التقارب جغرافيا.  بني املنشآت اخلربات

على التقارب بني املنشىآت وخمتلف األعوان وتقوي الروابط املعرفية وحىت االجتماعية، فهي تساهم يف خلق 
 ، أيوا أبداأو حىت األعوان الذين مل يلتقكبرية نسبيا عالقات بني االعوان اليت تفصلهم مسافات جغرافية  

القدرة على خلق التفاعل بني أعضاء املنظومة اليت تشكل شبكة وال يشرتط أن تتقارب جغرافيا. يطلق عليها 
 . ''املسافة االقتصادية اسم بريو

التقارب مج بني الدومنه، فإن العناقيد الناجحة هي تلك اليت تتميز بوجود عالقات بني املنشآت ناجتة عن 
يف نفس الفضاء شآت املنع ال يكفي متوقفاجلغرايف والتنظيمي كالمها، وينجم عنها تبادل للتكنولوجيا واملعارف. 

 .لقرب اجلغرايفإىل اتضاف  ينجر عنها عالقات تعاون أو منافسة جيب ان تنتمي اىل نفس الشبكة بل اجلغرايف

 : حاضنات األعمال.نيالمطلب الثا

جاءت فكرة حاضنات األعمال كشكل من أشكال دعم املؤسسات، حي  تقوم بدراسة جدوى املشاريع  
واخلدمات األمامية واخللفية، مث مراقبتها أثناء القيام بنشاطاهتا وإرشادها. وقد انتشرت يف الكثري من حي  التمويل 

من دول العامل باعتبارها أداة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت تصبح قادرة على التأقلم مع بيئة األعمال اليت 

                                                           
1 André TORRE. Relations de proximité et comportements d’innovation des entreprises des clusters. Revue 
française de gestion. Juin-juillet 2014. P53. 
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 الدة الذين يعانون من صعوبات يف احلياة، وهيتعمل فيها. والفكرة مستوحاة من حاضنات األطفال حديثي الو 
 تستهدف أصحاب األفكار اإلبداعية واملبتكرة ومساعدهتم يف حتقيق طموحاهتم.

باملركز الصناعي  5717تعد الو.م.أ مهد نشوء حاضنات األعمال، فقد أنشئت أول حاضنة أعمال يف سنة 
راغبني ركز أعمال يقدم النصائح واالستشارات لألشخاص العندما قامت إحدى العائالت خبلق م ،لباتافيا يف نيويورك

ألعمال، كية اتتميز بديناميخاصة وأن مبىن احلاضنة كان يقع يف منطقة  ،يف إقامة مشروع. وبسبب جناح الفكرة
 .5791عمال منذ أخاصة األوربية منها خبلق حاضنات قامت العديد من دول العامل 

تعد حاضنات األعمال وسيلة لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل مرافقتها يف ختطي 
الصعوبات الناجتة عن صغر حجمها، مثل العجز عن الوفاء بالتزاماهتا أو عدم القدرة على التأقلم مع البيئة اخلارجية. 

ملؤسسة لتسهيالت اإلدارية واملالية إىل أن تصبح افتقوم احلاضنة بدراسة اجلدوى االقتصادية وتقدم هلا مجلة من ا
 قادرة على خلق منتجات ذات جودة عالية وبالتايل اكتساب ميزة تنافسية. 

حاضنات  National Business Incubation( NBIAتعرف اجلمعية الوطنية األمريكية حلاضنات األعمال )
املبدعة الناشئة ورجال األعمال اجلدد، وتوفر هلم الوسائل املؤسسات  "هيئات هتدف إىل مساعدة: األعمال بأهنا

عمليات تقوم ب والدعم الالزمني، اخلربات، األماكن، الدعم املايل لتخطي أعباء ومراحل االنطالق والتأسيس، كما
 1تسويق ونشر منتجات هذه املؤسسات."

 يكية لتنمية وتطوير مشروعاتحاضنات األعمال على أهنا: "عملية دينام 'عبد السالم أبو قحف'ويعرف 
األعمال خاصة تلك املشروعات أو منشآت األعمال الصغرية اليت متر مبرحلة التأسيس أو اإلنشاء أو بداية النشاط 
لكي تتمكن من البقاء او النمو، وذلك من خالل العديد من املساعدات املالية والفنية وغريها من التسهيالت 

 2.األخرى الالزمة أو املساعدة"

                                                           
التجربة –صغيرة والمتوسطة ريحان الشريف وهوام لمياء. دور حاضنات األعمال التقنية في دعم اإلبداع وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات ال 1 

دي صالجزائرية بين الواقع والمأمول. الملتقى الوطني حول استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. جامعة قا

 .6116أفريل  12و 8مرباح ورقلة. يومي 

 .81كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. مرجع سابق. ص 2 
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كما توصف حاضنات األعمال على أهنا: "حزمة متكاملة من اخلدمات واآلليات املساندة واالستشارة اليت 
توفرها ولفرتة حمددة مؤسسة قائمة على خربات وعالقات لألشخاص الراغبني يف إقامة مشروع ومساعدهتم يف ختطي 

 1مرحلة االنطالق".

زفة، وأكثر عرضة للمجاملؤسسات الناشئة مبا أهنا هشة أو احاضنات األعمال املنشآت الصغرية تستهدف 
ما أن هذه كوتساعدها على التغلب على املشاكل اليت تواجهها مثل نقص اخلربة والتمويل وندرة املهارات الفنية.  

إىل  حاضنات االعمالتسعى املنشآت غالبا تكون أكثر مرونة فيما خيص إدارة األعمال وخلق منتجات جديدة. 
( سنوات 3( أو ثالث )0نشآت الناشئة قادرة على الوقوف بذاهتا يف مدة غالبا ما ترتاوح بني سنتني )جعل امل

بالتايل و  ،اءوتلك اليت تتوافق مع ختصص اخلرب  االبتكارات احلديثة. وهي تركز على لتصبح منشآت أعمال ناجحة
 فهي تلجأ إىل استخدام معايري حمددة الختيار عمالئها.

انتشار حاضنات األعمال حول العامل جعلها تظهر بأشكال خمتلفة، وعموما فإهنا تصنف حسب معايري 
 عديدة منها: 

ي مؤسسات احلاضنات اليت تسعى إىل حتقيق الربح هتنقسم إىل حاضنات ريحية أو غري ريحية. اهلدف: حسب  -
متوهلا وتديرها شركات خاصة، وهي تقوم بتوفري املكاتب والرأمسال واإلرشاد واملساعدات للمنشآت حىت تصبح 
قادرة على تسويق منتجاهتا، وتقدم هلا خدمات املهنيني كاحملامني واحملاسبني ومتخصصي التسويق، وذلك مقابل 

لتخلي عن جزء من الشركة للحاضنة. كما تستفيد غالبا املنشأة من شهرة احلاضنة مما يتيح هلا رسوم أو ادفع 
أما احلاضنات غري الريحية فغالبا تنشؤها احلكومات أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية  2مسعة جيدة يف السوق.

قيق التنمية االقتصادية تساهم يف حت اليت تسعى إىل تشجيع املشروعات اليت حتقق القيمة املضافة العالية واليت
 واالجتماعية.

احلاضنة  وغالبا ما تفضل ،اختصاصها: قد ختتلف احلاضنات حسب أنواع املشاريع اليت حتضنهاحسب  -
كنولوجية تعمل احلاضنات التفمثال التخصص يف جمال معني مما جيعلها قادرة على تقدمي خدمات أكثر فاعلية. 

أو دمية احلاضنات الصناعية أو اخل ، وهناكرية السيما يف جمال التكنولوجيا احلديثةعلى دعم األفكار االبتكا
ط التنمية يف حاضنات األعمال الريفية بأمهية كبرية يف تنشي ظىوحت .تخصصة يف تكنولوجيا معينةاملاضنات احل

                                                           
 .26يونس ورائد خضير عبيس. مرجع سابق. ص عدنان حسين 1 

نحو مجتمع المعرفة. سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث واالستشارات. جامعة الملك عبد العزيز. اإلصدار الثالث: حاضنات األعمال. جدة.  2 
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ية والتقليدية، ناعات احلرفاملناطق الريفية يتمحور نشاطها حول األنشطة الزراعية وتربية املواشي وكذا دعم الص
 خاصة إذا كانت العمالة ليست ذات كفاءات عالية.

اهليئة املنشئة: قد تكون حاضنات االعمال عبارة عن مؤسسات حكومية أو خاصة أو خمتلطة، حسب  -
واهلدف من انشاءها هو تشجيع خلق املؤسسات الناشئة ومساعدهتا لتخطي مراحل االنطالق. حي  توفر هلا 

 احلاضنات اليت تنشؤها هيئات حكومية تساعد يف منو مشاريع يففاالستشراف والتمويل. ، التوجيه ،األرض
ميادين معينة ختدم اخلطة التنموية للبلد أو تلك اليت تعمل على حل املشاكل اليت يعاين منها اجملتمع أو تطوير 

ح للخرجيني واألساتذة تتيو  رصا لأليحاثيف اجلامعات تتيح ملنسويب اجلامعات فاليت تنشأ اضنات احلاملدينة، و 
تقوم بتبين املبدعني وحتويل أفكارهم االبتكارية  1واجملموعات املرتبطة هبم فرصا إلنشاء منشآت أو أعمال مريحة.

اليت تؤدي إىل خلق القيمة املضافة إىل مشاريع ملموسة، فهي بذلك تساهم يف االستفادة الفعالة من العقول 
 رة األدمغة.وجتنب هجالقة اخل

حسب اهلدف من إنشائها، وعموما تشمل اخلدمات اليت تقدمها حاضنات األعمال خيتلف دور حاضنات 
  عمال على:األ

ا تقوميها لتأسيس الشركة والتخطيط ألنشطتها، وكذ نياملشورة والدعم الفين واإلداري والتسويقي الالزمتقدمي  -
 يف اجملاالت املختلفة اليت تعين احلاضنة.بصفة دورية، وتقوم بتشكيل جلان من املتخصصني 

أصحاب املشاريع عن طريق تكوين برامج تكوينية، حماضرات، ورشات عمل لقاءات مع متخصصني تكوين  -
 أو باحثني.

الدعم املايل عن طريق توفري برامج متخصصة لتمويل املشروعات من خالل شركات الرأمسال املخاطر، تقدمي  -
وغالبا ما تقوم بدور الضامن للمؤسسة  2أو شبكة من رجال األعمال واملستثمرين.أو برامج متويل حكومية، 

 أمام املؤسسة املالية أو أنتقوم احلاضنة نفسها مبنح القرض.

مساحات ومكاتب وورشات العمل بأسعار منخفضة وميكن أن تكون املكاتب جمهزة مبعدات اإلعالم توفري  -
 كتبية.اآليل وخدمة األنرتنيت والتجهيزات امل

 شبكة عالقات بني املنشأة احملتضنة ومنشآت أخرى أو مؤسسات داعمة.خلق  -

                                                           
 .66نحو مجتمع المعرفة. مرجع سابق. ص 1 
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 روح املقاوالتية لدى البوادر املبدعة وأصحاب األفكار االبتكارية.تعزيز  -

القطاع االقتصادي اجلامعات ومهامها البحثية و آلية أثبتت فعاليتها يف تقوية الروابط بني تعد حاضنات األعمال 
التطبيقية. وهو ما ينجر عنه استيعاب املعارف واالبتكارات احلديثة من قبل املشروعات االقتصادية من وجماالته 
 وكذا نقل النتائج التطبيقية إىل مراكز البح  والتطوير وتنميتها من جهة أخرى. ،جهة

 .: أهمية حاضنات األعمال1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعلى بوكميش ويوسفات علي. دور حاضنات األعمال يف دعم وتطوير البح  العلمي بالعامل العريب. جملة احلقيقة.  المصدر:

 .31. ص0250. 03جامعة أدرار. اجلزائر. العدد 

أمهية حاضنات األعمال يف تفعيل التواصل بني اجلامعات ومراكز البحوث، احلكومات  ويبني الشكل السابق
، حي  يوضح املكاسب اليت حيققها كل طرفواجملتمعات، الشركات والعمالء وكذا القطاعات العمومية واملشرتكة. و 

تماعية يها مكاسب اجختلق حاضنات األعمال مع مراكز البح  والتطوير وتؤدي إىل تطوير االقتصاد، كما أن لد
عديدة مثل خلق الوظائف اجلديدة وتغيري ثقافة األعمال وتشجيع اإلبداع. ومتثل أمهية كبرية للشركات حي  تعترب 

  ا.حتول دون استمراريتها وتطور أعماهلآلية تساعد املشاريع على البقاء وتساعدها على مواجهة املخاطر اليت 

 قامت الو.م.أ بإنشاءال وتطورت بسرعة فيها. وكمثال على ذلك، تعد الو.م.أ مهد نشوء حاضنات األعم
يهدف إىل تقدمي االرشادات للمشروعات الصغرية والناشئة يف كل احناء  5790سنة  SBIمعهد املشروع الصغري 

 الحاضنة

 للجامعات ومراكز البحوث:
 .منطقة يح  وتطوير 
 .دخل إضايف 
   حلقة وصل مع مراكز البح

 والتطوير.

 للقطاعات العامة والمشتركة:
 .اإلبداع 
 .اكتساب التكنولوجيا 
 .عائد على الرأمسال 
 .مسؤولية اجتماعية 

 والعمالءللشركات 
 .فتح ملوارد جديدة 
 تقليل املخاطر، الوقت والتسويق 
 .زيادة فرتة بقاء املشروع 

 للحكومات وللمجتمعات:
 .تطوير االقتصاد 
  ووظائف جديدة.أعمال 
 .تغيري ثقافة األعمال 
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البلد. وقدم هذا الربنامج التعاوين خمططا يوضح العالقة بني الكيانات الثالث )اجلامعات واملعاهد، احلكومة، املنشآت 
  1الصغرية(.

  SBI: نموذج البرنامج التعاوني لمعهد المشروع الصغير 1 الشكل رقم
 ملعهد العلمي      ا

 )اجلامعة والطلبة(
 

 
 اإلستشارة، تقرير                    الدعم املايل                         
 التحليل والتوصيات                   واملواد املعلوماتية                       
 

 

 تقرير التحليل                   اخلربة التعليمية
 والتوصيات                      من واقع احلياة

 
 
 

 
 املعلومات وضمانات القروض

 جمتمع االعمال                                                                                                                احلكومة      
                                                       )املشروعات واألعمال الصغرية(                  املسامهة االقتصادية                                 )إدارة األعمال الصغرية(            

الصناعات الصغرية ودور حاضنات األعمال يف دعمها وتطويرها. دار األيام.  املصدر: كمال كاظم جواد وكاظم أمحد البطاط.
  .53ص  .6112. 1عمان. ط

العالقة بني املخطط  يبني، و يبني الشكل منوذج الربنامج التعاوين ملعهد املشروع الصغري الذي أنشئ يف الو.م.أ
حني  م املايل واملواد املعلوماتية من احلكومة يفأن اجلامعة حتصل على الدعاجلامعة واحلكومة وجمتمع األعمال، حي  

تقدم اجلامعة تقارير عن االعمال وتقرتح حلوال هلا. وتساهم املشروعات احمللية يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وتساهم 
صول ختفيض البطالة. كما أن هذا التعاون يؤدي إىل تسهيل احلو يف زيادة إيرادات الدولة عن طريق دفع الضرائب 

على املعلومات اخلاصة باألعمال من قبل الطلبة مما يوفر هلم مادة خصبة للبح . ويتيح للمشروعات فرصة 
االستفادة من البح  األكادميي وبالتايل احلصول على حتليل للمشاكل وإجياد احللول وفق املناهج احلديثة. ويعترب 

 األخرى املتقدمة أو حىت الناشئة.هذا الربنامج منوذج بسيط ميكن إعادة توظيفه يف الدول 

                                                           
 .24-22كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. مرجع سابق. ص  1 
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 041222حاضنة قامت خبلق ما يقارب  122أن  ،5779أشارت إحدى الدراسات يف الو.م.أ سنة وقد 
هتتم بإقامة حاضنات واليت  SBAاهليئة األمريكية للمشروعات الصغرية سامهت فرصة عمل لالقتصاد األمريكي. وقد 

 حتول الكثري من املؤسسات الصغرية إىل شركات عاملية مثل شركة آبل، إنتل أو فيدرال يفاألعمال وتنميتها، 
1اكسربيس.

  

 المطلب الثالث: النظام الوطني لالبتكار.

 رب.النموذج املتبع يف كل من اجلزائر، تونس واملغنتطرق يف هذا اجلزء إىل تعريف النظام الوطين لالبتكار و 

 الوطني لالبتكار.الفرع األول: تعريف النظام 
ليرتجم أمهية االبتكار يف السياسات االقتصادية  61ظهر مفهوم النظام الوطين لالبتكار خالل مثانينات القرن 

ظهر النظام و . هعن طريق خلق تفاعالت بني خمتلف اهليئات املسؤولة عن همما جعل الدول هتتم بتوفري احمليط املالئم ل
يساهم يف وضع الشروط الضرورية وهو  ،1886، و'لودفال' سنة 1891ن' سنة 'فرمياالوطين لالبتكار بفضل أعمال 

النتاج ونشر املعرفة اليت تؤدي إىل انتاج االبتكارات. ومت استخدامه من قبل بعض الباحثني والسلطات العمومية 
ي وخلق ونشر جلتفسري كيف أن التفاعالت بني جمموعة من املؤسسات ميكنها أن تساهم يف التحول التكنولو 

نظام االبتكار على أنه: "املؤسسات  1881االبتكارات وبالتايل حتسني أداء الدول. ويعرف 'باتل' و'بافيت' سنة 
نه: يعرف بأكما  2الوطنية، هياكلها التحفيزية وخرباهتا، اليت حتدد نسبة ووجهة التطور التكنولوجي يف الدولة".

دة". يت تقوم نشاطاهتا وتفاعالهتا خبلق، تعديل ونشر التكنولوجيا اجلدي"شبكة من املؤسسات اخلاصة والعمومية ال
وتعترب هذه املؤسسات مسؤولة عن البح  العلمي وكذا الطريقة اليت يتم مبوجبها خلق وتنظيم املوارد املتاحة سواء  

 3على املستوى  الوطين. وأكان ذلك على مستوى املؤسسة 

باستخدام النظام الوطين لالبتكار لوصف التغريات املؤسساتية اليت حدثت يف  1899وقد قام 'فرميان' سنة 
اليابان، حي  وجد أن الثورة التكنولوجية اليابانية مرتبطة مبرونة القطاع الصناعي، القدرة على تعبئة عدد كبري من 

اح نظام وطين لتايل قام باقرت املوارد االسرتاتيجية وإىل تدفقات املعلومات واملعارف بني املؤسسات وداخلها. وبا

                                                           
 .122كمال كاظم جواد وكاظم أحمد البطاط. مرجع سابق. ص 1 

2 Sonia Ben Slimane et Marrouf Ramadan. Le système national d’innovation dans les pays du Maghreb : entre 
failles structurelles et besoin de coordination et de gouvernance appropriées. Innovation 2017/2.  N°53. P110. 

. مجلة العوم اإلنسانية. المجلد أ. -ل المغرب العربي والدول الناشئةمقاربة بين دو–زردودي أمينة وبوعشة مبارك. األنظمة الوطنية لالبتكار  3 
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لالبتكار يتكون من شبكة من املؤسسات تكون داخلها املؤسسات متفاعلة مع بعضها مما يؤدي إىل خلق وجلب 
  1ونشر التكنولوجيات اجلديدة.

 بنيتعرف النظام الوطين لالبتكار على انه: "نظام تفاعلي  OCDEالتنمية االقتصادية و منظمة التعاون 
جامعات ومؤسسات حكومية يف جمال اإلنتاج العلمي والتكنولوجي على مستوى املؤسسات اخلاصة والعمومية، 

اإلقليم الوطين. وهذا التفاعل بني الوحدات ميكن أن يكون تكنولوجي، جتاري، قانوين، اجتماعي ومايل، طاملا أن 
 2جديدة يف جمال العلوم والتكنولوجيا".اهلدف هو تطوير، محاية، متويل او وضع قوانني خاصة بأنشطة 

نستنتج من التعريفات السابقة أن النظام الوطين لالبتكار يشمل على عدة هيئات تشرتك يف عملية االبتكار 
عن طريق إنتاج ونشر املعرفة وكذا استخدامها يف اإلنتاج العلمي والتكنولوجي على املستوى الوطين، وتتعاون هذه 

بتكار من كما أن احلكومات تلعب دورا هاما يف نظام اال االت القانونية والتقنية واملالية والعلمية.اهليئات يف كل اجمل
خالل وضع السياسات اليت تعزز االبتكار وكذا تطور ونقل التكنولوجيا يف املدى الطويل. ويعترب الرأمسال البشري 

لنفقات اوتتمثل بعض املؤشرات اليت تقيس مستوى أداء النظام يف  واالجتماعي احملرك األساسي لنظام االبتكار.
 على البح  والتطوير، عدد املستخدمني يف جمال البح  والتطوير، عدد براءات االخرتاع، عدد املنشورات العلمية... 

يف اإلجراءات  مثلتإرساء بيئة حمفزة لالبتكار من خالل توفري إطار يلنجاح النظام الوطين لالبتكار من الضروري 
  ، وميكن تصنيفها كالتايل: شروط اليت تعمل على تشجيع االبتكار وتسهيلهلوا

ال وتتمثل يف التشريعات والقوانني يف جممن اختصاص احلكومة،  : يكوناجلانب التشريعي والقانوين -
سات البحثية سمن شاهنا حتفيز البح  العلمي واالبتكار سواء داخل املؤ  اليت الصناعات والبح  والتعليم

املوارد املالية الالزمة  توفري وتتعلق هذه التشريعات جبوانب عديدة مثل والعلمية أو داخل املؤسسات االقتصادية.
لتموين البحوث وكذا جتسيدها يف القطاعي االقتصادي، منظومة التعليم والتكوين، تقنني عمليات نقل 

ملبتكرين ص تطبيق قوانني امللكية الفكرية ومحاية حقوق اوخيالتكنولوجيا وعمليات اقتناء جتهيزات اإلنتاج 
  وأن تنضم للمعاهدات الدولية حلماية العاملني يف جماالت البح واحملفزات النقدية وغري النقدية لالبتكار.

 والتطوير واالبتكار وضمان حقوقهم داخليا وخارجيا. 
ية خيص املورد البشري وهو يضم الباحثني والتقنيني املساعدين هلم وهو حمرك عمل :التكوين والتعليمجانب  -

، م مصدر لالبتكاراملادة الرمادية أهأي ما ميثل الكفاءات البشرية باعتبار ان تستثمر الدولة يف الفرد و  .االبتكار

                                                           
1 Vanessa Casadella et Mohamed Benlahcen- Tlemceni. De l’applicabilité du Système National d’Innovation 
dans les Pays Moins Avancés. Innovations. 2006/2. N°24. P64. 
2 Mounir Amdaoud. La construction d’un système national d’innovation EN Algérie : institutions et politique 
d’innovation. Revue Marché et organisations. L’Harmattan. 6112/6. N° 62. P46. 
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ليمية يف كافة املناهج التع، االهتمام بديد االختصاصات اليت تستثمر فيهاحتوتقوم الدولة بإجراءات منها: 
 املراحل وخلق املعاهد املتخصصة والتعاون العلمي والتكنولوجي بني املؤسسات التعليمية الوطنية والدولية. 

من خالل توفري التجهيزات الالزمة لعملية االبتكار وأجور الباحثني والتقنيني وتشرتك فيه  :اجلانب املايل -
ة يلعب التمويل دورا رئيسيا يف النظام الوطين لالبتكار خاص ات الدولية.احلكومة واملؤسسات أو حىت املنظم

وان عملية االبتكار تعترب استثمار خماطر تقوم الدولة بتحفيزه سواء يف القطاع العام او اخلاص يف املؤسسات 
  والتطوير، حالصناعية او اهليئات البحثية عن طريق آليات نذكر منها: حتفيز ضرييب ومايل لالستثمار يف الب

منح تسهيالت مجركية لتشجيع الصناعات عالية التكنولوجيا، تقدمي دعم للمؤسسات اإلنتاجية واخلدمية املبنية 
على املعارف، ختصيص نسبة من الناتج اإلمجايل احمللي كنفقات للبح  والتطوير مشاريع تعاون دولية يف 

 1 رة.ملنعها من اهلج دمغةأللميادين يح  معينة، دعم مايل 
جانب يتعلق باهليئات املمارسة لعمليات البح  والتطوير واالبتكار وتقوم به اجلامعات ومراكز البح   -

 اليت من شأهنا أن تساهم يف تطوير النظام وتقوم بوضع السياساتاهلياكل ، حي  هتتم بكافة واملؤسسات
 املالئمة.

ليالئم  القتصاديات الدول املتطورة، غري أنه مت تكييفهاملفهوم األويل لنظام االبتكار مناسب أكثر وهكذا، فإن 
الدول النامية اليت وجدت نفسها جمربة على االندماج يف االقتصاد العاملي من خالل االنضمام إىل سلسلة القيمة 
العاملية، وذلك رغم الظروف االقتصادية اليت متيزها مثل نقص الرأمسال البشري عايل الكفاءة وهشاشة القطاع 

الدول الصناعية جنحت يف التكيف مع التطورات االقتصادية املعاصرة بفضل التجديد املستمر يف خرباهتا،  لصناعي.ا
يف حني بقيت الدول األقل تطورا مهمشة بسبب ضعف قدراهتا على امتصاص املعارف والتقنيات عن طريق التعليم 

حتكاك التكنولوجيا واالستفادة منها عن  طريق االوالتكوين وتطوير البح  والتطوير، وكذا جذب الشركات عالية 
 هبا. 

وقد مت استلهام هذا  ،دول املغربتركيب خمتلف اجملاالت املكونة للنظام الوطين لالبتكار يف  وايليبني الشكل امل
والذي ميثل تطور األنظمة  6112الذي وضعاه سنة  Van der Stennو  Groenewegenالشكل من عمل 
لى ونالحظ أنه جيب توفري بعض العناصر األساسية مثل العوامل املؤسساتية والتنظيمية، التحفيز ع الوطنية لالبتكار.

االبتكار، متويل االبتكار وتوفري نظام للملكية الفكرية. ترقية مناخ مقاواليت تكنولوجي، تشجيع خلق عالقات بني 
 نشاء اجملمعات واحلاضنات واألقطاب التكنولوجية.اجلامعة والصناعة وإ

 

                                                           
. أطروحة دكتوراه في العلوم 6118 -1222ئر خالل الفترة دويس محمد الطيب. محاولة تشخيص وتقييم النظام الوطني لالبتكار في الجزا 1 

 .114. ص6116االقتصادية. جامعة قاصدي مرباح ورقلة. جانفي 
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 : نموذج نمطي للنظام الوطني لالبتكار مكيف لالقتصاديات دول المغرب.7 الشكل رقم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source: Sonia Benslimane et Maarouf Ramadan. Le système national d’innovation dans les pays 

du Maghreb : entre failles structurelles et besoin de coordination et de gouvernance appropriée. 
Innovation. 2017/2. N°52. P121. 

 الفرع الثاني: النظام الوطني لالبتكار في الجزائر، تونس والمغرب.

 فيما يلي شرح أنظمة االبتكار الوطنية يف الدول حمل الدراسة اجلزائر، تونس واملغرب.حناول 

 الجزائر:النظام الوطني لالبتكار في  .1

الصناعة،  طاعاتتركز على تطوير قو تطمح اجلزائر يف تنويع اقتصادها وهي حتاول تطوير طاقاهتا االبتكارية 
ن توجهت حنو تشجيع قطاع التعليم العايل والبح  العلمي مالزراعة، السياحة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

ة اجلامعية يف احمليط إدراج األسر واستيعاب املزيد من الطلبة اجلامعيني،  املؤسسات التابعة له خالل التوسيع يف أعداد

مؤسسات عمومية 
وخاصة ومعاهد 
 جامعية

 نقل التكنولوجيا

 العمومية لتحسني االبتكار

 ترقية مناخ مقاواليت تكنولوجي العالقة بني اجلامعة والصناعة

 القدرة على التعلم وامتصاص

 اجملمعات، احلاضنات واالقطاب التنافسية

مؤسسات عمومية 
وخاصة ومعاهد 
 جامعية

مؤسسات عمومية 
وخاصة ومعاهد 
 جامعية

مؤسسات عمومية 
وخاصة ومعاهد 
 جامعية

مؤسسات عمومية 
وخاصة ومعاهد 
 جامعية

مؤسسات عمومية 
وخاصة ومعاهد 
 جامعية

لتحفيز على االبتكارا  

 العوامل المؤسساتية والتنظيمية

 تمويل االبتكار

 نظام الملكية الفكرية
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ت اليت تنفق يف امليزانياجتاهل أمهية قائم على املقاوالتية. كما ال ميكن خلق نظام بيئي  ،االقتصادي واالجتماعي
يستلزم الرؤية  اقتصاد ابتكاريكلكن تنمية قدرات االقتصاد اجلزائري   جمال البح  العلمي والتطوير التكنولوجي.

 اقتصادي.-االسرتاتيجية لربط قطاع التعليم العايل والبح  العلمي مع حميطه السوسيو

، املتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول 1889أوت  66املؤرخ يف  89/11لقانون رقم صدر ا
، يهدف إىل وضع سياسة وطنية للبح  العلمي والتطوير (6116 -1889البح  العلمي والتطوير التكنولوجي )

يجية الوطنية للتنمية االسرتاتحي  تندرج الربجمة الوطنية للبح  العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن  ،التكنولوجي
 تقوم الدولة باختاذ بعض التدابري املالئمة من أجل  تثمني نتائج البح ، ال سيما:و الشاملة. 

 إنشاء هياكل وهيئات تثمني داخل مؤسسات التعليم العايل والبح . -
ية والسالسل األولإنشاء مراكز وطنية لتثمني نتائج البح  مدعمة بكل الوسائل الضرورية لصنع النماذج  -

 األولية لألصناف.
 إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة مبدعة. -
 إقامة أقطاب تكنولوجية يف امليادين ذات القيمة املضافة العالية. -

 كما أصدرت العديد من القوانني اليت هتدف إىل تفعيل قطاع البح  العلمي منها:

واملتعلق بتنظيم اللجان القطاعية الدائمة  1888أكتوبر  51املؤرخ يف  88-615املرسوم التنفيذي رقم  -
 للبح  العلمي والتطوير التكنولوجي وسريها،

، الذي حيدد مدونة النفقات املخصصة للبح  6116فيفري  15قرار وزاري مشرتك مصادق عليه يف  -
 العلمي والتطوير التكنولوجي واخلاضعة للمراقبة املالية البعدية.

لبح  والتطوير لتثمني نتائج اأنشئت الوكالة الوطنية غرض دفع االبتكار، ومن بني اهليئات اليت أنشئت ب
اسية تمثل مهمتها األستمن قبل وزارة التعليم العايل والبح  العلمي ، 1889سنة  ANVREDETالتكنولوجي 

ا، يف وضع اسرتاتيجية وطنية للتطوير التكنولوجي بالتعاون مع اهلياكل املعنية، تقوم بتحديد نتائج البح  وتثمينه
وص وضع خمططات تقدم الدعم خبصاملسامهة يف حتسني فعالية استغالل نتائج البح  ووضع أنظمة وطرق تثمينها. 

 6116سنة لة الوكاقامت تقدمي الدعم لألفكار االبتكارية.  املشورة يف اإلجراءات القانونية، وكذا األعمال وتوفري
 توسطبرنامج لدعم إنشاء املؤسسات اإلبتكارية يف البحر األبيض امل باختيار ستة مشاريع ابتكارية يف إطار مشروع

PACEIM  يهدف الربنامج إىل تقدمي قيمة مضافة للمحيط االقتصادي، تقدمي الدعم للنخبة لتثمني مسارها
. وقامت 6116مشروع منذ إنشاءها إىل غاية سنة  311تطوير قامت الوكالة من خالل هذا الربنامج ب العلمي.

 بإنشاء الوكالة اخلاصة بالطاقات املتجددة.
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، متت املصادقة على اتفاقية إطار للشراكة بني وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 6111يف مارس و 
البح  العلمي، هتدف إىل تعزيز التواصل  والتنسيق بني اجلامعة واحمليط االقتصادي ووزارة التعليم العايل و 

واالجتماعي، وكذا تشجيع املورد البشري املؤهل على إنشاء مؤسسات تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية 
ستوى مؤسسات ى مر للمقاوالتية علىو واالجتماعية. تتمحور هذه االتفاقية حول حتفيز روح املقاوالتية وخلق د

  على مذكرات التخرج وكذا نتائج األعمال املنجزة من طرف خمابر البح حيتويالتعليم العايل، إنشاء بنك لألفكار 
واليت ميكن أن تكون موضوع مشاريع استثمارية. كما تلتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي من  ،اجلامعية

 شاريع. مرافقة الطلبة حاملي أفكار املو خالل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على تنشيط دار املقاوالتية 

 : النظام الوطني لالبتكار الجزائري.8 لشكل رقما

 

-  

-  

 

 

 نقل المعارف                                                                                    -

-  

-  

-  

-  

-  

 احتياجات المستخدمين                                    -

-  

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

Source : Mounir Amdaoud. La construction d’un système national d’innovation EN Algérie : 
institutions et politique d’innovation. Revue Marché et organisations. L’Harmattan. 0251/0. N° 01. P10 

 

 (.ANVREDETالوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي )-

 (.CNEPRUالهيئة الوطنية لتثمين مشاريع البحث الجامعي )-

 (.ANDRUالوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي )-

التعليم ونظام  - 
 .البحث

 .الجامعات  -

مخابر ووحدات  - 
 .البحث الجامعي

المركز العمومي  - 
 .للبحث

 .المؤسسات االبتكارية

التفاعل: األقطاب 
 .التنافسية والتكنولوجية

 الشروط األساسية:

 قوانين التمويل. -

 الضرائب. -

 حركية العمل. -

 تحفيزات دولية. -

 المقاوالتية. -

 القوانين. -

تكنولوجيات  -
 اإلعالم واالتصال.

 الهياكل                                                   

 نظام التمويل                     حقوق امللكية الفكرية                 الوكاالت واملعاهد العمومية 

         ..املراكز التقنية والصناعية                                                                            
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 .تونسالنظام الوطني لالبتكار في  .2

تسععى تونس كغريها من الدول إىل تبين نظام اقتصعادي يساعدها على االندماج يف االقتصاد املعريف، من خالل 
حي  تتوىل الدولة مهمة إنشععععاء هياكل تكنولوجية وهياكل دعم وبرامج  ،6112منذ  SNIالنظام الوطين لالبتكار 

قطبني: علمي وتكنولوجي )جععامعععات ووحععدات يحعع (،  منلتشععععععععععععععجيع االبتكععار. ويتكون النظععام الوطين لالبتكععار 
وقطب حيتوي على مؤسععععععععععسععععععععععات ابتكارية. ويعترب القطب التكنولوجي أداة لربط اهلياكل املؤسععععععععععسععععععععععاتية والتنظيمية 
املختلفة ويول د الشعراكة ما بني العلم والصععناعة. وعليه، فإنه لضععمان فعالية نظام االبتكار على املسععتوى الوطين، من 

   1االهتمام يحركية وفعالية شكل التنسيق بني البح  واإلنتاج. الضروري

قامت تونس بالعديد من اإلصعععععععععالحات اليت هتدف إىل رفع مسعععععععععتوى اقتصعععععععععادها من خالل إنشعععععععععاء اجلامعات 
ومؤسعسعات البح  العلمي وتبين سعياسات هتدف إىل حتسني أداء قطاع التعليم العايل وتشجيع البح  واالبتكار، 

 املدارس وتسهيل عملية اقتناء وسائل التكنولوجيا واإلعالم احلديثة.  حتسني فاعلية

بإنشعععععععاء مؤسعععععععسعععععععات دعم منها: املعهد الوطين للمواصعععععععفات وامللكية الصعععععععناعية  احلكومة التونسععععععيةكما قامت 
INNORPI  وهي مؤسعععععععععسعععععععععة عمومية ذات طابع ال إداري مهمتها القيام بكل أعمال تسعععععععععوية جودة املنتجات

، الوكالة الوطنية لرتقية البح  العلمي APIIوكالة ترقية الصعععععناعة واالبتكار  كية الصعععععناعية. اإلضعععععافة إىلومحاية املل
ANPR  تتمثل مهامها يف املسععععامهة يف وضععععع  6119وهي مؤسععععسععععة ذات طابع علمي وتكنولوجي أنشععععئت سععععنة

طاعية وهي التكنولوجيا. املراكز التقنية القدعم إنشععععععععععععععاء ومتابعة مكاتب تثمني ونقل وكذا الربامج الوطنيعة للبحع ، 
مؤسعععععسعععععات عمومية تابعة لوزارة الصعععععناعة والتكنولوجيا تقوم بتوفري املرافقة التقنية للمؤسعععععسعععععات العاملة يف قطاعات 

 الصناعية املعنية، تقدمي اخلربات التقنية لفائدة اإلدارات، تنظم دورات تكوينية لإلطارات.

يف تونس، وهبدف تشجيع خلق املؤسسات، فإن وزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة أمضت 
تنص على خلق مشتالت األعمال  1888أكتوبر  18اتفاقية مع وزارة التعليم العايل والبح  العلمي والتكنولوجيا يف 

( ومؤسسات التعليم العايل املعنية APIIاالبتكار )كالة ترقية الصناعة و قامت و بالتعاون بني اجلامعة والصناعة. و 
بتنفيذ هذا الربنامج الوطين خللق وترقية املشتالت هبدف ( ISET)خاصة املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية )

 تقوية عملية دعم للمقاولني اجلدد وتطوير العالقات ما بني احمليط اجلامعي والصناعي. املؤسسات اجلامعات اليت

                                                           
1 Wafa Mallek. La politique industrielle territoriale et l’action publique locale- cas du technopôle de TIC de 
Tunis. Les cahiers du mecas.université Abubakr Belkaid- Tlemcen. Vol 10. N° 1. Décembre 2014. P92. 
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نولوجية، صرف وكالة ترقية الصناعة واالبتكار أماكن مناسبة، خمابر وخربات علمية وتكتندمج يف االتفاقية تضع حتت ت
 1بينما تسند عمليات تسيري وتشغيل ومتابعة اخلدمات اللوجيستية للوكالة.

 .المغربالنظام الوطني لالبتكار في  .3
النظام الوطين لالبتكار بالتعاون مع هيئات خمتلفة  بإنشعععاء 6111 سعععنوات منذ بداية ةقامت السعععلطات املغربي

ووضععععع سععععياسععععات ترتكز على دعم االبتكار بالتعاون مع اجلامعات، الصععععناعة، والبح  من خالل تشععععجيع إنشععععاء 
وجد ياملؤسععسععات الناشععئة، تثمني نتائج البح  وتشععجيع نقل األنشععطة االبتكارية بني املؤسععسععات املختلفة للدولة. 

عديدة للتمويل ذات التخصععععععععععععصععععععععععععات القطاعية مثل الصععععععععععععندوق الوطين لدعم البح  العلمي والتطوير صععععععععععععناديق 
التكنولوجي، غري أن املركز الوطين للبح  العلمي والتقين هو املسؤول عن تسيري برامج البح  وعن تسهيل الرتابط 

االبتكععار  الععدائمععة للبحعع  العلمي،بني جمموع برامج متويععل البحعع . كمععا أنشععععععععععععععئععت بععاملغرب اهليئععة مععا بني الوزارات 
ين ويوضعح الشعكل التايل أهم العالقات اليت تربط ما بني خمتلف اهليئات املشكلة للنظام الوطوالتطوير التكنولوجي. 

 لالبتكار باململكة املغربية.
 : النظام الوطني للبحث واالبتكار بالمغرب.9الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jacques Gaillard et Hamid Bouabid. Le système national de recherche et d’innovation 
(SNRI) marocain et son internationalisation.  
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-04/010069761.pdf.  
Vu le : 22/11/2018.  
                                                           
1 Selma Mhamed Hichri et al. Rôle des pépinières, caractéristiques du projet entrepreneurial et croissance des 
start-ups TIC : le cas d’un pays en développement. Revue de l’entrepreneuriat. 6117/6. Vol 12. P27. 
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من قبل وزارة الصناعة، التجارة والتكنولوجيات  6111يف سنة أطلق املغرب اسرتاتيجية 'املغرب االبتكاري' 
ية ميكانيزم عاون بني مؤسسات البح  واملؤسسات اإلنتاجية وترقهتدف إىل تقوية الت، اجلديدة مع وزارة التعليم العايل
. رفع اإلنتاج السنوي لرباءات االخرتاع وإنشاء املؤسسات الناشئة االبتكاريةعن طريق  متويل لدعم عملية االبتكار

الدقيقة  مالتكنولوجيا احليوية، تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، علوم املادة، العلو وتستهدف املبادرة قطاعات 
 مؤسسة ناشئة يف السنة. 611براءة اخرتاع و 1111والتكنولوجيات الدقيقة. وقدرت األهداف بع 

 1:، منهادعم متويل االبتكارلأجهزة وأنشئت 

'انطالق': موجه للمؤسسات الناشئة االبتكارية اليت لديها أقل من سنتني من النشاط، احلاملة ملشروع  -
مليون درهم  1من مصاريف املشروع، يف حدود  %81ابتكاري او مشروع لتثمني البح  والتطوير، متول 

 )باحتساب كل الرسوم(.
ملها مؤسسة شاريع البح  والتطوير اليت حت'تطوير': موجه للمؤسسات اليت أنشئت منذ سنتني، خمصصة مل -

أو جمموعة من املؤسسات اليت تنتمي إىل جممع يف طور النمو، أو إىل احتاد من املؤسسات أو األجهزة 
 مليون درهم )باحتساب كل الرسوم(. 1من مصاريف املشروع، يف حدود  %31البح  ومتول 

: موجهة إىل مشاريع دعم االبتكار والتطوير التكنولوجي اليت حتملها مؤسسات أو جممع 'PTRأداة ' -
ألف درهم  111يف حدود  %13ملؤسسات وتغطي املصاريف املتعلقة باخلدمات األساسية ومتول إىل غاية 

 )باحتساب كل الرسوم(.
تهدف ت املتقدمة، يس': يعترب دعم ألنشطة البح  والتطوير يف قطاع التكنولوجياRDTAبرنامج ' -

مليون  6من التكلفة االمجالية للمشروع يف حدود  %31املؤسسات املشرتكة مع خمرب يح  عمومي، متول 
 درهم )باحتساب كل الرسوم(.

موجهة للمؤسسات الناشئة  6112: صناديق الهتالك أنشئت يف جويلية Invest FIIصندوق االبتكار  -
 حامل مشروع. 511مؤسسة و 111يل حوايل واملؤسسات االبتكارية، يهدف إىل متو 

صندوق االبتكار لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال: متويل املشاريع االبتكارية العاملة يف قطاع تكنولوجيات  -
 6من تكلفة املشروع يف حدود  %31اإلعالم واالتصال باالشرتاك مع أجهزة أخرى. متنح قروض بنسبة 

 يف السنة. %6سنوات بسعر فائدة قدره  2رتة ما بني مليون درهم. وجيب تسديد الدين يف ف

                                                           
1 Younes Ettahri et Abderrahim Laachach. Financement de l’innovation au Maroc : enjeu pour les entreprises et 
défi pour les politiques publiques. International Journal of Economics & Strategic Management of Business 
Process. Vol 8. Issue 2. Juillet 2018. P105. 
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برنامج 'إمتياز' أداة ملرافقة املؤسسات الواعدة واليت يتم اختيارها عن طريق إعالن ويسمح مبنح منحة  -
 1مليون درهم. 3من االستثمار الكلي يف حدود  %61لالستثمار متثل 

تقدمي  يف عصرنتها وحتسني تنافسيتها من خالل'مساندة' برنامج ملرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
 املساعدة الوظيفية.

 %51مؤسسة صناعية ورفع انتاجيتها بع  911، يهدف إىل دفع تنافسية 6111برنامج 'إمناء' أطلق يف سنة  -
 سنوات. 3خالل 

عن جمموعة من املنظمات منها املنظمة العاملية ذي يصدر ، ال6119 لسنة حسب املؤشر العاملي لالبتكار
دولة يف جمال االبتكار  115وهو مؤشر يقيس أداء للملكية الفكرية وجامعة كورنيل واملعهد األوريب إلدارة األعمال، 

 65.91/111حتصلت اجلزائر على جمموع النقاط معطيات قابلة للقياس.  32معيار منها  95باالرتكاز على 
 51.18/111واملغرب نقطة  56.92حتصلت تونس على بلدا واقتصاد، بينما  162من بني  111بة واحتلت املرت

، سنغفورة احتلت 29.11. واحتلت املرتبة األوىل سويسرا مبؤشر 12واملغرب املرتبة  22. واحتلت تونس املرتبة نقطة
تلت املرتبة السادسة. بينما كان املؤشر اح 38.91. الواليات املتحدة األمريكية مبؤشر 38.9املرتبة اخلامسة مبؤشر 

( 91يقدم املؤشر مقاييس مفصلة عن األداء االبتكاري يرتكز على مثانون ) .15، وماليزيا 35.11اخلاص بالصني 
املؤشرات االبتكار  ويبني اجلدول التايل تطور مؤشرا منها البيئة السياسية والتعليم والبىن التحتية وتطوير االعمال.

 لمؤشر يف الدول الثالث.نسيب ل. ونالحظ حتسن 6119وسنة  6113للجزائر، تونس واملغرب بني السنة 
 2112: ترتيب الدول )الجزائر، المغرب وتونس( حسب المؤشر العالمي لالبتكار )المقارنة بين مؤشري 4الجدول رقم 

 (.2118و 
 تونس المغرب الجزائر 

 22 12 111 دولة( 162)من بني  6119املؤشر العاملي ترتيب االبتكار 
 12 19 162 دولة( 111)من بني  6113املؤشر العاملي ترتيب االبتكار 

 15 18 81  2018 خلق املعرفة
 26 92 115 6113  خلق املعرفة
 91 11 161 6119نشر املعرفة 
 112 31 169 6113نشر املعرفة 

 PIB (6119) 111 23 116من   %تدفقات االستثمار األجنيب املباشر،
 PIB (6113) 119 39 11من   %تدفقات االستثمار األجنيب املباشر،

 .6119و  6111، 6112ملي لالبتكار للسنوات: ااملصدر: بيانات التقرير الع
                                                           
1 Azzedine Ghoufrane, Nabil Boubrahimi et Adil Diani. Industrialisation et compétitivité globale du Maroc. 
Institut Royal es Etudes Stratégiques (IRES). Rapport . Septembre 2014. P26. 
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تكارات قابلة للتسويق، عن اجلامعات إىل اب احلظائر التكنولوجية مبثابة حميط حمفز لتحويل العلوم الصادرةتعترب و 
خاصة وأن الشركات عالية التكنولوجيا ترتكز على االبتكار والتقدم التكنولوجي، وهلذا فتفاعلها مع معاهد 

يف  مالتقنية ومساعدهت مالتكنولوجيا جيعلها حتسن قدراهتا االبتكارية. وهدفها مرافقة املقاولني يف ترقية ابتكاراهت
ات ترتكز على القرب اجلغرايف للمؤسساليت أن فكرة احلظائر التكنولوجية  1881تسويقها. وقد بني كروغمان سنة 

إىل تقليص التكلفة احلدية، وتزيد املنفعة يف حالة وجود روابط فكرية واجتماعية، كما بني انه لنجاح هذه  يؤدي
تسيريها  كبريا نسبيا، أن يتم تطوير ثقافة واحدة فيما خيص  احلظائر جيب توفر شروط منها: ان يكون عدد املؤسسات

 1وكذا جيب أن متر مدة زمنية معينة لتحقيق التفاعالت بني املؤسسات املكونة للحظرية التكنولوجية.

 المبحث الثالث: األقطاب التكنولوجية.

 الناشئة منها، واملتوسطة أوحىت إن جناح سياسة العناقيد الصناعية يف تنمية املنشآت سواء الكبرية أو الصغرية
باإلضافة إىل األمهية املتزايدة لالبتكارات ولتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف العملية اإلنتاجية، أدت إىل ظهور 

هي اليت و  اجملمعات اإلنتاجية اليت ترتكز على استخدام التكنولوجيا العالية وحتتوي على مجيع عوامل جذب األقاليم
 .متثل ما يسمى باألقطاب التكنولوجية

 ظهورها ومفهومها.المطلب األول: 

كشكل من أشكال األقاليم اليت تقوم على االحتكاك بني املنشآت الصناعية لقد ظهرت األقطاب التكنولوجية  
 واهلياكل املؤسساتية واجلامعات، فكيف ظهرت؟. وما هي مميزاهتا؟.

 الفرع األول: ظهورها.
ة األقاليم، ودورها يف تنمي جذب املنشآت عالية التكنولوجيااألمهية املتزايدة لالبتكارات والسعي حنو  إن

باإلضافة إىل املخرجات اإلجيابية اليت تعود على هذه املنشآت عندما حتتك باملنشآت االبتكارية وما ينجر عنه من 
ز البح ، اجلديدة اليت تربط بني املنشآت واجلامعات ومراك يف هذا اإلطار، ظهرت املشاريعو  . نقل  للمعلومة واملعرفة

ية، وهي تركزات األقطاب التكنولوجفظهرت  .من أجل وضع اسرتاتيجية التنمية احمللية واقتصاد مبين على املعرفة
جغرافية تقوم على استخدام التكنولوجيا العالية. حي  أثبتت العديد من الدراسات أمهية وفورات التجمع يف اختيار 

 موقع املنشآت، خاصة بالنسبة للصناعات االبتكارية. 

                                                           
1 Sana Harbi, Mariam Amamou et Alistair R. Anderson. Establishing high- tech Industry : The tunisian ICT 
experience. Technovation. N°9. 2009. P 469. 
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ققه املي الباهر الذي ححظيت األقطاب التكنولوجية بدراسات عديدة يف بلدان عديدة، منذ النجاح الع 
ا األقطاب التكنولوجية يف أوربوأنشئت العديد من  يف بوسطن. 509قطب وادي السيلكون يف كاليفورنيا، مث الطريق 

ديناميكية ابتكارية خلق إىل  Pierre Lafitte ، حي  يف هناية العقد تنبه02وخصوصا بفرنسا منذ ستينيات القرن 
 57ن : "الصناعات الثقيلة اليت طاملا كانت مرتبطة يف القر يرى أنكان تساعد على تنمية األقاليم. حي    جديدية

، Pittesburg، Birmingham ،La Lauraineمثل كربى الصناعية الملدن الذي كان مييز ا بالضباب والدخان
La Ruhr  ،ما عادن ... ولكنهكالفحم وامل  الثقيلةم يعد التقدم واملستقبل يرتبطان فقط باملواد فلقد وىل عصرها
قطب  Pierre Lafitteوأسس  ".املادة الرمادية، جودة التكوين وجودة احمليط عوامل أخرى مثل على انيقومأصبحا 

وقد كان يبح  عن خلق منوذج من العالقات املهنية يؤدي  ،5717سنة  صوفيا أنتيبوليس مبدينة 'نيس' الفرنسية
لم خبلق مدينة احلكمة وكان حي التعاون واملشاركة وتلقيح املعارف.منطق فسة واالنغالق ليحل حمله إىل تغيري منطق املنا

  1".واملعرفة

أدى إىل ختصص الدول املتقدمة يف القطاع  02التقسيم الدويل للعمل الذي ظهر منذ سبعينيات القرن مث أن 
ورة الصناعية الثالثة أمناط التصنيع يف العامل وذلك بسبب بداية الث تتغري و  الثال  والذي يتميز بالقيمة املضافة العالية

ناعية التقليدية إعادة متوقع األنشطة الصو  تطور االلكرتونيات والتقسيم اجلديد للعمل واملنافسة الدوليةالقائمة على 
 . بعدما كانت حمتكرة من قبل الدول الصناعية

آثار ب املسؤولة عن تطوير األقاليمبعدما تنبهت السلطات ناعي إعادة هيكلة النسيج الصكما أن االهتمام ب
 علميةفأصبحت املنشآت تبح  عن األماكن اليت تتميز بوفرة اخلربات الالعوملة، اليت أدت إىل تسهيالت االتصال 

جمال البح   جتمع املنشآت اليت تعمل يفواملهارات. كما أن لتكنولوجيا ستخدام االتقنية، سهولة انتقال املعارف، واو 
هوم القطب مفوهكذا فإن لمناطق اليت تعاين من األزمة. طاء حركية لوالتكنولوجيا احلديثة كان مبثابة أداة إلع

 .التكنولوجي فرض نفسه

ثل متديثة جتمع املنشآت اليت تعبئ البح  والتكنولوجيات احلأصبحت األقطاب التكنولوجية اليت تقوم على 
ختطيط على  هذه األقطابشاء ، ويقوم إناألقاليم اليت تواجه أزمات وإعطاءها ديناميكيةطريقة جيدة لتحسني صورة 

يف خلق  جنحت اليت رائدةالتجارب سة الكما أن درا اإلقليم وحتقيق التنمية املستدامة وجذب االستثمارات األجنبية.
                                                           
1 Sidi Mohamed RIGAR et Abdelhamid Bencharif. Innovations industrielles et développement territorial durable 
au Maghreb: une illustration à travers une étude comparative du technopôle du secteur agroalimentaire. Livre 
collectif. Codesria. 2016. P115. 
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جتعلنا نفكر أن فرنسا،  فيا أنتيبوليس يفيف الو.م.أ وصو جتربة وادي السيلكون مثل  قوة اقتصادية يف البلدان الغربية
 . لتكنولوجين بيئة مالئمة لالبتكار او  مرفقة مبحيط ثقايف يتكون من جامعات مرموقة، يكبيئة طبيعية خالبة 

 .األقطاب التكنولوجية الفرع الثاني: تعريف

على أهنا  LACAVEتساعا من احلظائر العلمية، يعرفها اهي عبارة عن تكتالت علمية وتكنولوجية أكثر 
"نظام حضري يقوم من جهة على تعاون األعوان احملليني وممثلي األعوان الوطنيني، ومن جهة أخرى على اسرتاتيجية 

 1تكتل جتمع بني منافسة األقاليم ومنافسة املؤسسات".

طن جغرافية حملية ملؤسسات مبتكرة، تتو  (، "األقطاب التكنولوجية هي تركزات5775) B. Ruffieuxحسب 
 2بالقرب من مراكز البح  والتكوين العلمي، هتدف إىل تكوين نظام جزئي ابتكاري".

، املتضمن القانون التوجيهي 0251ديسمرب  32املؤرخ يف  05-51حسب القانون رقم يف التشريع اجلزائري، و 
تكرة "القطب التكنولوجي يعين املوقع الذي يضم املؤسسات املب فإن: حول البح  العلمي والتطوير التكنولوجي،

 ".وهياكل التعليم والبح  يف جماالت تكنولوجية خمتلفة

، املتعلق مبؤسسات األقطاب التكنولوجية 0225ماي  3املؤرخ يف  12القانون عدد ، يف القانون التونسيو 
يعرف القطب التكنولوجي على أنه "الفضاء أو جمموعة  ،0221لسنة  39والذي مت إمتامه وتنقيحه بالقانون رقم 

الفضاءات املندجمة املعدة الحتضان أنشطة يف جمال التكوين والبح  العلمي والتكنولوجي من جهة، وجماالت إنتاج 
التكنولوجيا وتطويرها من جهة أخرى، يف اختصاص معني أو جمموعة اختصاصات، قصد الرفع من القدرة التنافسية 

صاد وتطوير مقوماته التكنولوجية وذلك حيفز التجديد التكنولوجي ودعم التكامل واالندماج بني هذه األنشطة، لالقت
 ."يف إطار األولويات الوطنية

(، فإن األقطاب التكنولوجية هي مدن أو مناطق حضرية هتيمن عليها 5774) Castells and Hallحسب 
ة عن طوير والصناعة. ميكن أن تكون ناجتة عن ختطيط حكومي أو ناجتالتكنولوجيا العالية ترتكز على البح  والت

(. PPPجتمع تلقائي للصناعات، ممولة من القطاع اخلاص أو العام أو بالشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص )

                                                           
1 Hayet KENDEL. Op cit. 
2 Gardelle, Linda, Josselin Droff, et Aziz Nafa. Op cit. P46.  
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مل خاصة اتتخذ أشكاال عديدة وتسميات متعددة مثل املدن العلمية. تتواجد األقطاب التكنولوجية يف كل أحناء الع
 1يف مشال أمريكا وأوربا وشرق آسيا، وتتميز التجارب األكثر جناحا منها بالتآزر بني الصناعة، اجلامعة واحلكومة.

، البتكار واملقاوالتيةوا يف دراسة حول األقطاب التنافسية OCDEمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ينت ب
أن األقطاب تدعم النمو االقتصادي عن طريق توفري البيئة املالئمة لالبتكار واملقاوالتية يف أنشطة معينة تعمل على 

ن املزايا تظهر . كما أن العديد مهاوخلق التمايز بينالسلع واخلدمات جودة و  زيادة اإلنتاجية بفضل حتسني فاعلية
عملون فيها، عندما يغري العمال املنشأة اليت يالذي حيدث املعارف نتشار بفعل ا تلقائيا دون احلاجة إىل تدخل الدولة

يف التك. وتنخفض أو عندما يستغل أصحاب العمل األفكار القادمة من الشركات الكربى أو معاهد البح 
 يف بسبب وجود حقل واسع من اليد العاملة املتخصصة. كما أنه من خالل التموقعالبح  عن العمل أو التكوين 

القطب التكنولوجي، فإن املنشآت حتقق اقتصاديات احلجم عندما تبيع سلعا وسيطة متخصصة يف سوق حملي 
واسع. غري أن تدخالت السلطات العمومية ميكنها القيام بدور مهم يف خلق وتطوير األقطاب الكفؤة، مثال، عن 

رئيسية واملتخصصة، التعاون، تطوير اهلياكل الطريق دعم أنشطة البح  اليت مل تصبح بعد تنافسية واليت تقوم على 
سيق بني ، متويل أنشطة التعليم والتكوين يف امليادين العامة، تسهيل التنبني املؤسسات العمل كوسيط خللق شبكات

 2املتعاملني الرئيسيني وتعبئتهم يف خدمة تطوير القطب".

 كار التكنولوجيألنشطة اليت تقوم على االبتلرايف جتمع يف مكان جغ هو القطب التكنولوجيومنه، نستنتج أن 
دينة ميكنها أن م. كما يعرب املفهوم عن عناصر التعليم العايل، البح  ومؤسسات عالية التكنولوجيايتكون من 

األقطاب التكنولوجية هي نتيجة لعملية التخطيط ناجتة عن مبادرات السلطات العمومية أو . و عديدةحظائر  تشمل
 حميط جاذب لألنشطة االبتكارية ونقل املعارف بينها. مزدوجة )عمومية وخاصة(، هتدف إىل خلق 

معية والبح ، اميكن القول أن األقطاب التكنولوجية هي أدوات التنمية االقتصادية اليت ترتكز على الطاقات اجلو 
وتؤدي إىل خلق صناعات جديدة، عن طريق املؤسسات عالية التكنولوجيا واليت هي يحاجة إىل روابط مع اجلامعات 

اخ املناسب لنجاح ومن أجل خلق املن تتميز باالنتقال من العلوم النظرية إىل العلوم التطبيقية.فهي ومراكز البح . 
لتوفري هاز املصريف اجلأخرى مثل تكز على مبدأ العالقات املتبادلة بني عناصر األقطاب التكنولوجية تر إن فاألعمال، 

سساتية وتوفري اخلدمات األخرى الضرورية لقيام األعمال كاهلياكل املؤ  األدوات املالية اليت تعترب حمرك لبيئة األعمال
                                                           
1 Deog- Seong Oh & Fred Phillips. Technopolis Best Practices for Science and Technology Cities. Edition 
Springer. London. 2014. P 44. 
2 Omar OUHEJJOU et Fatima Zohra SOSSI ALLAOUI. Op cit. P7. 
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عمالة املؤهلة. ة الذي يعمل على جذب الباإلضافة إىل توفري اإلطار املعيشي ذو اجلودة العالي .الفعالة وهياكل النقل
 .أن جتمع جمموعة من األعوان يف حيز جغرايف معني من شأنه تعزيز الروابط بينهامبا 

هتدف األقطاب التكنولوجية إىل نقل املعلومة والتكنولوجيا بني املنشآت العاملة يف نفس الصناعة وبني 
جذب  طاع الصناعي ال سيما يف جمال التكنولوجيا املتطورة،مؤسسات البح  العلمي والتعليم العايل، حتفيز الق

 االستثمارات األجنبية، خلق مناصب الشغل املاهرة وتعزيز الصادرات عالية القيمة املضافة.

مل ينشأ يف يوم واحد، يف منطقة ريف سان فرانسيسكو بل استوجب ذلك أكثر من  'وادي السيليكونإن '
نقل التكنولوجيا بني اجلامعات األمريكية واملنشآت املتخصصة يف ميدان االتصاالت. وذلك و  سنة من البح  522
  وقد ساهمظهر تلقائيا بني اجلامعات واملنشآت، الذي  fertilisation croisée 'التحفيز املتبادلما يسمى 'بفضل 

ع أوىل احلواسيب لضرورية لتشغيل وبيكثريا يف إنشاءها بعض الطلبة املميزين الذين متكنوا من انتاج االبتكارات ا
 الشخصية. 

)بنغلور يف  منها نذكر األقطاب املتخصصة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال منتشرة كثريا يف الدول الناشئة
يف كوريا اجلنوبية متخصصة  Inchon)الربازيل( يف هندسة الربجميات،  Sao Pauloخدمات اإلعالم اآليل والربجمة(، 

، وهذا ينم عن رغبة الدول احمليطة 05يف أجهزة اإلعالم اآليل ومركباته. وقد تسارعت هذه الظاهرة يف بداية القرن 
يف االستقاللية التكنولوجية واالستغناء عن التبعية للدول الصناعية الكربى يف جمال االبتكارات، بيد أهنا تتمتع 

 املؤهلة، مما يضمن هلا االندماج السليم يف التقسيم الدويل للعمل.بالقدرات العمالية 

ختتلف األقطاب التكنولوجية كثريا بني الدول اليت تنشؤها، وعموما فإهنا هتدف إىل تعزيز التنمية االقتصادية، 
التكنولوجيا العالية واالبتكار تعترب ضرورية خللق واحلفاظ على تنافسية املنشآت، املناطق والدول. كما هتدف إىل 

يف   Daedeokيف اليابان و Tsukubaقطب  حدث عند إنشاء )مثلماتقليص التفاوتات االقتصادية بني األقاليم، 
 ية.تعزيز نقل التكنولوجيا بني مؤسسات التعليم العايل واملنشآت واحلكومات لتحسني التنافس(، وكذا كوريا اجلنوبية

 1غري أن العديد من األقطاب التكنولوجية تفشل يف خلق التفاعل والتآزر بني األعوان الثالث.

 

                                                           
1 Deog- Seong Oh & Fred Phillips. Op cit. P 45. 



 

 

 

ةــوجيــاب التكنولــة إلى األقطــاقيد الصناعيــالفصل الثاني: من العن  

114 

 .التكنولوجية ومفاهيم أخرى مشابهة: األقطاب 52الشكل رقم 
 

 

 

   

 

                             
 

Source : Jean-Michel HUET et al. Les technopoles, moteurs de développement. L’expansion 
management review. 2012/4. N°147. P116. 

يبني الشكل تصنيف املفاهيم املشاهبة لألقطاب التكنولوجية باالعتماد على درجة االبتكار واألثر االجتماعي 
واالقتصادي الناتج عنها. كاألثر الضرييب، وكذا األثر على التنمية املستدامة. ونستنتج أن املناطق احلرة واألقطاب 

طاب رييب على االقتصاد الوطين ولكن املناطق احلرة ال تعتمد على االبتكار بشكل كبري بينما األقالتنافسية هلا أثر ض
التنافسية تقوم على االبتكار كأساس لقيام التنافسية. األقطاب التكنولوجية تعتمد بشكل متوسط على االبتكار وهلا 

هي املدن الذكية واملدن الرقمية فهي تقوم على االبتكار العايل، و أما الة والتكوين واالقتصاد الوطين. أثر على العم
تشري إىل مدن تتمتع بقدرة كبرية على جذب واالحتفاظ باملؤسسات اليت تشغل املوارد البشرية عالية الكفاءة 

 وللتكنولوجيا الرقمية وهتتم بالتنمية املستدامة.

 

 

 

 

 األقطاب التنافسية

لمناطق الحرةا  

 األقطاب التكنولوجية

 المدينة الذكية

رقميةالمدينة ال  

األثر على العمالة، التكوين وعلى  األثر على التنمية المستدامة
 االقتصاد الوطني

 األثر الضريبي

 درجة االبتكار
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 .وإيجابياهامراحل إنشائها المطلب الثاني: 

ية ومن هنا تظهر اليت جتتمع يف مراحل متتال إنشاء األقطاب التكنولوجية يتطلب توفري بعض الشروط األساسية
 تأثرياهتا اإلجيابية على املنشآت وعلى تنمية األقاليم.

 مراحل إنشاء القطب التكنولوجي:الفرع األول: 
 املرحلة األوىل: بداية وحتديد املشروع. -

ه. أهداف من إنشائاخلطوة األوىل هي مجع املعلومات اخلاصة باملشروع وحتليلها، وحتديد األهداف املرجوة 
 1املشروع جيب أن تكون واقعية، واضحة ومدونة.

 .التخطيط :ة الثانيةرحلامل -
لربنامج اخلاص ااملعنية ووضع هيكل املشروع و األطراف عقد االجتماعات مع مجيع و الشروع يف إجناز املشروع  
 2.وتكاليفهوحتديد املهام اخلاصة بكل طرف ووضع تقدير لتطور العمل  باإلجناز

 .تنفيذ املشروع :املرحلة الثالثة -
ر اجناز مرونة العمل ألنه ميكن تغيري بعض املهام البسيطة على مسا الرتكيز علىالتنظيم الفعلي للمشروع مع 

  .مراقبة تطور املشروعو التنسيق بينها ، املشروع. وخلق هيكل االتصال بني خمتلف األطراف
 إمتام املشروع. :املرحلة الرابعة -
 النوعية اليت وضعت يف املخطط األويل.مجيع األهداف الكمية و  املشروع عندما تتحققيكتمل 

 مزايا األقطاب التكنولوجية. الفرع الثاني:

 : ، نذكر منهاهناك إجيابيات كثرية خللق وتطوير ثقافة األقطاب التكنولوجية

يف اإلنتاجية بفضل الوصول إىل املدخالت ذات اجلودة العالية بأسعار منخفضة وإىل عوامل الزيادة  -
اإلنتاج املناسبة. ويعود اخنفاض سعر املدخالت إىل اخنفاض تكلفة املعامالت داخل القطب التكنولوجي 

وتوفر  افدسهولة بفضل تشابه األه ومعامالت الشراء اجلماعية. كما أن ميكانيزمات السوق تصبح أكثر

                                                           
1 Economic Development and Employment Division. Cluster Management. https://www.clusterportal-
bw.de/dowloads/publikation/download/dokument/cluster-management-a-practical-guide-part-b-tolls/. Vu le 
07/04/2018. 
2 IBID.  

https://www.clusterportal-bw.de/dowloads/publikation/download/dokument/cluster-management-a-practical-guide-part-b-tolls/
https://www.clusterportal-bw.de/dowloads/publikation/download/dokument/cluster-management-a-practical-guide-part-b-tolls/
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ثر حتقيق اقتصاديات احلجم. وتصبح عوامل اإلنتاج أكوهذا كله يؤدي إىل الثقة والتكامل بني املنشآت 
 فعالية )العمل، اللوازم...( وسهلة احلصول بفضل احلجم الكبري للمنشآت اليت تقتنيها.

ما يعزز تطوير  واالبتكار اخلاصة باملنشآت تتحسن بفضل الروابط بني العمالء واملوردين وهدرجة  -
االبتكارات بفضل السوق. كذلك، وجود مراكز البح  واجلامعات يف القطب التكنولوجي يسمح بالوصول 
 بسهولة أكثر إىل مصادر املعرفة التخصص يعزز من توفر العمالة املاهرة ألنشطة القطب التكنولوجي

 1ويساعد بذلك املنشآت على االبتكار باستمرار.

فضل انتشار املعلومة اخلاصة بفرص السوق ورؤية واضحة للقطب منشآت جديدة بخلق  -
التكنولوجي وقدرات تطوره. كذلك التمويل ميكن تطويره من خالل وضع جهاز لتحكيم األخطار الذي 

 تواجهه املنشآت اجلديدة.

مييز العنقود هو وجود عالقات ترابط دون تبعية بني املؤسسات، أي ان البيئة التنافسية هي ما  -
تعمل و يج من املنافسة والتعاون. فالشركات تتنافس بشدة ولكنها تتعاون يف تنفيذ مشاريع مشرتكة، مز 

 2املؤسسات التابعة للدولة واحلكومة ونقابات العمل على تسهيل التعاون بني املؤسسات املختلفة.

يف دراسة حول األقطاب التنافسية، بينت أن  OCDEالتعاون االقتصادي والتنمية منظمة  -
األقطاب تدعم النمو االقتصادي عن طريق توفري البيئة املالئمة لالبتكار واملقاوالتية يف أنشطة معينة، 
وتعمل على زيادة اإلنتاجية بفضل حتسني فاعلية وجودة السلع واخلدمات. كما بينت أن العديد من املزايا 

يها، فاملعارف تنتشر عندما يغري العمال املنشأة اليت يعملون ف ،ة إىل تدخل الدولةتظهر تلقائيا دون احلاج
أو عندما يستغل أصحاب العمل األفكار القادمة من الشركات الكربى أو معاهد البح ، وتكاليف 

 3البح  عن العمل أو التكوين تنخفض بسبب وجود حقل واسع من اليد العاملة املتخصصة. 

 ثون أن االقتصاد يزدهر يف األقاليم اليت تتميز بوجود املنشآت الناجحة يف تكوين اسرتاتيجياتلقد الحظ الباح
تعاون أو ترابط يف صناعة معينة عرب نفس سلسلة القيمة، وكذا األقاليم اليت تتوفر على اخلدمات املقدمة من قبل 

معات ومؤسسات ب ومراكز البح  والتطوير واجلااملهندسني والوكاالت التقنية واحملامني واحملاسبني ومستشاري الضرائ

                                                           
1 Touari Shem. Op cit. P9. 

 إيمان بن قصير وزكية مقري. مرجع سابق.  2 

3 OUHEJJOU et SOSSI ALLAOUI. Op cit. P6. 
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 واومقدم او التكوين. وما نلحظه أن الكثري من التجمعات ظهرت بصفة تلقائية مبجرد أن يتقارب جغرافيا عارض
 اخلدمات يف أماكن تضم شركاء. 

 .اشروط نجاحه الثالث: المطلب

هتدف احلكومات من وراء خلق األقطاب التكنولوجية إىل إعطاء ديناميكية اقتصادية واجتماعية لإلقليم، لذا  
كان من الضروري القيام بدراسة جدوى قبل الشروع يف إنشائه خاصة وأن فشل القطب التكنولوجي يعين خسارة 

 ا:جيب ان تتوفر على خصائص منه لنجاح األقطاب التكنولوجية يف حتقيق أهدافها،رؤوس أموال باهضة. و 

 عالقات بني املنشآت:خلق  -
هتدف املنشآت إىل التقارب اجلغرايف والتنظيمي من أجل تسهيل املعامالت وحتقيق وفورات احلجم. 
باإلضافة إىل نقل املعارف بني املنظمات اليت تعمل يف نفس اجملال، كما أن االطالع على االبتكارات 

قاليمها وباقي تطوير أوالسلطات تبح  عن احلديثة له أثر انعكاسي على الطاقات االبتكارية للمنشآت. 
مثل  رىباإلضافة إىل مزايا أخ .ماملستثمرين جيدون يف التجمعات االقتصادية عامة فرصا الزدهار أعماهل

 توفر اليد العاملة املتخصصة وتوفر الثقة والتكامل بينها وكذا تعرف املوردين على طلبات عمالئهم. 
  متويل فعال:نظام  -

قوم تطوير اهلياكل االبتكارية داخل األقطاب التكنولوجية، وغالبا ما يميثل التمويل عائقا رئيسيا يف 
القطاع العام بتمويل مرحلة التصميم والبناء وتستند االستثمارات داخل القطب إىل القطاع اخلاص. كما 

. كالمها يف نفس الوقت أن تضع الدولة نظام متويل خمصص واقحام شركاء عموميني وخواص أوميكن 
( وسيلة فعالة يف متويل مثل هذه املشاريع عن طريق BOTعقد بناء، تشغيل وإعادة امللكية )ذج المنو ويعترب 

ق عين أن احلكومة متنح قروضا للخواص شرط أن حتتفظ يح، وهو يالتعاون بني القطاعني العمومي واخلاص
ح تسهيالت مبنتسيري املشروع. وهناك وكاالت متويل متخصصة ميكنها املشاركة يف التمويل، وتقوم 
 1للمؤسسات املقرتضة كوضع شروط مناسبة أو احتمال نسبة خطر أكرب من البنوك التجارية.

 
 

                                                           
1 Jean- Michel Huet. Des technopoles au Smart Cities. Vers un écosystème digital en Afrique. Bearing Point. 
2015.  
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 :اهلياكل األساسيةتوفري  -

الفنادق و ضمان جودة العالقات بني األفراد عن طريق هتيئة القطب باملطاعم وأماكن للتالقي وتعين 
فيزات فري العقار ومتويل اهلياكل واالبتكارات )التحتو و  والبنوك ودور السينما قاعات املعارض واحملاضرات

 ، والعوامل اليت تؤدي إىلما من شأنه تطوير نظام أعمال مالئماجلمركية واإلعانات وتسهيل القروض(. 
  .فيهتوفري املساحات اخلضراء وأماكن الرت  الطاقة واملاء، وبناء املستشفياتحتسني جودة املعيشة مثل 

وتعترب هياكل النقل وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عناصر أساسية لقيام األقطاب التكنولوجية، 
تناسب  أسعار معقولةبو ومتوفرة يحجم يناسب حجم اجملتمع ، وسائل نقل متنوعة، فعالةوتتمثل يف توفري 

ات العمومية ؤسسيف امل التكنولوجيات احلديثةونشر ضمان االتصال واألنرتنيت للجميع وكذا . اجلميع
  واخلاصة.
 بيئة ابتكارية: توفري  -

ذلك أداة فعالة خللق بيئة ابتكارية وبع  روح االبداع لدى اليد العاملة، و قطاب التكنولوجية تعترب األ
من خالل خلق شبكة عالقات بني عامل األعمال واجلامعات واحلكومات، وعن طريق دمج املؤسسات يف 

يؤدي إىل زيادة االبتكارات وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات وتكوين ما  نفس الصناعة. وهذا التعاون
لرتكز يف اعن طريق  .من خالل التأكيد على خلق التكامل األمامي أو اخللفي يسمى سلسلة االبتكارات

مال عمنطقة جغرافية جملموعة من العوامل اليت تعزز االبتكار )الرأمسال البشري، املوارد املالية، مناخ األ
  1اجلاذب ووجود االتصال مع الشبكات االقتصادية العاملية(.

 عالقات مع اجلامعات:خلق  -

الصناعية عالية التكنولوجيا إىل نقل املعلومة والتكنولوجيا بني يكمن اهلدف األساسي لألقطاب 
فيز القطاع حتاملنشآت العاملة يف نفس الصناعة وبني مؤسسات البح  العلمي والتعليم العايل، وتؤدي إىل 

  الصناعي ال سيما يف جمال التكنولوجيا املتطورة.
ر للمنشآت للمشاريع االقتصادية، وتوف التعاون مع اجلامعات يسمح بتوفري التكوين املهين املناسب

 ل البح اجلامعة ميكنها تثمني أعما .بيئة مالئمة لتطوير ابداع عماهلا وإجياد حوض واسع من املادة الرمادية
 ،وتكوين الطلبة وكذا تطوير مشاريع يح  هلا عالقة مباشرة بالواقع وتوفري الكفاءات املناسبة لسوق العمل

                                                           
تيجية التنمية الصناعية في الجزائر. مذكرة ماجستير غير منشورة. جامعة لطيبي عبد هللا. تحليل دور العناقيد الصناعية في تعزيز استراا 1 

 .24. ص6114/6112وهران. كلية العلوم االقتصادية. 
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كنها احلصول واملنشآت من جهتها مي .تثمني أيحاثهم ورفع مستوى املنتجات العلمية إىلالباحثون ويسعى 
  .تبادل األفكارمن خالل األقطاب التكنولوجية على 

دفع البح  العلمي ضمن برامج التنمية االقتصادية، واالهتمام بالكفاءات العالية لذا، فمن الضروري 
وير اليت هلا اختيار مشاريع البح  والتط ،يف جمال التكنولوجيا، وخلق مناصب شغل ترقى إىل مستوياهتم

ى تطوير وجذب قييم أثرها علعالقة مباشرة مع األنشطة االقتصادية املتواجدة يف القطب التكنولوجي، مث ت
 .املنشآت ومناصب العمل اليت توفرها

 احلوكمة الرشيدة: -

لك توفر رؤية ، ويتطلب ذألقطاب التكنولوجيةوقد اعتمدت الدول على اسرتاتيجيات خمتلفة خللق ا
واضحة لألهداف املرجوة تتماشى مع اخلطط التنموية. وضع اسرتاتيجية واضحة تقوم على املوارد املتاحة  
كاإلمكانيات املالية واخلصائص الطبيعية والبشرية مما يساعدها على حتديد جماالت التخصص والرتكيز على 

يه، فإنه من وعلأمهية املنطقة من جانب العمران أو الريف. كما جيب األخذ بعني االعتبار طاقات اإلقليم.  
 الضروري أن يتم اختيار املنشآت حسب معايري معينة.

االشراف على سريورة القطب التكنولوجي عن طريق ضمان الشفافية واالستمرارية يف عملية وكذا 
حتقيق األهداف ل تطوره و توفري منوذج التسيري يكون فعاال حي  ميكنه مرافقة القطب التكنولوجي خال

وتوفري مناخ  ،التنمية االقتصادية لإلقليملتحقيق من شأنه أن جيعل القطب التكنولوجي مؤهال ما  ،املسطرة
 .اإلشراف على املشروع ومراقبته عن طريق وضع جمموعة من مؤشرات األداء استثمار مناسب لالبتكارات.

تسوية طب و يف الق اخلالفات بني اجلهات الفاعلة تحكيملالوساطة جيب على السلطات احمللية كذلك 
 له.النزاعات بني األطراف املشكلة 

 القطب التكنولوجي:ترويج  -

ملقدمة التعريف باخلدمات امن خالل على املستوى الوطين والعاملي، من الضروري االشهار بالقطب 
االستثمار  وكذا التحفيزات املمنوحة اليت هتدف إىل تسهيلبه،  للمنشآت ومبزايا اإلقليم واهلياكل املتوفرة

 عقد إىلطب ويهدف الرتويج بالقوخلق املؤسسات الناشئة كالتحفيزات الضريبية وتسهيالت التمويل. 
مهما يف  يلعب دوراو  اتفاقيات مع جامعات أو شركات أو أقطاب دولية هبدف خلق عالقات ثنائية مثمرة

  األجنبية.جذب املؤسسات احمللية و 
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 بالتنمية املستدامة:االهتمام  -

ما وهو ضرية ضمن االسرتاتيجية احلوتدخل  االجتماعية واالقتصادية ،تثمني املوارد الثقافيةعن طريق 
الطاقة حلماية لنفايات و الفعال لتسيري مستدامة تقوم على اليدفع القطب التكنولوجي ألن يكون مدينة 

توفري و  ،وإنتاج الطاقة باستعمال النفايات وإعادة تدويرها ،باللوائح الشمسيةالبيئة عن طريق انتاج الطاقة 
 السلع الثقافية.توفري ة والتعليم واإلعالم جلميع السكان وكذا ياخلدمات الصح

ختضع للمعايري الدولية واخلصائص املعمارية واالجتماعية لكل منطقة، اليت ذكية الدن وقد ظهرت امل 
 صديقة للبيئةلاحياء واألحتتوي على السكنات ذات اجلودة العالية ومجيع وسائل الراحة واملرافق الضرورية 

 ة.دطريقة تسيري النفايات، الوصول إىل املاء والطاقة، سهولة التنقل واالهتمام بالطاقات املتجدمن خالل 
هتدف إىل جعل مدينة اجلزائر العاصمة مدينة ذكية عن  0259وهي تعرب عن فكرة تبنتها اجلزائر منذ سنة 

حتسني اخلدمات  يفطريق استغالل تكنولوجيات اإلعالم هبدف حتسني جودة حياة املواطنني، ويتمثل هذا 
 وتقليص املشاكل احلضرية. 

 االجتماعية واالقتصادية:أجهزة التنشيط والتنسيق بني الشبكات توفري  -

co de espace-خاصة يف األقاليم كثيفة التكنولوجيا، ويطلق عليها إسم 'أماكن للعمل املشرتك 

working'  اليت تعترب دافع للمشاريع التكنولوجية أو خمرب للصناعة الرقمية. وغالبا ما تتكون هذه األماكن
بصفة تلقائية وإال فإهنا تدخل ضمن مشروع القطب التكنولوجي. وهي ليست مسكنا وليست مكتبا بل 

مبهام  القيام يفعملية تسيري القطب وتتمثل منطقة هجينة أين يستفيد األفراد من حميط مالئم للتواصل. 
متعددة منها: تنشيط وتسهيل العالقات والتعاون بني أعضاء القطب وتفعيل الثقة بينهم ويقدم خدمات 

ثل يف املطارات تتموتوفري هياكل  تنظيم االجتماعات والندوات. تنشيط القطب.لمثل تطوير الكفاءات 
كون هذه تإضافة األنرتنيت الالسلكي و وحمطات السكك احلديدية املكتبات أو حىت الفنادق خاصة عند 

 1مريح. شكلمهيئة بالفضاءات 

حمركات للنمو للدول إذا كانت القرارات اخلاصة ميكنها أن تلعب دور ونستنتج أن األقطاب التكنولوجية 
ملزايا ابإنشائها وتطويرها تتماشى مع النموذج القائم يف الدولة، ومن الضروري أن تكون املزايا املمنوحة ختتلف عن 

                                                           
1 Suire Raphaël, Vicente Jérôme, « Récents enseignements de la théorie des réseaux en faveur de la politique 
et du management des clusters », Revue d'économie industrielle, 2015/4 (n° 152), p. 91-119. URL : 
https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2015-4-page-91.htm.       
Vu le        07/04/2018.  

https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2015-4-page-91.htm
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املمنوحة يف الدول اجملاورة. وتعترب األقطاب التكنولوجية أداة قوية لتحقيق قفزات تكنولوجية وتثمني التطور الذي 
 تشهده الدول الناشئة خاصة يف جمال التكنولوجيات احلديثة أو الطاقات املتجددة. 

وقد أفرزت سياسة األقطاب العلمية عموما الكثري من النتائج اإلجيابية، ونذكر بعض األمثلة، فمثال الصني 
ارتكزت على سياسة االستهداف، حي  رأت احلكومة الصينية أن تستهدف مناطق جغرافية معينة والرأمسال األجنيب 

، مث وضعت 5792ملناطق اخلاصة منذ وأنشأت ا 1وقطاعات سلعية تكون حمور السياسات واالسرتاتيجيات.
تعتمد سنغفورة جهتها،  ومن تشريعات حتفيزية لالستثمار األجنيب املباشر وحاولت دعم القطاعات عالية التكنولوجيا.

بشكل كبري على الصادرات خاصة يف جمال السلع االلكرتونية وقد تبنت مشروع صناعات القرن الواحد والعشرين 
  نتج عنها خلق العديد من األقطاب التكنولوجية والعلمية. ين على املعرفةبغرض تطوير اقتصاد مب

منها أغلقت يف  % 12حي  أن  ،يشهد العامل فشل عدد كبري من التجارب يف جمال األقطاب التكنولوجيةو 
يف ت أن األقطاب التكنولوجية اليت فشلاليت حاولت تفسري هذا الفشل، هي  الو.م.أ، وكمثال على االنتقادات

اململكة املتحدة تطورت عن طريق جذب الشركات الكربى وليس خلق منشآت جديدة. وعموما أغلب األقطاب 
تتميز بقوة و  التكنولوجية الناجحة تطورت بالقرب من املدن الكربى اليت توفر اهلياكل املؤسساتية ذات اجلودة العالية

مليون دوالر أسرتايل على األقطاب  522جامعات مرموقة. يف أسرتاليا، أنفقت احلكومة مبلغ بني الروابط بينها و 
األخري مل تنجح إال واحدة منها، ويبدو أن السبب يف ذلك هو رفض اجلامعات نقل حقوق امللكية يف التكنولوجية و 

يف إجناز القطب  دوى معمقة قبل الشروعهلذا، فمن الضروري القيام بدراسات ج .الفكرية إىل املستثمرين املهتمني هبا
 2التكنولوجي مبا أنه يتطلب مبالغ مالية ضخمة.

العديد من املناطق يف العاملني الصناعي وغري الصناعي تأمل يف أن تصبح صورة عن وادي السيليكون، والعديد 
نجاح هذه لمنها تبنت املشروع بشكل متسرع. وقد قامت دراسة من احد املستشارين بتقدمي الرتكيبة السحرية 

بية أو عة )أو مؤسسة تكنولوجية(، حتفيزات ضريواملتمثلة يف: كمية قليلة من الرأمسال االستثماري، جاماألقطاب 
مؤسساتية جلذب املنشآت عالية التكنولوجيا، والقليل من الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. باإلضافة إىل كتيب 

                                                           
 إيمان بن قصير وزكية مقري. مرجع سابق. 1 

2 OCDE. La stratégie de l’OCDE pour l’emploi, stimuler l’esprit d’entreprise. 1998. P114. 
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المع وصور مجيلة واسم جذاب. كل هذا من شأنه أن خيلق الشروط املناسبة للتفوق على املناطق أو الدول اجملاورة، 
 1للصناعات الرائدة. اصبح مركز وأن ي

بالرتكيز على عوامل  يقطب التكنولوجويبني الشكل التايل منوذج للعالقات اليت تربط خمتلف العناصر املكونة لل
تكوينه. ورغم أن الكاتبني قد استلهما النموذج من جتربة الربتغال إال انه ميكن اسقاطها على الدول املتقدمة أو 
النامية. كما نالحظ أن الكاتبني ذكرا الشروط اليت وضعها بورتر لتكوين العناقيد وهي: شروط الطلب، العوامل، 

صناعات املكملة والداعمة. وأضاف الكاتبني دور السياسات العمومية والسياسات اسرتاتيجية وهيكل املنافسة، ال
شجيع االبتكار، وجودة ت، تعليم وتكوين املوارد البشريةاهليكلية مسعة وجودة املنتجات وأمهية بعض السياسات مثل: 

ربط بني املنشآت قات اليت تطبيعة العال حتسني هياكل الدعم.، الروابط بني اجلامعات والبح  والتطوير، الشهادات
دين واملقاولني من التعاون بني املور ، املنافسة/ التعاون بني املؤسسات املتكاملة واملرتابطة املكونة للمجمع الصناعي

 ردين متخصصني.و جذب م، الباطن

                                                           
1 Maximilian Benner. Cluster policy as a development strategy: Case studies from the Middle East and North 
Africa. University of Lûnburg. Working paper series in Economics. N°255. P17. 
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/ifvwl/WorkingPapers/wp_255_Upl
oad.pdf. Vu le 17/09/2017. 

https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/ifvwl/WorkingPapers/wp_255_Upload.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/ifvwl/WorkingPapers/wp_255_Upload.pdf
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 سياسات عمودية

 مجع املعلومات حول اجملاالت احلالية وميوالت الطلب. -

 ترويج التصدير. -

 .تنويع العمالء )الوطنيني والدوليني( -

 .تطوير السياسات املشرتكة للتسويق -

 على مستوى املنشأة واجملتمع.القيادة  -

 تعليم وتكوين املوارد البشرية. -

 تشجيع االبتكار، وجودة الشهادات. -

 الروابط بني اجلامعات والبح  والتطوير. -

 حتسني هياكل الدعم. -

 املنافسة/ التعاون بني املؤسسات املتكاملة واملرتابطة. -

 عاون بني املوردين واملقاولني من الباطن.الت -

 ردين متخصصني.و جذب م -

التكنولوجية. اإلقليميةمجمعات : عوامل نجاح ال11 لشكل رقما  

Source : Regina Salvador et Joana Chorincas. Les clusters régionaux au Portugal. Géographie, économie et société. N°8. 2006. P465.  
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 .التجارب العالمية بعض المطلب الرابع:

إن التجارب العاملية يف جمال إنشاء األقطاب التكنولوجية متعددة وختتلف كثريا من دولة إىل أخرى من حي  
ن مالظروف االقتصادية للدول اليت أنشأهتا وكذا أمهية املنشآت اليت جتذهبا. وسنذكر يف هذه الدراسة ثالثة أمثلة 

التجارب الناجحة اليت القت صدى عاملي، وجتربة وادي السيليكون وكذا اجملمعات اإليطالية تعترب أقطاب أنشئت 
بطريقة تلقائية لظروف تارخيية بينما القطب التكنولوجي مباليزيا نتج عن سياسات حكومية هتدف إىل حتقيق قفزة 

 نوعية يف جمال الصناعات عالية التكنولوجيا.

 .تجربة وادي السيليكونول: الفرع األ

القرب أكثر بلد يضم املؤسسات الناشئة وكذا الصغرية واملتوسطة اليت تعمل ب اليات األمريكية املتحدةتعترب الو 
من جمموع احلاضنات  %15يبلغ عدد احلاضنات يف الو.م.أ املمولة من قبل احلكومة من الشركات العاملية الكربى، 
وهي  %9اصة ، بينما متثل احلاضنات اخلباملدن الكربى هتدف إىل تنمية املناطق احمليطةوهي مؤسسات غري ريحية 

من النوع املشرتك من جمموع احلاضنات هي  %31هتدف إىل استثمار أمواهلا وتطوير بعض التكنولوجيات اخلاصة، 
 1وهلا املنظمات غري احلكومية واجلهات احلكومية.مت

ميثل وادي السيليكون جممع صناعي متخصص يف الصناعات الدقيقة يقع جنوب مدينة كاليفورنيا يف الو.م.أ، 
السيليكون لتسمية اإلقليم بسبب أن الصناعات اليت صنعت شهرته كانت قائمة على صنع الشرحية كلمة ومت اختيار  

ام البيئي على كميات كبرية نسبيا. ويقوم هذا النظواليت توجد يف املنطقة ب ،االلكرتونية باستخدام مادة السيليكون
، حي  أنه يف 02مل تكن املنطقة تتمتع بالديناميكية إال يف بداية القرن و التواصل بني املنشآت والبح  األكادميي. 

مت إنشاء جامعة ستانفورد وبعدها انتقلت النفقات احلكومية للمنطقة بغرض تطوير الصناعات اليت  5991سنة 
مها اجليش األمريكي يف احلرب العاملية الثانية وحىت يف فرتة احلرب الباردة. وبفضل توفر رؤوس األموال ووجود يستخد

 جامعة مرموقة أصبحت املنطقة جاذبة للعمالة.

، قام أحد أساتذة جامعة ستانفورد 'فيدريك تارمان'، وهو أستاذ متخصص يف اهلندسة 5732ويف سنة 
ن من طلبته ومها 'ويليام هولت' و'دافيد باكارد' بإنشاء مشروع يف املنطقة بدل التنقل إىل بإقناع اثنا ،الكهربائية

الضفة الشرقية واليت كانت جتتذب معظم اخلربات وخرجيي اجلامعات. وبالتايل أنشأ اخلرجيني من جامعة ستانفورد 

                                                           
 .81 -81صمرجع سابق. عدنان حسين يونس ورائد خضير عبيس.  1 
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 'والت ديزين'ن أول زبون هلما شركة شركة 'هولت باكارد' يف مستودع عائلي باملنطقة، وأنتجا 'مذبذب الصوت' وكا
اآللة احلاسبة  5792' اليت طورت سنة HPبعدها 'ومسيت اليت كانت مشهورة جدا يف تلك الفرتة، وتطورت الشركة 

العلمية واشتهرت بصناعة احلاسوب اآليل ذو اجلودة العالية. ويف منتصف أربعينيات القرن، تقلد 'فريدريك تارمان' 
ودعا ، اجلامعة 'ستانفورد' ملك ملؤسس توقام بإجيار املساحات اجملاورة للجامعة واليت كان منصب مدير اجلامعة

ان يسمح لعمال هذه ويف املقابل ك ،الشركات الكربى إىل التموقع فيها وتطوير أيحاثهم بالتعاون مع اجلامعةفريدمان 
 يف اجلامعة. الشركات باالستفادة من حماضرات وبرامج أكادميية

كربى الشركات وتشجيع إنشاء املؤسسات الناشئة باإلضافة إىل نظام متويل فعال يتمثل يف الرأمسال تواجد  
املخاطر الذي مت إنشاؤه هبدف تشجيع خلق منشآت جديدة بعد احلرب العاملية الثانية وشبكات أخرى للتمويل 

ناسب أدى إىل توفري احمليط امليف املشروعات الصغرية من قبل أصحاب األموال، كل هذا وتطورت االستثمارات 
 1خللق ديناميكية اقتصادية.

منشأة،  9222، كان عدد املنشآت عالية التكنولوجيا يف وادي السليكون 02العشرين  ويف هناية مثانينات القرن
ومنشآت عديدة  5779سنة  'قوقل'و 5774سنة  'ياهوشركة 'وبعدها عرفت املنطقة ازدهار شركات األنرتنيت مثل 

، عرفت املنطقة تطور الصناعات الرقمية 0222مل تتصدى لفقاعة األنرتنيت. يف سنوات اهنارت ألهنا  أخرى
غري أن وادي السليكون عرف تدهورا يف نسبة التوظيف يف  2والشبكات االجتماعية وتلتها الصناعات اخلضراء.

 منخفضة األسعار مما جعل املنشآت الكاليفورنية ختسر ، وذلك بسبب تطور املنتجات اآلسيوية02مثانيات القرن 
دم طويال واستطاعت هذه املنشآت أن تستعيد قوهتا بفضل ابتكار منتجات ه األزمة مل تتنافسيتها. غري أن هذ

 3قصرية. يف فرتاتابتكارية تكنولوجية جديدة بالتعاون مع املنشآت الناشئة اليت كانت تنتج مركبات 

ون يف خلق أحسن االبتكارات وحتقيق الشهرة العاملية اليت جعلت كل دول العامل تسعى إىل جناح وادي السليك
تطبيق هذه التجربة يعود إىل خلق ميزات عديدة منها: شبكات التواصل بني األشخاص العاملني هبا، أو ما يسمى 

الذوبان   العمل يف املنطقة بغرض، وهذا ما جعل املقاولني يف العامل األكثر طموحا يسعون إىل'فن إقامة العالقات'

                                                           
1 Marc Abélès. Les nouveaux riches un ethnologue dans la Silicon Valley. Editions Odile Jacob. PARIS. 
2002. 
2  Jérôme Vicente. Op cit. P16. 
3 IBID. P17. 
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يف احمليط االبتكاري للجامعة، احلاضنات املتخصصة، التجمعات االجتماعية، املعارض، والتعرف على آخر 
 االبتكارات.

 .التجربة اإليطاليةالفرع الثاني: 

القوية بني لروابط اخلق شهدت إيطاليا تطور تنظيم صناعي رائد يتمثل يف نسيج مقاواليت كثيف ناتج عن 
يطايل حقق فائضا امليزان الصناعي اإلوقد عرفت إيطاليا تطورات اقتصادية ال يستهان هبا، حي  أن  األقاليم احمللية.

مليار أورو سنة  0222وحقق الناتج احمللي اخلام فائضا بقيمة . 0227و  0229مليار أورو باملتوسط بني  17بع 
من الناتج  %03.3لقيمة املضافة اإلمجالية للصناعة اإليطالية كانت متثل عامليا. كما أن ا 7لتحتل املرتبة  0253

 0250.1احمللي اخلام الوطين سنة 

ل أرنالدو بانياسكو ألول مرة من قب (أو ما يعرف باملعجزة االقتصادية اإليطالية)استعملت تسمية 'إيطاليا الثالثة' 
Arnaldo Bagnasco  إيطايلوهو باح   ،وكثريا ما استخدمت من قبل بيكاتيين 02هناية سبعينيات القرن يف 

ميتاز اهليكل و جمموعة اقتصادية متجانسة  يكونجزء من إيطاليا 'إيطاليا الثالثة' ثل متيف علم االجتماع. و متخصص 
 االقتصادي للمنطقة هبوية إقليمية قوية ميتد من توسكانا غربا إىل حدود النمسا، ومن سلوفينيا إىل شرق غرب

 إيطاليا.

-Emilieد أن إقليم يدعى 'إمييلي روماين' حي  أنه مثال جن أمهية املنطقةاالقتصادية تبني اإلحصائيات  

Romagne  مؤسسة أي مبتوسط  442222مليون نسمة وأكثر من  4.1الذي يقع يف قلب إيطاليا الثالثة يضم
  2املقاوالتية هلذا اجلزء من إيطاليا.نسمات. وهذا ما ينم عن احليوية والديناميكية  52مؤسسة لكل 

العناقيد الصناعية اإليطالية هي أنظمة حملية ترتكز على أنشطة اقتصادية تقليدية، النموذج األكثر انتشارا هبا 
 يتمثل يف صناعة صغرية تبيع منتجاهتا يف السوق احمللي ويكون موقعها غالبا يف الريف وتكون عائلية. ورغم املنافسة

ني رجال األعمال غري أهنم عملوا على تقارب هذه املؤسسات الصغرية املتكاملة فيما بينها. وقد متيزت هذه القوية ب
تسبت هذه املناطق وبفضل فعالية هذه األنظمة، اكات املنتشرة باملنطقة. املناطق بوفرة اليد العاملة واخلربة يف الصناع

                                                           
1 Noémie CONDOMINES et al. Entreprises et territoires : sur les traces de la troisième Italie. Rapport de la 
mission d’étude en Italie 2014-2015. Master stratégie territoriale et urbanisme. Institut des hautes études de 
développement et d’aménagement des territoires européens (IHEDATE). 21 mars -3 avril 2015. P5-6. 
2 IBID. P8. 
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ي يف ميادين عديدة مثل النسيج، األثاث، اجللد، األحذية، مكانة اقتصادية قوية على املستوى األوريب والعامل
 ميكانيك الدقة، والنظارات. 

من إمجايل الشركات واملؤسسات العاملة فيها، حي  أن  %12متثل املؤسسات والشركات الصغرية يف إيطاليا 
عامل، ويرتكز معظمها يف املثل  الصناعي الشمايل  522من الشركات الصناعية هبا ال حتتاج ألكثر من  79%

وهي  ،)ميالنو وتورينو وجنوة( أو مثل  توسكانا الصناعي )فلورنسا وبراتو وبستويا(. ومتثل املؤسسات احلرفية
يوجد ثالث  1من إمجايل النشاط التجاري والصناعي واخلدمي. %33، عامال 02املؤسسات اليت توظف أقل من 

ل خصائص خمتلفة نشأت بفض يف املودا، ميكانيك الدقة واألحذية الرياضية يف ثالث مناطقعناقيد متخصصة 
 لألقاليم. تارخيية

 ومن أهم اخلصائص اليت متيز العناقيد اإليطالية مايلي:

االنتماء التارخيي للمنطقة والتعاون الكثيف بني املقاولني الذي يكون نسيج من العالقات غري الرمسية.  -
 2العنقود بالقدرة على التكيف مع تطورات السوق ومستوى البطالة املنخفض.ويتميز 

أوىل املؤسسات اليت تطورت يف إيطاليا الثالثة كانت املؤسسات العائلية اليت توظف أفرادها وحىت األطفال،  -
هام معينة. م ويتخصص كل فرد يف مهمة معينة والعالقة ما بني العائالت تتمثل يف إعارة اآلالت او املساعدة يف

ويتميز املقاول يف العنقود بالنشاط والقدرة على االبتكار، وتتحلل املؤسسات غري القادرة على االبتكار لصاحل تلك 
 3 اليت متكنت من استيعاب التكنولوجيات اجلديدة.

، مما لكنيحسب طلبات املسته منتجاهتا التخصص املرن: حي  تسعى املنشآت العاملة هبا إىل تكيف -
 متتاز بقدرات ضمن العنقود الصناعي اإليطايلاليت تعمل وذات نوعية رفيعة مما جيعل الشركات مينحها ميزة تنافسية 

  4نقود.ويساعد على ذلك التخصص الكبري وتقسيم العمل داخل الع، تنافسية عالية بفضل النوعية وسرعة االبتكار

ل إىل التعاون فيما نافس يف السوق غري أهنا متيتإيطاليا الثالثة تاملنافسة والتعاون: رغم أن أغلب املنشآت يف  -
بينها خاصة فيما خيص االشرتاك يف اخلدمات والتقنيات وتبادل املدخالت. كما أن العالقات داخل العنقود جيدة 

 .فخاصة وأن معظم املنشآت عائلية وبالتايل فالعالقات مع العمال أو مع املنشآت األخرى ختلو من التكل

                                                           
 ليندة فريحة وخديجة عزوزي. مرجع سابق. 1 

2 Clusters mondiaux. Op cit. P33. 
3 Noémie CONDOMINES et al. Op cit. P12. 

 ليندة فريحة وخديجة عزوزي. مرجع سابق.4 
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غري أن حتسني مستوى املعيشة يف إيطاليا وكل الدول املتقدمة أدى إىل ارتفاع سعر اليد العاملة يف تسعينيات 
. وبعد اهنيار جدار برلني وجدت إيطاليا نفسها بالقرب من األنظمة اليت كانت شيوعية الضعيفة اقتصاديا 02القرن 

باعتبارها أقل  ناطقإىل نقل أعماهلم إىل هذه املتجون االيطاليون واليت كانت تسعى إىل تطوير اقتصادياهتا فأجرب املن
تكلفة. مت اإلبقاء على أنشطة البح  والتطوير )تصميم املنتجات وإنتاج النماذج( ونقل األنشطة ذات القيمة 

ا أنه جرده مب املضافة املنخفضة إىل مقاولني من الباطن يف اخلارج. وهذا ما أضعف العنقود الصناعي بإيطاليا الثالثة
غري ان اخلربة اإليطالية يف جماالت  1من خاصية مهمة وهي ارتباط العمال بالصناعة، وارتباط األعوان املمثلة للعنقود.
املدن اإليطايل هو ان  وما مييز اجملمع معينة مثل التصميم واملودا تبقى قوية ومعرتف هبا دوليا ومتثل بصمة العنقود.

املكونة إليطاليا الثالثة ليست مدن كربى أو مراكز عمرانية كبرية اليت حتتوي على أنشطة انتاج أو خدمات أو شركات 
بفضل سكاهنا عن طريق خلق التفاعالت بني الصناعات الصغرية مما أدى إىل تطويرها  تتطور عظمى بل هي مدن 

 جلودة العالية.ومنحها شهرة عاملية، واكتسبت هذه املنتجات شعار ا

 .التجربة الماليزيةالفرع الثالث: 

لقد شرعت احلكومة املاليزية، وبعد تويل رئيس الوزراء 'مهاتري حممد' ملنصبه، يف االهتمام بالتكنولوجيا والبح  
وذلك سنة  ،: حنو جمتمع صناعي متقدم'0202ياسات تعرف باسم 'رؤية جمموعة من الس والتطوير حي  وضعت

حي  خصصت ميزانيات كبرية هلذا اجملال وكذا إنشاء مؤسسات تعمل على ربط اجلامعات بالقطاع . 5775
، الشركة املاليزية للتنمية التكنولوجية 5779اليت أنشئت سنة  MTDCالصناعي مثل شركة تطوير التكنولوجيا املاليزية 

وينقسم خمطط  2منتجات قابلة للتسويق.اليت هتدف إىل حتويل األفكار املستوحاة من نتائج البح  العلمي إىل 
مراحل، حي  هتدف السياسات يف املرحلة األوىل إىل خلق قطب تكنولوجي 'السوبر كوريدور  3إىل  '0202'رؤية 

لالتصاالت'، مث يف مرحلة ثانية ربط القطب التكنولوجي مبدن رقمية أخرى يف ماليزيا ويف دول أخرى، ويف املرحلة 
 تسعى احلكومة إىل حتويل ماليزيا إىل اقتصاد معريف وجمتمع معريف. 0202الثالثة ويحلول سنة 

                                                           
1 Noémie CONDOMINES et al. Op cit. P22 
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كشركة ذات أسهم املال املساهم، وتبعتها حدائق تكنولوجية أخرى  5799مت إنشاء حديقة التكنولوجيا سنة 
 ةهتدف إىل اجتذاب مشروعات عالية التكنولوجيا يسريها جمموعة من املتخصصني وأساتذة اجلامعات مثل حديق

 1جوهور التكنولوجية وحديقة االبتكار التكنولوجية وحديقة كوليم للتكنولوجيا رفيعة املستوى.

خطة طويلة  ضمن، 5771مت إنشاء مشروع السوبر كوريدور املتخصص يف جمال املعلوماتية واالتصاالت سنة 
وير يف ماليزيا، هام البح  والتطاحلكومة إىل جذب الشركات العاملية وتفرض عليها القيام مب ااألجل هتدف من خالهل

وكذا تعزيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحتك بالشركات الكربى وتستفيد من تقنياهتا العالية. مجدت املشاريع 
 ولكنها استأنفت مباشرة بعد عودة الرواج االقتصادي. 5779بسبب أزمة 

تساهم شركة  باهلياكل التكنولوجية حي يقع القطب التكنولوجي السوبر كوريدور يف منطقة حضرية جمهزة 
االتصاالت املاليزية بإنشاء البنية التحتية، ويندمج يف عمران العاصمة. يقع يف منتصف كواالملبور عند برج برتوناس 

غري أنه بعدها مت بناء العديد من  ،م 415وطوله  5779مشاال الذي كان ميثل أعلى برج يف العامل عند بنائه سنة 
ثالن متني تالل بنايتنيال نيتبني هاويقع األبراج األعلى منه، وميتد القطب التكنولوجي حىت مطار كواالملبور جنوبا. 

. وميتاز هبياكل النقل املتطورة يتضمن كم 51كم وعرضه   12طوله على شكل رواق ، وميتد لنهضة املاليزيةرمزان ل
ذكية  مدينةنها مله بقلب العاصمة وطريق سيار فعال يربط القطب التكنولوجي باملدن الكربى، قطار سريع يص

قطب العاصمة اإلدارية لل Putrojayaاليت متثل مركز األعمال للقطب التكنولوجي، ومدينة  Cyberjaya تدعى
ة واملاليزية. وتعين  ضارة اإلسالميبني احلذات البعد احلضاري املختلط واليت متتاز باهلندسة املعمارية  التكنولوجي
 'النجاح'. jayaكلمة 

الفرنسية وكذا  لايرويضم برج برتوناس العديد من الشركات متعددة اجلنسيات، مثل شركة برتوناس وشركة لو 
العديد من الفنادق وبنايات أخرى حتوي على مكاتب. حيوي القطب التكنولوجي على جامعة بوترا ماليزيا 

 322جية مبساحة رية تكنولو ات اجلديدة لإلعالم واالتصال. وحظاملتخصصة يف البح  والتطوير يف التكنولوجي
كوريدور   شآت اليت حتمل العالمة القانونية للسوبرهكتار تتوفر على هياكل عالية التكنولوجيا تستقبل املن

 لالتصاالت.
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  1ويعود تأسيس مباردة السوبر كوريدور إىل األسباب التالية:

التنافسية  زاياهاملختسر مكانتها العاملية اقتصاديا، وذلك بسبب خسارهتا يف طريقها إىل أن ن ماليزيا أإدراك   -
 يف القطاعني الصناعي والزراعي.

وأكثر  العالية االتكنولوجياالهتمام باحلاجة إىل دفع االقتصاد باجتاه القطاعات عالية اإلنتاجية من خالل   -
 األنشطة اليت ختلق القيمة املضافة.

 ثل أحسن الفرص للتحول االقتصادي واالجتماعي لألمم.مياإلدراك أن عصر املعلوماتية والتكنولوجيا   -

عامل  49222شركة عاملية، وتوظف  522منشأة منها  5922قام جبذب  السوبر كوريدور، 0229يف جوان 
مؤهل. وأصبحت ماليزيا ثال  أكثر بلد جاذب لالستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة بعد اهلند والصني فيما خيص 

 2التكلفة واخلربات.

يدور لالتصاالت لسوبر كور الشركات اليت تنتمي إىل اتثمرة، حي  أن ح العديد من املزايا للشركات املسومتن
رية ظ، حUPM-MTDCرية ماليزيا للتكنولوجيا، مركز كواال المبور، ظ، أو حCyberjayaالعاملة يف مدينة 

Penangالتصاالت رية جوهور، وكذا كليات اظمركز التجارة العاملي ملالكا، ح رية كوليم للتكنولوجيا العالية،ظ، ح
 3لتسهيالت التالية:يف معاهد التعليم العايل تستفيد من ا

سنوات، أو ختفيض  52على الدخل القانوين ملدة  %522إعفاء ضرييب تستفيد من يف حالة شركة رائدة  -
 سنوات.  1على النفقات اخلاصة باالستثمارات املعتمدة ملدة  522%

االستفادة من عالوات البح  والتطوير بالنسبة للشركات اليت تنتمي إىل القطب التكنولوجي ورأمساهلا ذات  -
 أغلبية ماليزية. 

من اقتصاد يقوم على استغالل املواد األولية )الغاز والبرتول  05لقد حتول االقتصاد املاليزي يف مطلع القرن 
ارات األجنبية، وذلك بفضل سياسة إحالل الواردات وتشجيع ..( إىل اقتصاد صناعي ممول من قبل االستثم

الصادرات وكذا العمل على حتويل املواد األولية، مما جعلها حتتل مرتبة مرموقة بني أكرب املصدرين للمركبات 
                                                           
1 ABDELKADER djeflat, Aziz NAFA et Mohand CHITI. Stratégies d’acteurs dans le développement économique 
des territoires. CREAD. Alger. 2017. P40. 
2 IBID. P41. 
3 La Malaisie en raccourci. Rapport réalisé par l’Autorité Malaisienne du développement des investissements. 
 Janvier 209. P57. 
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دت إىل جذب أ كلها عوامل  االلكرتونية. كما أن عصرنة هياكل النقل، خلق املناطق احلرة والتحفيزات الضريبية
 1ستثمارات األجنبية املباشرة.اال

فيما خيص سهولة األعمال  1وضع ماليزيا يف املرتبة  0254' لسنة Doing Businessتقرير البنك الدويل '
. كما تتميز ماليزيا هبياكل 07، وسويسرا املرتبة 55وأملانيا املرتبة  52قبل حىت اململكة املتحدة اليت أحرزت املرتبة 

ري عاملية، وكذا انتشار واسع لشبكة األنرتنيت عالية التدفق وموقع اسرتاتيجي يف منطقة ذات جودة عالية مبعاي
ار جلذب يف لوحة اشه ذكرويدرك اجلميع يف ماليزيا أن اإلنسان هو حمرك التنمية االقتصادية، حي   2اآلسيان.

 األعمال تصبح أكثر سهولة'.املستثمرين إىل ماليزيا 'حنن نعلم أنه إذا كان االنسان هو الرأمسال فإن 

 ويقوم السوبر كوريدو لالتصاالت مباليزيا على خصائص متيزه، منها:

التعاون ما بني القطاعني العمومي واخلاص: الدولة تأخذ املبادرة يف التخطيط بينما القطاع اخلاص يقوم  -
لتنمية اخلاص يف ا املشاريع، وهذا من شأنه أن يقلص عبء النفقات العمومية وإقحام القطاعبتنفيذ 

 االقتصادية.

تها،  مناخ األعمال وبع  القطاعات اليت ترغب الدولة يف تنمي سنيهتدف إىل حتالعديدة اليت التشريعات   -
 يع االبتكارات.ما من شأنه تشج ة وتعزيز قوانني امللكية الفكريةالتجارة االلكرتونيكما هتدف إىل تسهيل 

وريدور كعة تطور القطب التكنولوجي السوبر  وهي مؤسسات أنشئت بغرض متاب ،املؤسسات الوسيطة -
موعة من اخلرباء ، جملالتصاالت، ومنها شركة تطور االتصاالت التابعة لوزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار

الدوليني من خالل عقد اجتماعات سنوية هتدف إىل مجع أفكار هذه النخبة للبح  عن أساليب دمج 
يزيا يف االقتصاد املعريف. باإلضافة إىل مؤسسات أخرى هتدف إىل مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مال

 وتشجيع املقاوالتية.

هتدف إىل دعم نشاطات االتصاالت ومن بينها: ضمانات سياسات واضحة ل يف ، واليت تتمثاحلوكمة -
ؤسسات الرقمية، التحفيزات املمنوحة للم االستثمارات، قوانني االتصاالت، تطوير اهلياكل، تطوير املدن

 اخلاصة للتعليم العايل.

                                                           
1 Carine Cheval. Mahatir et le défi malaysien. Revue ‘outre-terre’. Vol n°2 (1). 6114. P28. 
2 Malaisie guide business 2014. Revue LE MOCI. Du 18 Sept au 1er Oct 2014. N° 1971. P26. 
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   :الفصل اتمةخ

هبا زاد االهتمام ، فقد 57يف مثانينات القرن ظهرت ملنشآت اإلنتاجية يف املوقع اجلغرايف اجتمع  ظاهرة رغم أن
 ا التنموية.أدجمتها يف اسرتاتيجياهتسواء يف الدول املتقدمة أو الناشئة او حىت النامية، اليت  02تسعينات القرن منذ 

ة والشركات تكوين روابط بني املؤسسات الصغرية واملتوسطإىل  اقتصاد تنافسيفلجأت الدول اليت ترغب يف خلق 
التفاعالت اإلجيابية اليت حتدث بني املؤسسات اجملتمعة يف مكان معني، وتتمكن من مما يؤدي إىل خلق  الكربى،

 .ة والتعاونمجع املنافسة، احملاكا

 وانتقال العملية اإلنتاجية من املخابر إىلاألقطاب التكنولوجية هي جتمعات ملؤسسات البح  واألعمال 
تاج إىل حتهذه األقطاب واكتساهبا اجلاذبية للخربات واألنشطة االبتكارية، فإهنا املصانع مث إىل األسواق. ولدعم 

وتقوية  ،ية تؤدي إىل حتسني مناخ األعمالياكل مؤسساتههياكل متنوعة تسمح بتوفري إطار معيشي مناسب و 
يم مبا أنه أصبح جاذبية األقاللتحسني وهي غالبا تستخدم كحل العالقات الشبكية بني األطراف املشكلة للقطب. 

  لإلقليم أمهية تفوق أمهية الدولة حي  أن تنمية األقاليم تؤدي إىل انتشار التنمية عرب األقاليم األخرى.

 تكنولوجية؟.المن خالل إنشاء األقطاب  لالستثمارات احمللية وخاصة األجنبيةجاذبا اإلقليم صبح يكيف ف
 وهذا ما سنراه يف الفصل الثال .

 



 

 :لثثافصل الال

اذبية االستثمار األجنبي ج

كل من  في المباشر

 تونس والمغرب.الجزائر، 
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 تمهيد: 

يعترب االستثمار األجنيب املباشر ظاهرة اقتصادية طاملا شكلت اخلريطة الصناعية للعامل، ما جعلها حمل اهتمام 
الكثري من الباحثني واالقتصاديني. وميثل االستثمار األجنيب رأمسال خارجي متدفق حنو البلد املستقطب، ويهتم هذا 

تثمارات ئد للمشروع االستثماري وتوفر األمان له. وتزايدت أمهية االسالرأمسال بالظروف السائدة يف البلد اليت تضمن عوا
، وأصبحت الدول تستعني هبا يف متويل 02األجنبية يف أعقاب أزمة املديونية اخلارجية اليت ظهرت يف مثانينات القرن 

 مشاريعها التنموية.

ه واجلدوى حد سواء، واهتمت مبعرفة حمدداتلقد اهتمت الدول املتقدمة والنامية باالستثمار األجنيب املباشر على 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية منه ومت وضع السياسات املالئمة بغرض جذبه. فكان ال بد من حتليل أمهية االستثمار 

يب . حيث أن جذب االستثمار األجنمن شأهنا أن جتذب هذا االستثمار بالنسبة للدول املضيفة وأهم العوامل اليت
 ساعد على االندماج يف سالسل القيمة العاملية.ي ر يستدعي تطويرا جلاذبية األقاليم خاصة وأنهاملباش

الثاين تطرقنا ألمهية  ويف اجلزء يف هذا الفصل التطرق إىل أمهية االستثمار األجنيب املباشر، أشكاله وحمدداته. ومت
تثمار األجنيب العاملية. ويف اجلزء الثالث تطرقنا لواقع االسجاذبية األقاليم وتطورها ودورها يف االندماج يف سالسل القيمة 

 اجلزائر، تونس واملغرب.كل من املباشر يف  
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 االستثمار األجنبي المباشر. المبحث األول:

هذا املبحث  ول يفوحنالقد أصبح ينظر إىل االستثمار األجنيب املباشر على أنه أداة فعالة للنهوض باالقتصاد. 
أن نستعرض تعريف لالستثمار األجنيب املباشر وأوجه االختالف بينه وبني االستثمار األجنيب غري املباشر، النظريات 

 املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر وكذا اآلثار النامجة عنه.

 المطلب األول: االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر.

عن اآلخر فيما  حيث خيتلف كل نوع ،من االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر وتفرق األدبيات بني نوعني
 خيص األهداف واآلثار على الشركات متعددة اجلنسيات وعلى الدول املضيفة.

 .تعريف االستثمار األجنبي المباشرالفرع األول: 

عريفات خمتلفة للوصول ذا اجلزء أن نتناول تعليه لالستثمار األجنيب املباشر لذا حناول يف ه اليس هناك تعريفا متفق
إىل تعريف شامل، حيث نذكر يف البداية تعاريف بعض املؤسسات الدولية اليت اهتمت مبوضوع االستثمار األجنيب مث 

 نتطرق إىل تعاريف بعض االقتصاديني.

قائمة سواء  ملشاريع اليعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه: "عبارة عن إنشاء مشاريع جديدة، وتوسيع ا
 مع اكتساب احلق يفّ إدارة املشروع ،كانت مملوكة بالكامل للمستثمر األجنيب أم المتالكه أسهم إحدى الشركات

ويرافق هذا االستثمار انتقال التكنولوجيا واملوارد واملهارات والقيام بعمليات إنتاجية متكاملة يف البلد  .والرقابة عليه
 1املضيف".

االستثمار األجنيب املباشر على أنه "جمموعة العمليات املختلفة املوجهة  FMIصندوق النقد الدولي ويعرف 
كأدىن  %02للتأثري يف السوق وتسيري املؤسسة املتوطنة يف دولة خمالفة للدولة األم". ويضع صندوق النقد الدويل نسبة 

 سات االعمال ومن عدد األصوات فيها.نسبة من األسهم اليت ميتلكها املستثمر األجنيب من إحدى مؤس

على انه: "ينطوي على متلك املستثمر األجنيب حلصة ال  OCDEمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وتعرفه 
من إمجايل الرأمسال أو قوة التصويت". غري أن هذه النسبة غري متفق عليها حيث أن اسرتاليا تعترب بأن  %02تقل عن 
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يف فرنسا،  %02على األقل من حقوق امللكية، وتبلغ هذه النسبة  %02باشر يستلزم حيازة االستثمار األجنيب امل
 2يف كل من الو.م.أ والسويد وأملانيا. %02و

على أنه: "ذلك االستثمار الذي ينطوي على  UNCTADهيئة األمم المتحدة للتجارة والتنمية وتعرفه 
مر التحكم اإلداري بني الشركة يف البلد الذي ينتمي إليه املستث عالقة طويلة املدى تعكس مصاحل دائمة ومقدرة على

 وشركة أو مؤسسة اعمال يف بلد آخر يكون مستقبال لالستثمار".

بأنه: "عبارة عن إنشاء مشروعات جديدة يف الدولة املضيفة أو اإلضافة إىل  'هاس' و 'روس'ويعرفه كل من 
يفة جانب، أو شراء املستثمرين األجانب للشركات احمللية يف الدولة املضرصيد اآلالت واملعدات بواسطة املستثمرين األ

3أو أكثر من أصول الشركة(". %02)غالبا ما تكون 
 

عيا "كل استثمار يتم خارج موطنه حبثا عن دولة مضيفة س :أن االستثمار األجنيب املباشر هو فريد النجاريرى 
 4لية والسياسية سواء هلدف مؤقت أو ألجل حمدد ألجيال طويلة االجل".وراء حتقيق حزمة من األهداف االقتصادية واملا

أن "االستثمار األجنيب املباشر هو االستثمار الذي ينطوي على متلك املستثمر  عبد السالم أبو قحفيرى 
األجنيب جلزء من أو كل االستثمارات يف مشروع معني، هذا باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة املشروع مع املستثمر 

شروع االستثمار، يف حالة ملكيته املطلقة مل الوطين يف حالة االستثمار املشرتك، أو سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم
فضال عن قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية واخلربة التقنية يف مجيع اجملاالت إىل الدول 

 5املضيفة".

رى وذلك مبسامهة  أخعلى انه: "وسيلة لتحويل املوارد احلقيقية ورؤوس األموال من دولة إىل رايموند برناردويعرفه 
رأمسال شركة يف شركة أخرى، حيث يتم إنشاء فرع هلا يف اخلارج أو الرفع من رأمساهلا أو قيام مؤسسة أجنبية جديدة 

 6رفقة شركاء أجانب يف بلد آخر".
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سبب على أنه: "تلك االستثمارات اليت ميلكها ويديرها املستثمر األجنيب، إما بنزيه عبد المقصود مبروك ويعرفه 
ملكيته الكاملة هلا أو ملكيته لنصيب منها يكفل له احلق يف إدارته. ويتميز االستثمار األجنيب املباشر بطابع مزدوج؛ 

 7األول وجود نشاط اقتصادي يزاوله املستثمر األجنيب يف البلد املضيف، والثاين ملكيته الكلية أو اجلزئية للمشروع".

املباشر ينطوي على اكتساب طرف أجنيب مصلحة دائمة يف االقتصاد  ومنه، نستنتج ان االستثمار األجنيب
الوطين وميارس سلطة عليه. ومن حيث زاوية الدراسة، هناك استثمار أجنيب مباشر صادر ميثل يف استثمارات األفراد 

ضيف حمل الدراسة. ملواملؤسسات احملليني يف اخلارج، واستثمار أجنيب مباشر وارد يعرب عن استثمارات األجانب يف البلد ا
االستثمار األجنيب املباشر يأخذ أشكاال عديدة منها: العمليات الداخلية بني فروع الشركة متعددة اجلنسيات، خلق 

 وحدات انتاجية جديدة أو توسيع وحدات إعادة استثمار األرباح.

 .أشكال االستثمار األجنبي المباشرالفرع الثاني: 

 ملباشرة حسب طبيعتها إىل عدة أشكاال.تقسم االستثمارات األجنبية ا

 حسب الملكية. .1

ينقسم االستثمار األجنيب املباشر حسب هذه اخلاصية إىل استثمار مشرتك بني املستثمر األجنيب ومستثمر 
حملي، واستثمار مملوك بالكامل للمستثمر األجنيب، على أن يتميز كل مشروع أجنيب مبزايا وعيوب النمط الذي 

 ينتمي إليه.

 المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي: .أ

تعترب االستثمارات اململوكة بالكامل للطرف األجنيب شكل من أشكال االستثمار األجنيب املباشر األكثر تفضيال 
بالنسبة للشركات متعددة اجلنسيات، تتمثل يف مشاريع إنتاج أو تسويق سلعة او خدمة بالدولة املضيفة ويسيطر الطرف 

غري أن هذه االستثمارات تكون ذات درجة املخاطرة أعلى بالنسبة هلذه الشركات وذلك ألهنا قد تتعرض  األجنيب عليها.
إىل التمييز لصاحل الشركات احمللية. أما بالنسبة للدول املضيفة، فقد ميثل االستثمار اململوك بالكامل للطرف األجنيب 

ون حمل ة يف حالة املشاريع الكربى، كما أهنا ميكن أن تكفرصة إجيابية حيث أنه قد يساهم يف نقل التكنولوجيا خاص
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ختوف من قبلها وقد تفرض حكومات هذه الدول عراقيل أمام االستثمار اململوك بالكامل لطرف أجنيب بسبب ختوفها 
 من التبعية االقتصادية له واحتمال سيادة االحتكار ألسواقها خاصة يف الدول النامية.

8ثمر األجنيب أو عدة مستثمرين أجانب بإحدى العمليتني التاليتني:ويقوم نتيجة قيام املست
 

 إقامة استثمار جديد عبارة عن شركة جديدة او فرع جديد لشركة دون إشراك الطرف احمللي. -

شراء مشروع او شركة حملية قائمة وميتلكها بالكامل، وعادة تكون يف إطار عملية اخلصخصة اليت  -
 ات االقتصادية.تقوم هبا الدول ضمن اإلصالح

 المشروعات المشتركة:  .ب

من أكثر األشكال شيوعا يف الدول النامية حيث تتوزع امللكية بني املستثمر األجنيب ومستثمر وطين عمومي أو 
خاص وبالتايل فهو يشاركه يف اختاذ القرارات. وقد ظهر نتيجة ملوجة التأميم اليت قامت هبا الدول النامية حيث كان 

. يشارك املستثمر األجنيب يف ملكية املشروعات خاصة تلك اليت حتتل أمهية اسرتاتيجية يف االقتصاد الوطينالقطاع العام 
ويقدم هذا الشكل من االستثمار األجنيب املباشر الطمأنينة للمستثمر األجنيب ألنه يعمل على جتنب اخلطر الناتج عن 

وق ملستثمر احمللي من شأنه أن يوفر املعلومات اخلاصة بالسالسياسات اليت قد تعرقل األجانب، كما أن التحالف مع ا
احمللي. وميكن ان يكون يف شكل إقامة مشروع جديد مبشاركة طرف حملي أو شراء جزء من مشروع حملي على اال تقل 

 من رأمسال املشروع. %02حصة الطرف األجنيب نسبة 

ل التأميم واملصادرة االحتكاك بينهما ويؤدي إىل نقميكن للمستثمر األجنيب ان يقلل من املخاطرة الناجتة عن 
القدرات اإلدارية والتكنولوجية للبلد املضيف والتقليل من التبعية، لكنه يف املقابل ينجر عنه اخنفاض للموارد األجنبية 

 اليت قد جيلبها املستثمر األجنيب.

ة  يف الدول النامية ألنه خيفض من درجإن هذا الشكل من أشكال االستثمار األجنيب املباشر يكون أكثر قبوال
حتكم األجانب يف االقتصاد الوطين، كما انه بفعل االحتكاك بني العمال احملليني واألجانب يتم انتقال للمهارات 

دى قدرة غري أن ذلك يتوقف على م .والكفاءات بينهم، باإلضافة إىل العالقات اليت ختلقها مع املؤسسات األخرى
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كما أنه خيفض من اآلثار اإلجيابية اليت قد تنجم عن االستثمار األجنيب   ،لى امتصاص هذه القدراتالطرف احمللي ع
 وغالبا ما جند الشركات األجنبية حترص على عدم تفشي أسرارها.

 حسب الغرض منه: .6

 ينقسم االستثمار األجنيب املباشر حسب الغرض منه إىل أشكال عديدة وهي:      

 االستثمار الباحث عن الموارد الطبيعية:  .أ

ى الشركات األجنبية تسع، حيث يهدف هذا االستثمار إىل استغالل امليزة النسبية للدول الغنية باملواد األولية
غري أنه غالبا ما  .إىل االستفادة من الثروات الطبيعية اليت تتمتع هبا الدول النامية وخاصة يف جمال البرتول والغاز

 زيادة الصادرات من املواد األولية وزيادة الواردات من السلع الرأمسالية واملدخالت الوسيطةهذا االستثمار إىل يؤدي 
  9.عوض أن يهدف على إنشاء قاعدة صناعية ترتكز على استغالل املوارد الطبيعية يف هذه الدول

 االستثمار الباحث عن األسواق:  .ب

االستهالكي أي اشباع احلاجات االستهالكية يف البلد املضيف إىل تلبية الطلب هذا االستثمار  يهدف
 وجتنب القيود املفروضة على الواردات، مما جيعل االستثمار يف البلد املضيف أكثر جدوى من التصدير إليه. 

 االستثمار الباحث عن الكفاءات:  .ت

طوير إىل شطة البحث والتيبحث عن اليد العاملة املؤهلة خاصة عندما تنقل الشركة متعددة اجلنسيات أن
 البلد املضيف. 

 أشكال أخرى: .3

االستثمار األجنيب املباشر حسب نوع السياسات اليت حتكمه واليت تضعها حكومات الدول  مكما ميكن تقسي
املضيفة بغرض حتقيق أهداف تنموية معينة، أو اسرتاتيجيات الشركات متعددة اجلنسيات اليت تلجأ إىل االستثمار يف 

 اخلارج يف بعض العمليات اإلنتاجية دون غريها. ونذكر منها: 
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 مشروعات البنية األساسية المحولة:االستثمار في  .أ

سنة ويوجه إىل مشاريع  22-02شكل من أشكال االستثمار األجنيب املباشر يف شكل عقود ملدة ترتواح بني  
البنية األساسية، مثل بناء حمطات الكهرباء أو الطرق او املطارات واستغالهلا ملدة معينة متفق عليها مسبقا على ان يعود 

أي املشروعات القائمة على البناء والتشغيل  BOTيف هناية عقد االمتياز. وهو ما يعرف بعائلة التملك للحكومة 
والتحويل. يستفيد الطرفان من هذا العقد حيث ان الدولة تستفيد من التمويل واخلربات اليت تقدمها الشركات األجنبية 

10رتة االمتياز.بينما الشركات القائمة باملشروع حتصل على عوائد اقتصادية خالل ف
 

 مشروعات أو عمليات التجميع: .ب

ب أجزاء على ان يقوم الطرف احمللي برتكي ،عبارة عن اتفاق بني طرفني أحدمها أجنيب واآلخر حملي عام او خاص
منتج معني لصاحل الطرف األجنيب ويقدم له املعرفة والتقنية وغالبا ما تتم هذه املشروعات يف الدول النامية. ويعاب على 

ا النوع من االستثمارات قلة نقل التكنولوجيا حيث جند الشركات األجنبية حترص على عدم تفشي أسرارها والتقنيات هذ
اليت استخدمتها يف صناعة املنتج وتنقل للطرف احمللي عمليات بسيطة منخفضة التكنولوجيا. ميكن أن تأخذ هذه 

ة شروع من قبل املستثمر األجنيب، أما يف حالة عدم مشاركاملشروعات شكل االستثمار املشرتك أو التملك املطلق للم
 هذا األخري يف املشروع فإن ذلك يصبح شكال من أشكال االستثمار غري املباشر.

 االستثمار في المناطق الحرة: .ت

هتدف الدول من خالل إنشاء املناطق احلرة إىل تشجيع الصناعات التصديرية حيث تقدم العديد من االمتيازات 
ريع اليت تتموقع فيها. وتكون املبادالت التجارية بني الشركات داخل املنطقة احلرة والشركات األخرى من عمليات للمشا

التجارة اخلارجية حىت وإن تواجدت يف نفس البلد. كما أن هذا االستثمار ال خيضع لقوانني الدولة املضيفة حيث تعفى 
 من الضرائب والرسوم اجلبائية واجلمركية.

 الثاني: االستثمار األجنبي غير المباشر. المطلب

ميثل االستثمار األجنيب غري املباشر نوعا آخر من االستثمار األجنيب ينطوي على انتقال رؤوس األموال عرب 
 الدول.
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 الفرع األول: تعريف االستثمار األجنبي غير المباشر.

يتمثل االستثمار األجنيب غري املباشر يف انتقال رؤوس األموال دون أن تكون للمستثمر األجنيب السيطرة على 
 املشروع وتأخذ شكل االستثمار يف حافظة األوراق املالية، وال ينجر عنها انتقال للخربات واملهارات والتكنولوجيا. 

ألوراق املالية عن طريق شراء السندات اخلاصة ألسهم يعرف على أنه: "استثمار احملفظة أي االستثمار يف ا
احلصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من األسواق املالية، أي هو كل متلك األفراد واهليئات والشركات لبعض 

ملباشر ااألوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو املشاركة يف تنظيم أو إدارة املشروع. ويعترب االستثمار األجنيب غري 
11استثمارا قصري االجل مقارنة باالستثمار املباشر".

 

فإن االستثمار األجنيب غري املباشر هو: "يتعلق بقيام املستثمر بالتعامل يف  أميرة حسب اهلل محمدوحسب 
فسه ر بنوقد يقوم املستثم ،أنواع خمتلفة من األوراق املالية، سواء كانت حقوق ملكية )أسهم( او حقوق دين )سندات(

بالعملية االستثمارية وذلك بالتعامل من خالل بيوت السمسرة، أو قد يقوم بالتعامل على تلك األدوات من خالل 
املؤسسات املالية املتخصصة مثل صناديق االستثمار عن طريق شراء الوثائق اليت تصدرها. وقد يتم التعامل يف األوراق 

ألجل فظة األوراق املالية يتعلق بتحركات رؤوس األموال متوسطة وطويلة ااملالية مع األجانب. فاالستثمار األجنيب يف حم
بني دول العامل املختلفة، ويعين شراء أسهم وسندات وخالفه ملؤسسات وطنية يف دولة ما عن طريق مقيمي دولة أخرى. 

 12ويعطي هذا احلق يف نصيب من أرباح الشركات اليت قامت بإصدار األسهم والسندات".

ويتمثل يف انتقال رؤوس األموال بني الدول بغرض احلصول على عائد رأمسايل دون أن تكون للمستثمر األجنيب 
السيطرة على املشروع، وال تنتقل بفعله املهارات واخلربات الفنية والتكنولوجية. وتزايدت عدد االستثمارات األجنبية غري 

، ويتمثل اجلزء األكرب منه يف االستثمار يف حمفظة األوراق املالية. 02ن وحىت النصف األول من القر  01املباشرة يف القرن 
حيث ميتلك األجانب السندات اخلاصة أو احلكومية يف البلد املضيف بغرض احلصول على عوائد أو نسبة من األسهم 

 13شرط أال حيوز على احلق يف إدارة املشروع.
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لى شر خيتلف عن االستثمار يف األوراق املالية على انه ينطوي عوهنا، ميكن أن نقول أن االستثمار األجنيب املبا
متلك املستثمر األجنيب جلزء من أو كل االستثمارات يف املشروع سواء كان مشروع انتاجي أو تسويقي، ويقوم باملشاركة 

ية والتكنولوجية واخلربة ملاليف إدارة املشروع مع املستثمر الوطين يف حالة املشروع املشرتك. ويتم حتويل كمية من املوارد ا
 الفنية إىل الدول املضيفة من قبل املستثمر األجنيب. بينما ينطوي االستثمار يف األوراق املالية على اقتناء املستثمر األجنيب

، بينما ةوتعترب االستثمارات األجنبية املباشرة استثمارات مادي 14لألوراق املالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو اإلدارة.
 االستثمارات املالية استثمارات غري مباشرة او استثمارات أجنبية يف احملفظة. 

 الفرع الثاني: أشكال االستثمار األجنبي غير المباشر.

ينطوي االستثمار األجنيب غري املباشر على توظيف رؤوس أموال خارج الدولة األم دون السيطرة على املشروع، 
 عنه حتكم للطرف األجنيب يف االقتصاد الوطين للبلد املضيف. وباإلضافة إىل الشكل البسيط أي أنه ال ميكن أن يندرج

 فإنه يتخذ أحد األشكال التالية: ،%02هلذا االستثمار، واملتمثل يف شراء السندات واألسهم بنسبة تقل عن 

 التراخيص:  -0

ساليب ات التجارية ...إخل من األتعترب الرتاخيص أو امتيازات اإلنتاج أو التصنيع أو استخدام العالم
اليت ميكن للشركة أن تنقل مبوجبها اإلنتاج من األسواق الدولية دون احلاجة إىل أي إنفاق استثماري. وتتمثل 

نية ونتائج األحباث فوطين باستخدام براءة اخرتاع أو خربة  تراخيص اإلنتاج والتصنيع يف التصريح ملستثمر
يف مقابل عائد مادي. وقد يشمل الرتخيص التصميمات اهلندسية والصناعية،  وغريها، من قبل شركة أجنبية

 15والتدريب والتصميم الداخلي للمصنع.

 عمليات تسليم المفتاح: -0

تنطوي على اتفاق بني طرف أجنيب وطرف وطين حيث يقوم الطرف األجنيب بالقيام باملشروع مث تسليمه 
 إىل الطرف الوطين الستغالله.
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 ع وعقود اإلدارة:عقود التصني -3

عبارة عن اتفاقيات مربمة بني شركة وطنية وأخرى أجنبية بأن تقوم الشركة الوطنية بإنتاج سلعة معينة أو 
 إدارة مشروع معني لصاحل الطرف األجنيب مقابل عائد مايل.

 المقاولة من الباطن: -4

األم للشركة األجنبية  وتصديرها للبلدعبارة عن اتفاقية يقوم مبوجبها الطرف الوطين بإنتاج مكونات املنتج 
 من أجل استخدامها يف املنتج النهائي وبعالمته التجارية.

 المطلب الثاني: النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر.

، وتطورت مع تطور اسرتاتيجيات 02ظهرت النظريات اليت تعاجل االستثمار األجنيب املباشر منذ مخسينيات القرن 
 ت العابرة للقارات ومع تغري نظرة الدول املضيفة لالستثمار األجنيب املباشر، وكلما تبينت نقائص نظرية ما لتفسريالشركا

الظاهرة ظهرت نظريات أخرى لتكملها. ونقسم هذه النظريات إىل نظريات تفرتض كمال السوق وأخرى ال تفرتض  
 كمال السوق.

 وق.الفرع األول: النظريات التي تفترض كمال الس

 النظرية الكالسيكية:  -0

إن مبادئ النظرية الكالسيكية تقوم على احلرية االقتصادية واملنافسة التامة وتنص هذه النظرية على أن التفاوت 
بني العوائد بني البلدان يؤدي إىل انتقال الرأمسال عرب الدول سعيا وراء حتقيق أقصى األرباح. ويرى ريكاردو من خالل 

ية بية أن الرأمسال ينتقل من البلد الذي يتميز بإنتاجية الرأمسال عالية إىل البلد الذي تكون فيه إنتاجنظرية امليزة النس
لفائدة كثر غىن حيث معدل اينتقل الرأمسال من الدول األ ،فإنه حسب هذه االفرتاضات ،ومنه .الرأمسال منخفضة

 16ن.أن تتساوى اإلنتاجية احلدية يف البلديمنخفض حنو الدول األكثر فقرا حيث معدالت الفائدة مرتفعة إىل 

غري أن هذه النظرية تتناقض مع الواقع الذي يبني أن االستثمارات املباشرة تنتقل داخل املناطق املتطورة من 
اسب مع كما أن الواقع االقتصادي ال يتن النظام الرأمسايل العاملي إذ تتقارب مستويات اإلنتاجية احلدية للرأمسال.
د منتجات هذه االفرتاضات عن وجو وتسفر فرضية املنافسة التامة وحرية انتقال عوامل اإلنتاج وعدم تدخل الدولة، 
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 فإن اضاتهذه االفرت وحسب منطية وتشابه كل املؤسسات يف فرص اإلنتاج وفرص احلصول على عوامل اإلنتاج. 
 اخلارجية عوض االستثمار األجنيب املباشر الذي حيتوي على خماطر عديدة.املؤسسة تفضل التجارة 

حتكارية ويأخذ يرتكز على املنافسة اال ،ولذا، وضع كيندلربجر منوذجا لتصحيح افرتاضات النظرية الكالسيكية
 هندلربجر أنأسعار الفائدة. ويرى كي حتديديف احلسبان فرضية تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي خاصة من خالل 

مال األسواق يعترب وعليه فإن عدم ك ،يف حالة املنافسة التامة ستكون التجارة الدولية السبيل األمثل لتدويل املنتجات
شرطا لقيام االستثمار األجنيب املباشر. ويرى كيندلربجر أن االستثمار األجنيب املباشر ينشأ عندما تسود املنافسة 

مثل  أو سواء تعلق األمر بتقنيات اإلنتاج أو املزايا اليت حتصل عليها الشركة ،ت املنتجةاالحتكارية يف السلع واخلدما
ظروف تتعلق أو ل ،أو تعلق االمر بعوامل اإلنتاج وسهولة احلصول عليها ،ميزة إنتاجية أو خربات أو قنوات التوزيع

 لفائدة أو أسعار الصرف.باحلكومات املضيفة مثل االمتيازات اليت متنحها للمستثمرين أو معدالت ا

 لنظرية الكالسيكية، نعتمد على الصيغ التالية:لولتفسري النموذج التقليدي 

 متثل الفاعلية احلدية لالستثمار يف السوق احمللي. L (ME) إذا كان .أ

  متثل الفاعلية احلدية لالستثمار يف السوق األجنيب. F(ME) إذا كان .ب

 السوق احمللي.متثل معدل الفائدة يف  LIR))إذا كان  .ت

 متثل معدل الفائدة يف السوق األجنيب. FIR))إذا كان  .ث

 فإن االستثمار األجنيب املباشر يكون مرحبا يف احلاالت التالية:

، أي أن معدل الفعالية احلدية لالستثمار يف السوق األجنيب أكرب من FME(L)  <  IR))احلالة األوىل: يكون  -
 معدل الفائدة يف السوق احمللي.

أي أن معدل الفعالية احلدية لالستثمار يف السوق األجنيب أكرب منه يف ، FME(L)  >  ME)) احلالة الثانية:  -
 السوق احمللي.

 17، أي أن معدل الفائدة يف السوق األجنيب أكرب منه يف السوق احمللي.LIR(F)   >  IR))احلالة الثالثة:  -
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ة يف ين ومها معدل الفعالية احلدية لالستثمار ومعدل الفائدغري أنه يعاب على هذا النموذج اقتصاره على عنصر 
تفسري االستثمار األجنيب املباشر، رغم أن هناك عوامل أخرى أكثر أمهية مثل املؤشرات االقتصادية واليت تعكس احلالة 

 االقتصادية للبلد املضيف.

ادرة على تفسري غري اهنا غري ق ،يةلقد سامهت النظرية يف تفسري اخلصائص اليت تؤدي إىل املنافسة االحتكار 
حاالت أخرى لالستثمار األجنيب املباشر مثل ذلك الذي يبحث عن مزايا املوقع. وهذه النظرية مل متيز بني االستثمار 

ج واقتصرت على حتليل انتقال رؤوس األموال دون عوامل اإلنتا  ،األجنيب املباشر واالستثمار األجنيب غري املباشر
 دول خمتلفة يف االستثمار يف ، أومل تشرح سبب تفضيل االستثمار األجنيب املباشر عوض التصدير، كما أهنا األخرى

نفس الوقت أو االستثمار األجنيب املباشر والتصدير معا. ومل تتمكن من تفسري االستثمارات األجنبية املباشرة القادمة 
 ب العاملية الثانية.من الواليات املتحدة االمريكية حنو أوربا بعد احلر 

 نظرية توزيع المخاطر:  .0

حسب هذه النظرية، يقوم املستثمر باختيار املشروعات االستثمارية اليت تتحمل أقل قدر من املخاطر، 
زع واليت تنجم عن القيام باألعمال يف بيئة خمتلفة عن بيئتها االصلية. ويلجأ إىل تنويع املواقع اجلغرافية حىت يو 

ال اهنا إر الستثمار الرأمسايل غري املباشتواجهه. ورغم أن هذه النظرية مناسبة أكثر يف حالة ا املخاطر اليت قد
 تبقى قابلة للتطبيق يف حالة االستثمار األجنيب املباشر.

 الفرع الثاني: النظريات التي تفترض عدم كمال السوق.

 نظرية عدم كمال السوق: .1

سبب قيام الشركات باالستثمار األجنيب املباشر يكمن يف امتالكها ميزة يف السوق األجنيب  حسبها، فإن
قل عملية التصدير. يرى تعر اليت واليت حتد من التجارة الدولية  ،ورغبتها يف جتنب العوائق اليت تفرضها الدول

وتسعى  دولة املضيفةات احمللية بالهامير أن الشركات تستثمر يف اخلارج إذا متتعت مبميزات ال تتمتع هبا الشرك
وميكن  ،محاية أسرارها. ويذكر أن الشركة األجنبية هذه حتصل على عائدات أعلى من الشركات احملليةإىل 

ويقية، معارف خاصة أو مهارات تسأو استغالل امليزة االحتكارية وتكون عبارة عن عالمة جتارية أو تكنولوجيا 
يثة، جاهتا غري متجانسة مع املنتجات يف الدول املضيفة. مثل التكنولوجيا احلدكلفة منخفضة مما جيعل منتأو ت

توفر املهارات اإلدارية والتنظيمية ... اليت تكسبها هذه الشركات ومتيزها عن نظرياهتا بالدول املضيفة واليت 
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يف السوق ألجنيب مر ااملستثواجهها يعوضا عن املخاطر اليت هه امليزات تغيب فيها املنافسة الكاملة. وتكون 
األجنيب حبيث تكون املنافع أعلى من تلك اليت حتصل عليها عند التصدير أو منح الرتاخيص. وكثريا ما جند أن 
 الدول املضيفة تعارض االستثمار األجنيب الذي يستغل امليزة االحتكارية ألهنا هتدد تنافسية الصناعات احمللية.

 نظرية الحماية:  .6

وضمان  ،يف محاية تقنياهتا وابتكاراهتا وعمليات البحث والتطويرترغب ة أن الشركات يرى مؤيدو النظري
ا يف الدول تقوم بإنشاء فروع هل فهي ،عدم تسرب االبتكارات احلديثة يف جماالت اإلنتاج والتسويق واإلدارة

الدول  هاليت تفرضية اوالسياسات احلمائ .املضيفة بدل من االستثمار األجنيب غري املباشر مثل منح الرتاخيص
على التجارة اخلارجية جتعل الشركات تفضل االستثمار يف الدولة عوض التصدير. كما أن االستثمار األجنيب 

 لرتاخيص. عن طريق منح ا ااملباشر يسمح للشركة باستغالل أوسع حلقوق امللكية الصناعية وعدم تسريبه

فإن احلماية تعين: "املمارسة الوقائية اليت تقوم هبا الشركات لضمان عدم  ،فليح حسن خلقوحسب 
تسرب املعلومات واألسرار الفنية اخلاصة باالبتكار اجلديد يف جماالت اإلنتاج والتسويق وغريها إىل اجلهات 

 18وذلك ألطول فرتة زمنية ممكنة". ،احمللية يف أسواق الدول املضيفة من خالل قنوات أخرى

بني الشركة روابط  وخلقفإن الشركات تسعى إىل تعظيم أرباحها عن طريق االستثمار يف اخلارج  ،تايلوبال
سعيا منها إىل محاية ميزاهتا اخلاصة من خالل احلرص على عدم تسرب األسرار  ،االم وفروعها يف الدول املضيفة

 الفنية واحلد من تقليد منتجاهتا ومعلوماهتا يف اخلارج.

 ،ية على ان خصائص الشركة األجنبية ليست كافية لتفسري قيامها باالستثمار األجنيب املباشروأقرت النظر 
لى حرية التجارة اليت تؤثر عو  ،بل يعتمد هذا القرار كذلك على الرقابة والقوانني اليت متارسها الدول املضيفة

تجارة اخلارجية، ع والقيود املفروضة على الالنظرية أغفلت مزايا املوقفهذه  واالستثمار وممارسة األنشطة اإلنتاجية.
ال تفسر االستثمارات اليت تبحث عن املوارد الطبيعية مثال واليت ال حتتاج إىل محاية. كما أهنا مل هتتم وهي 

 بالقيود الناجتة عن السياسات االقتصادية يف الدول املضيفة واليت تؤثر سلبا على أنشطتها.
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 نظرية دورة حياة المنتج:   .3

وقدم من خالهلا تفسريا لالستثمار األجنيب املباشر ، 0611أسسها االقتصادي األمريكي فرنون سنة 
نتجة للسلعة عالية. حيث أن الدول املز بتكنولوجيا متقدمة ومرونة طلب خاصة بالنسبة للمنتجات اليت تتمي

نظرية فإن املنتج سب هذه الحو تصبح فيما بعد مستوردة هلا وذلك بسبب أن التكنولوجيا تنتقل بني الدول. 
 الدويل مير بأربعة مراحل أساسية:

ويتم  ،مرحلة بداية اإلنتاج، غالبا يظهر املنتج اجلديد يف الدول املتقدمة اقتصاديا وتكون التكاليف مرتفعة .0
 . إلنتاجه ختصيص نفقات البحث والتطوير وموارد بشرية مؤهلة

هر منافسون جدد ويظ ،عليهمرحلة النمو، يف هذه املرحلة يشهد املنتج عملية منو سريع بسبب زيادة الطلب  .0
 إىل تصدير منتوجها إىل األسواق األجنبية.  بذلك وتسعى ،خارج الدولة األم

خفض بالتايل تنو  ،يف هذه املرحلة يتغري ذوق املستهلكني أو تصبح التكنولوجيا متقادمة، و مرحلة النضج .3
مما يدفع الشركة باالستثمار خارج الدولة األم وتصبح تكاليف اإلنتاج عنصرا مهما وتنخفض أمهية  ،املبيعات

البحث والتطوير. وتتسرب املعلومات عن املنتج ويصبح قابل للتقليد وبتكلفة منخفضة مما يفقد الشركة 
 املنتجة ميزهتا التنافسية.

يصبح و  ،جنبيةسواء يف الدولة األم أو الدول األ امنطي يف هذه املرحلة املنتجيصبح  ،مرحلة االهنيار وأفول املنتج .4
 19وتقوم الشركة بتحويل انتاجها حنو الدول األقل منوا حيث تكلفة العمل منخفضة. ،مقلدا بشكل كبري
 بدورها تقوم بتصدير املنتج حنو دول املنشأ.وتقوم هذه الدول 

ب أوربا اهرة االستثمارات األجنبية املباشرة األمريكية حنو دول غر سامهت النظرية بشكل كبري يف تفسري ظ
مث يف الدول النامية يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، أو االستثمار األجنيب الذي يهدف إىل خدمة 

غرايف جلسوق الدولة وليس بغرض التصدير. وسلطت الضوء على عوامل كثرية مثل املزايا التنافسية، التقارب ا
 بني البلد االم والبلد املضيف، التقارب الثقايف بينهما واالستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتقدمة والنامية. 

 أنه ليس كل السلع متر بتلك املراحل اليت ذكرهتا النظرية، فمثال جندى هذه النظرية غري أن ما يعاب عل
مل وال تتعدى دورة حياهتا املرحلتني األوليتني. كما هت أن سلعا أخرى مثل السلع الفاخرة يصعب تقليدها
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االسرتاتيجية اليت تتبعها الشركة، ومل تقدم تفسريا عن قيام الشركات متعددة اجلنسيات باالستثمار النظرية 
شر  ال ميكن تطبيقها على بعض أنواع االستثمار األجنيب املباو األجنيب املباشر عوض منح الرتاخيص مثال. 

ق هذه النظرية، فمار يف الصناعات االستخراجية أو يف االستثمار األجنيب يف قطاع اخلدمات. كما انه و كاالستث
ية بغرض إشباع جنبأغري أنه يوجد استثمارات  ،إىل االستثمار يف اخلارج من أجل التصدير أفإن الشركات تلج

 وهو ما أمهلته النظرية. ،السوق احمللي

 النظرية االنتقائية لدوننغ: .4

لقد طور جون دوننغ املنهج اإلنتقائي من خالل الدمج بني نظرية املزايا االحتكارية، نظرية املوقع ونظرية 
الشركة  باالستثمار األجنيب املباشر ألسباب ختصتقوم الشركة ، فإن حسب هذه النظريةو املنظمات الصناعية. 

ل جذب االستثمار ميكن تلخيصها يف عوامالعوامل اليت تؤثر على موقع و وأخرى تعود إىل الدولة املضيفة. 
وعوامل دفع. عوامل الدفع هي العوامل اليت جتعل من سوق الدولة األم سوقا أقل جاذبية مثل القيود على 
التوسع وزيادة الضرائب، وعوامل اجلذب هي تلك العوامل اليت جتعل من السوق األجنيب سوقا جاذبا لالستثمار 

  20ايف.ب الثقايف، حجم السوق يف الدولة املضيفة، حتركات املنافسني والتقارب اجلغر األجنيب املباشر مثل التقار 

 وقام دننغ بتقسيم املزايا اليت تؤثر يف قرار االستثمار األجنيب املباشر إىل ثالث وهي:

 مزايا امللكية: تتمثل يف األصول غري امللموسة مثل املعارف والتقنيات واقتصاديات احلجم الكبري. .0

مزايا املوقع: تتمثل يف املزايا اليت يتمتع هبا البلد املضيف مثل حجم السوق الكبري، توفر اهلياكل  .0
 املؤسساتية، اخنفاض تكلفة اليد العاملة.

وض منح االستثمار األجنيب عمزايا التدويل: تتمثل يف املزايا اليت حتصل عليها الشركة من خالل  .3
 الرتاخيص أو البيع أو التأجري.

اليت الشركة باالستثمار يف اخلارج عند امتالكها ملزايا امللكية و  تقوم ،حسب هذه النظريةوبالتايل، فإنه 
لتدويل اليت تؤدي مزايا الألعمال، و تكون قابلة لالنتقال، ومزايا املوقع ومتثل العوامل اليت جتعل اإلقليم جاذبا 

 ار يف الدولة املضيفة.بالشركة األجنبية إىل احلفاظ على تنافسيتها باالستثم
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ما مييز هذه النظرية هو اهنا ترتكز على عوامل مرنة قابلة للتغيري وبالتايل ميكن تطبيقها يف حاالت خمتلفة 
ات املؤسسة. وهي تفسر االستثمارات األمريكية يف دول أمريكا يحسب مميزات الدولة املضيفة واسرتاتيج

وضاع جنوب شرق آسيا. غري أنه ما يعاب عليها هو اهنا أمهلت أمهية األالالتينية واالستثمارات اليابانية يف دول 
 اخلاصة بالشركة واليت تؤثر يف وضع القرار مثل االسرتاتيجية املتبعة. 

 نظرية الميزة النسبية )المدرسة اليابانية(: .2

 ق، وأوضحو السحتليل مميزات كل من املؤسسة و  ، حاول من خالهلا0690أسسها الياباين 'تسورومي' سنة 
أن فاعلية الشركات اليابانية مقارنة بالشركات األمريكية يعود ألسباب تتعلق باإلدارة. وقد توصل إىل أن 

الو.م.أ الشركات التنافسية اليابانية تتمتع خبصائص تسيريية، تنظيمية وتكنولوجية ختتلف عن نظرياهتا يف أوربا و 
فردون باختاذ الذي تلعبه املراكز التجارية اليابانية، وأن املدراء ال ينتقوم على التنظيم الفعال باإلضافة إىل الدور و 

القرار وإمنا تشرتك فيه اإلدارات الوسطى والعليا. ويساعد ذلك على امتالك شبكة من املعلومات حول الطلبات 
 21يف اخلارج مما يسهل عملية االستثمار فيه.

انية أغلبها هتدف إىل إحالل التجارة بينما االستثمارات اليابويرى 'كوجيما' أن االستثمارات األمريكية يف 
هذه  وينجر عنها يف الغالب خلق قاعدة جتارية يف البلد املضيف. غري ان ،تقوم بنقل املهارات والتكنولوجيات

ثار لت اآلا املؤسسة عند قيامها باالستثمار يف اخلارج، وأمههلضوء أكثر على العوائد اليت جتنيالنظرية سلطت ا
 السلبية اليت قد تعود على املؤسسة والبلد املضيف.

 نظرية الموقع:  .1

يث حفإن قرار االستثمار يف اخلارج يتأثر بعدة عوامل منها ما يتعلق بالبلد املضيف،  ،حسب هذه النظرية
ة أو التصدير لالشركات تركز على احملددات املكانية للدولة املضيفة مث تقوم باملفاضلة بني االستثمار يف الدو أن 

يود املفروضة مناخ األعمال، القحجم السوق، درجة املنافسة، التقدم التكنولوجي يف هذه العوامل إليها. وتتمثل 
ل توفر املواد ، عوامل مرتبطة بالتكاليف مثمثل التعريفات اجلمركية وفرض نظام احلصص على التجارة اخلارجية

  .ضافة إىل االمتيازات املمنوحة لالستثمار األجنيب واملوقع اجلغرايف. باإلاألولية واليد العاملة منخفضة السعر
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وميكن أن نستنتج ان هذه النظرية اشارت إىل عنصر مهم كانت قد امهلته النظريات السابقة وهي 
يلها وإضافة عناصر تعد نحياولو ىل الدقة مما جعل باحثني آخرين اخلصائص املكانية للموقع، غري اهنا افتقرت إ

 أخرى.

 نظرية الموقع المعدلة:  .1

قام كل من روبوك وسيموندس بإدخال تعديالت على نظرية املوقع بإضافة عوامل من شأهنا أن تؤثر على 
 :إىلر األجنيب اليت تؤثر يف قرار االستثماقاما بتقسيم العوامل و قرار االستثمار األجنيب يف الدولة املضيفة. 

، ية والبشريةافر املوارد الطبيعتتمثل يف خصائص املنتج، الطلب احمللي ومدى تو : و عوامل شرطية  .1
 وجودة البىن التحتية.

  ومركزها التنافسي يف السوق. منها املزايا التنافسية للمنشأة: وعوامل دافعة .6

وكذا القوانني  ،واالمتيازات اليت متنحها للشركاتتتمثل يف خصائص الدولة املضيفة  :عوامل أخرى .3
 واملواثيق الدولية املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر.

تطرقت النظرية إىل العوامل اليت قد تعوق أو تدفع الشركات متعددة اجلنسيات إىل القيام مبشروعات 
شركة يف لإنتاجية يف الدولة املضيفة، وأشارت إىل التحفيزات اليت تقدمها الدولة وكذا الوضعية االسرتاتيجية ل

تبار املزايا هنا ال تأخذ بعني االعأهنا تعرضت النتقادات عديدة منها السوق الذي تنوي االستثمار فيه. غري أ
 .عن طريق االستثمار يف اخلارج االحتكارية للشركات اليت ترغب يف استغالهلا

 نظرية التحليل التجميعي لموتشيلي:  .9

يرى 'موتشيلي' أن قرار االستثمار األجنيب املباشر يعتمد على توفر املزايا على ثالث مستويات وهي 
 املستوى الكلي، اجلزئي وعلى مستوى القطاع. 

جيا يرى 'موتشيلي' أن لكل بلد ميزة نسبية يف انتاج سلعة معينة كالتكنولو  ،على مستوى االقتصاد الكلي .0
 كحجم السوق الكبري أو تنوع األذواق.  تاج أو يف الطلب على سلعةمل اإلناملتطورة أو وفرة عوا
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ر يف بلد فإن استغالل املزايا اليت متتلكها املنشأة وتطويرها جيعلها تفكر يف االستثما ،على املستوى اجلزئي  .0
 أجنيب وتفوقها على املؤسسات املوجودة فيه.

جند أن يث حبني املستويني السابقني،  على مستوى هيكل الصناعة أو القطاع ويعترب مستوى وسيط  .3
 بينما املنتج النمطي يكون سوقه عاديا. 22احتكاريا. ااملنتج كثيف التكنولوجيا يكون له سوق

ال ميكن تطبيقها على قطاع اخلدمات مبا اهنا غري قابلة للنقل، حيث أن خصائص  أنه هذه النظريةما يعاب على 
، ويطبق ذلك مثال يف جمال السياحة حيث أن لكل منطقة أو دولة خصائص اخلدمة ختتلف عن خصائص السلع املادية

 ال تالئمها.قد متيزها وال ميكن استغالل الكفاءات اليت ختص السياحة يف اخلارج ألهنا 

 .آثار االستثمار االجنبي المباشر المطلب الثالث:

صول  املباشر وهتدف من وراء ذلك احلتعمل الدول املتقدمة والنامية على السواء على جذب االستثمار األجنيب
متثل تكلفة  وهي ،العديد من السلبيات خاصة يف األجل الطويلكذلك غري أنه قد لوحظ انه يتبعه   ،على منافع عديدة

االستثمار  ىفقد تباينت اآلراء حول اآلثار املرتتبة عل ،تتحملها الدول املضيفة خاصة يف حالة الدول النامية. هلذا
تثمار األجنيب وحناول فيما يلي التطرق إىل اآلثار اإلجيابية واآلثار السلبية لالس .له بني مؤيدين ومعارضني املباشراألجنيب 

 املباشر من وجهة نظر الدول املضيفة.

 الفرع األول: اآلثار اإليجابية.

فإن االستثمار األجنيب املباشر يعود باملنفعة على كال من الشركات األجنبية والدول  ،حسب النظرية احلديثة
من  حيث تستغل الشركات املوارد الطبيعية والبشرية املتوفرة يف الدول املضيفة، بينما تستفيد الدول املضيفة ،املضيفة

 الدول النامية  أنه يساهم يف تقليص الفجوة بنيزيادة اإلنتاج ونقل اخلربات والتكنولوجيا. ويرى أنصار الفكر الرأمسايل
 والدول املتقدمة من خالل نقل رؤوس األموال، اخلربات والتكنولوجيا. 

 ومنه نتطرق إىل بعض املنافع اليت جيلبها االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول املضيفة:
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 المساهمة في التكوين الرأسمالي:  .1

صادية، وهي بذلك القتااشر برؤوس أموال من شأهنا أن تساهم يف حتقيق التنمية يأيت االستثمار األجنيب املب
تساهم يف زيادة الدخل احمللي خاصة يف الدول اليت تعاين من نقص االدخار أو عندما يعجز هذا األخري على توفري 

فع مستوى املعيشة دي إىل ر التمويل الالزم لالستثمارات احمللية. كم يعترب االستثمار حمركا للنشاط االقتصادي ويؤ 
 ويتبعه حتسني يف هياكل البنية التحتية. ويعترب االستثمار األجنيب املباشر من أحسن املصادر املالية مقارنة بالقروض

لشركات ضرة باالقتصاد الوطين على املدى املتوسط والطويل. وتدفع اهي من تكاليفها باهضة و مبا ا ،اخلارجية واملنح
ا مما يؤدي إىل زيادة إيرادات الدولة مما يشجعها على التوسع يف مشروعاهت ،ب على األرباح احملققةاألجنبية الضرائ

 االستثمارية ومنه زيادة فرص العمل وارتفاع الناتج احمللي.

 تحسين ميزان المدفوعات:  .6

لى األقل عيساهم االستثمار األجنيب املباشر يف التخلص من العجز يف ميزان مدفوعات البلد املضيف أو 
التخفيف من حدته، وذلك من خالل تدفقات العمالت األجنبية وحتويلها إىل العملة الوطنية عندما يكون من 

ساهم كثريا ما تو أو تقليص املدفوعات اخلارجية عندما يكون اإلنتاج هبدف إحالل الواردات.  ،أجل التصدير
أكثر  خاصة وأنه غالبا ما تكون منتجاهتا ،ملضيفةالشركات متعددة اجلنسيات يف رفع كفاءة الصادرات الدول ا

وقد تقضي االستثمارات األجنبية املباشرة إىل زيادة الواردات من السلع  .تنافسية وقبوال يف األسواق العاملية
فإذا كانت الصادرات النامجة عنه تفوق الواردات فإن حيدث فائضا يف امليزان التجاري أو بالعكس  ،االستثمارية

استغالل املوارد  يهدف إىل ر على ميزان املدفوعات حسبما كانختتلف آثار االستثمار األجنيب املباشو فيه. عجزا 
الطبيعية أو العمالة منخفضة السعر فإنه يؤدي إىل زيادة الفائض، بينما ينمي العجز يف حالة ما إذا كان يهدف 

 إىل خدمة السوق احمللي.

 خلق فرص العمالة:  .3

عاملة وإقامة مشاريع ليد الاألجنيب املباشر يف تقليص مستويات البطالة عن طريق تشغيل ا يساهم االستثمار
كما يؤدي إىل زيادة ديناميكية األنشطة اليت تربطها عالقات أمامية وخلفية مع املشروع، وقد يؤدي إىل ،  جديدة

املسريين ه يف تكوين العمال و تشجيع املواطنني على إنشاء مشروعات جديدة لتقدمي اخلدمات. عالوة عن مسامهت



 

 

 

الثالث: جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في كل من الجزائر، تونس والمغرب.الفصل   

153 

من خالل توظيفهم أو من خالل أثر احملاكاة بني املشروع األجنيب واملؤسسات احمللية يف البلد املضيف، ويساهم 
 يف نقل التكنولوجيا واملعارف إىل املؤسسات احمللية.

 جلب التكنولوجيا:  .4

كنولوجيا مبفهومها والتتتمثل التكنولوجيا يف جممل املعارف واخلربات الضرورية إلنتاج سلعة او خدمة معينة، 
 ية.الواسع تتمثل يف املهارات والتقنيات واخلربات اإلدارية والتنظيمية، وتعتمد على القدرة االستيعابية لليد العاملة احملل

 ة للبلد املضيف واملعارف وأحدث املخرجات اإلجيابية واالحتكاكقد جيلب املستثمر األجنيب تقنيات متقدمو 
 من شأنه أن يؤثر على كفاءهتا وتطوير املنتجات وزيادة تنافسيتها خاصة عندما ينتقلما  ،باأليدي العاملة الوطنية

مل على نشر عاملشروع من الدول املتقدمة إىل الدول النامية، وهو ما يطلق عليه أثر املضاعف التكنولوجي الذي ي
التقنيات احلديثة يف اإلنتاج واإلدارة وهو ما حتتاج إليه الدول النامية بشكل كبري. ويتم نقل التكنولوجيا إىل البلد 

نذكر منها اكتساب املهارات وتدريب اليد العاملة احمللية، انتاج آالت ومعدات متطورة  ،املضيف عرب قنوات عديدة
 ،وبيعها للشركات احمللية أو عن طريق إقامة عالقات يف جمال البحث والتطوير بني الشركة األجنبية والشركات احمللية

 مما يسمح هلا باكتساب آخر التطورات واالخرتاعات.

 ة وتحسين قدراتها اإلنتاجية:تطوير الشركات المحلي .5

ختلق الشركات األجنبية عالقات تكامل أمامية وخلفية مع املؤسسات احمللية وكذا إنشاء مشروعات جديدة 
تقدم خدمات ومتوين للمواد اخلام والسلع الوسيطة هلذه الشركات، ونكون يف هذه احلالة بصدد ما يسمى األثر 

ية اشر واالستثمار احمللي. كما انه يؤدي إىل زيادة الطلب على األصول اإلنتاجالتكاملي بني االستثمار األجنيب املب
مما يساهم يف زيادة الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات احمللية وزيادة االنتاج احمللي اإلمجايل. ودخول الشركات احمللية يف 

صتها السوقية افظ على حتعمل على حتسني منتجاهتا حىت حت ،إذا ما كانت ظروفها تسمح بذلك، سوق املنافسة
العالقات العمودية بني ختلقها الشركات األجنبية مع مورديها وموزعيها . كما أن أمام منتجات الشركات األجنبية

 تتكيف وتطوير التقليد من قبل الشركات احمللية اليت، تؤدي غالبا إىل حتسني نوعية خدمات وخربة اخلدمة لديهم
 لشركات األجنبية. مع التكنولوجيا اليت جتلبها ا

وهذا ما بفسر تنافس الدول على احلصول على أكرب حصة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ومنحها 
العديد من االمتيازات والتحفيزات جلذب املشروعات يف القطاعات اليت تستهدفها. كما يعترب وسيلة لالندماج يف 
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جات عالية من خالل التخصص يف املنت ،رتقاء يف سلسلة اإلنتاجاالقتصاد العاملي وزيادة تنافسية صادراهتا واال
 القيمة املضافة.

 الفرع الثاني: اآلثار السلبية.

رغم األدبيات الكثرية اليت حتث على جذب االستثمار األجنيب املباشر، إال أن هناك آراء خمالفة تسلط الضوء 
ال أهنا تعود ة املباشرة تنطوي على الكثري من املنافع إعلى سلبياته. حيث يرى الكالسيك ان االستثمارات األجنبي

ريف تنظر للدول املضيفة كمصدر للمواد األولية أو أسواقا لتص اليت ،يف أغلبها على الشركات متعددة اجلنسيات
ت ن الثقافافهي تكرس التبعية التكنولوجية وجتلب عادات استهالكية خمتلفة ع ،منتجاهتا. وبالنسبة للدول املضيفة

احمللية. ويرى أنصار الفكر املاركسي أن االستثمارات األجنبية املباشرة ليست إال وسيلة استعمارية تستهدف 
 الصناعات االستخراجية يف الدول النامية.

 ومن اآلثار السلبية النامجة عن االستثمار األجنيب املباشر، ما يلي:

 األرباح المحولة للخارج:  .1

، ن املشروع إىل البلد االمعليها ميقوم املستثمر االجنيب غالبا بتحويل املوارد املالية والعوائد الكبرية اليت حيصل 
 وتعترب خسائر بالنسبة للدول املضيفة اليت كانت ترغب يف االستفادة منها.

 ضياع بعض الموارد المالية:  .2

إلعفاء املؤقت يفوت اثل ختفيض الضرائب على االستثمار أو حيث املزايا الضريبية اليت متنحها الدولة املضيفة م
 عليها مصدر مايل ضمن اإليرادات العامة.

 اآلثار البيئية:  .3

صلية هروبا يف القطاعات امللوثة للبيئة خارج بلداهنا األباالستثمار الشركات األجنبية ه كثريا ما تقوم حيث أن
 مبالغ ضخمة مقابل التلوث البيئي الذي تسببه.من التشريعات الصارمة اليت جتربها على تسديد 
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 القضاء على المؤسسات المحلية: .4

د يعرضها فإن املنافسة الشديدة للشركات االجنبية قمنخفضة، إذا ما كانت الشركات احمللية تتمتع بتنافسية 
غالبا تميز نسيات تإىل الغلق بسبب عدم قدرهتا على الصمود أمام حدة املنافسة. خاصة وأن الشركات متعددة اجل

 بوضع احتكاري للسوق يف البلد املضيف.

 خلق نوع من الطبقية: .5

بسبب الفجوة يف األجور بني الشركات احمللية والشركات األجنبية، حيث أنه غالبا ما متنح الشركات األجنبية  
 أجورا مرتفعة، وقد تؤدي إىل جذب العمالة الكفؤة وهروهبا من الشركات احمللية.

 :ن المستثمر األجنبي على بعض الصناعاتقد يهيم .2

قد يهدد سياسة ذا هو  ،يف البلد املضيفتفوق املستثمر األجنيب قد جيعله يهيمن على بعض الصناعات  
ية ولتبعية ة االقتصادية إىل سيطرة سياسالدولة خاصة إذا كان يعمل يف قطاعات اسرتاتيجية، وقد تتحول السيطر 

 اقتصادية.

 ليس مضمونا:نقل التكنولوجيا  .7

حيث أن الشركات األجنبية تسعى يف الغالب على محاية ابتكاراهتا فهي تعتمد على العمالة اليت جتلبها من 
 لدولة األم.أنشطة البحث والتطوير يف اتبقي و  لجأ إىل محاية التكنولوجيا اليت جتلبها، كما أهنا تالبلد األم

 التأثير على ميزان المدفوعات: .8

، لد املضيفزيادة املدفوعات من البيف حالة ما إذا كانت الشركة األجنبية تعتمد على الواردات فإهنا تؤدي إىل 
 وهذا ما يؤثر سلبا على ميزان مدفوعات الدول املضيفة.

 جلب عادات استهالكية غريبة: .9

 املضيف.ثقافة اجملتمع يف البلد و عادات تجات جديدة وطرق عمل خمتلفة عن بإدخاهلا من
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االستثمار األجنيب املباشر ليس الشر أو اخلري وإمنا يعتمد على السياسات احمللية للدولة  مما سبق، نستنتج أن
ر املضيفة وطبيعة املنافسة. ومنه، نستنتج أنه جيب املوازنة بني اآلثار اإلجيابية واآلثار السلبية لالستثمار األجنيب املباش

الئم منه وتوجيهه حنو القطاعات اليت ترغب الدول يف تطويرها. كما أن الواقع املعاصر املوالعمل على جذب ذلك القدر 
يبني لنا أن أغلب تلك الشركات متعددة اجلنسيات تنشئ مراكز جتميع بالدول النامية وحتتفظ بأنشطة البحث والتطوير 

 واألنشطة ذات القيمة املضافة العالية يف الدول املتقدمة.

ر الدولة املضيفة النمو االقتصادي ال بد من توف علىالتايل أنه حىت يؤثر االستثمار األجنيب املباشر ويبني الشكل 
على القدرة على امتصاص التكنولوجيا واملعارف. وتتمثل حمددات القدرة على االمتصاص يف: االنفتاح حنو اخلارج، 

 ولوجية واإلطار املؤسسايت.فعالية النظام املايل، مستوى الرأمسال البشري، املسافة التكن

 .: العالقة ما بين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي21الشكل رقم 

 

 

 

 
 

 

 
  
          Source : Sonia Ben Slimane et Messaoud Zouikri. Investissements Directs Etrangers et capacité 
d’absorption nationale : les leviers de croissance des économies du Maghreb. Marché et organisations. 
N°26. 2016. P 22. 
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 لمبحث الثاني: جاذبية االستثمار األجنبي المباشر.ا

تتمثل يف قدرة البلد أو و  ،املباشر عامال أساسيا يف حتقيق التنمية االقتصاديةتعترب جاذبية االستثمار األجنيب 
مار األجنيب غري أننا الحظنا أن جاذبية االستث ،اإلقليم على توفري الظروف اليت تبحث عنها املؤسسات واليد العاملة

اليت تؤثر يف  تطورت معها العوامل، و االقتصادية والسياسية العاملية املباشر مرت مبراحل عديدة بسبب تطور الظروف
 جذبه، وبالتايل إىل تغري هيكل توزيعه بني دول العامل.

 .اريخي لالستثمار األجنبي المباشرالمطلب األول: التطور الت

لقد مر االستثمار األجنيب املباشر مبراحل تارخيية خمتلفة سياسيا واقتصاديا مما أثر يف حجمه وطبيعته وتوزيعه 
 فيما يلي أهم التغريات اليت طرأت على حجم االستثمار الدويل املباشر وكذا التوزيع اجلغرايف والقطاعي.اجلغرايف، و 

حيث كانت الظروف االقتصادية والسياسية مالئمة  06يعود تاريخ االستثمار األجنيب املباشر إىل بداية القرن 
ل ل استغالل الثروات الطبيعية اليت حتتاجها الدو جأمن  ،يف قطاعات املعادن والزراعة لتدويل رؤوس األموال، تركز

وكانت اململكة املتحدة من أكرب الدول املصدرة لالستثمارات  .الصناعية آنذاك خاصة يف املستعمرات من دول اجلنوب
ساعدت على  06املباشرة نتيجة لتفوقها االقتصادي يف تلك املرحلة. كما أن املوجة التحررية اليت سادت يف القرن 

تسهيل حركة رؤوس األموال بني الدول خاصة يف بريطانيا اليت كانت تتفوق على الدول األخرى من حيث تطور 
 صناعتها وشبكة املواصالت هبا، ومثل اجلنيه اإلسرتليين العملة األقوى يف األسواق الدولية يف تلك املرحلة.

خاصة وأهنا كانت تعرف قدرا من الرفاهية  ،06صف القرن تفردت بريطانيا مبهمة االستثمار يف اخلارج حىت منت
كانت حتتل   تطور املصارف حيثتعرف كانت و أسطوهلا البحري والتلغراف،  أمههامدعومة بشبكة عالية من املواصالت 

 ،لغذائيةا املركز املايل األول يف العامل، كما أهنا ختصصت يف انتاج منتجات معينة وختلت عن انتاج مواد أخرى مثل املواد
 23وقامت باستثمار مبالغ طائلة عرب البحار لتدعيم صناعاهتا.

قامت دول أخرى باستثمار أمواهلا يف اخلارج ومنها فرنسا وأملانيا وحىت بلجيكا  ،06وبعد النصف الثاين للقرن 
مليار  04إىل  0922مليار فرنك ذهب سنة  0.2وهولندا وسويسرا، حيث قامت فرنسا بتطوير موجوداهتا يف اخلارج من 

، قامت أملانيا بتطبيق سياسة جتارية 0912. ويف 0603و 0912مث تضاعفت ثالث مرات يف الفرتة ما بني  0912عام 

                                                           
-6111 سة تحليلية للفترةدرا–خيالي خيرة. دور االستثمار األجنبي المباشر في دعم النمو االقتصادي بالدول النامية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر   23

 .36. ص6112. مذكرة ماجستير. جامعة ورقلة. 6116
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توسعية، ال سيما يف أمريكا الالتينية )الربازيل( وتركيا. وقامت الو.م.أ بتوظيف أمواهلا من خالل إنشاء مصانع يف كل 
  24وحىت أوربا.من كندا واملكسيك وكوبا، بل 

، عرف االستثمار األجنيب املباشر تطورا بسبب الظروف املناسبة مثل ثبات 0604و 0912ويف الفرتة ما بني 
أسعار الصرف يف ظل قاعدة الذهب وانتشار النزعة االستعمارية. وعملت الدول الكربى على استغالل ثروات الدول 

بيعية ا هبدف هنب املوارد الطهتوأقامت مؤسسات يف مستعمرا ،املستعمرة وأعاقت تطورها االقتصادي واالجتماعي
اهضة. واليت كانت تقوم بتصنيعها وإعادة تصديرها هلذه الدول بأمثان ب ،واستخدامها يف تلبية احتياجاهتا الصناعية

 .استمرت هذه املرحلة إىل غاية هناية احلرب العاملية الثانية حني عرفت العديد من هذه الدول استقالهلا

مليار دوالر، وكانت  02يقدر حبوايل  0604كان الرصيد العاملي من االستثمار األجنيب املباشر حبلول سنة 
ب تليها الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا. وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل وبسب ،اململكة املتحدة املصدر األكرب له

اخلسائر الفادحة اليت أحدثتها، تغريت مصادر االستثمار األجنيب املباشر حيث خسرت أملانيا وبريطانيا الكثري من 
البلجيكيني إىل الشي آمال الفرنسني واإلجنليز و وأدت الثورة البلشفية وسقوط اإلمرباطورية العثمانية إىل ت ،ممتلكاهتما

ربت أملانيا على وأج ،فأصبحت الواليات املتحدة األمريكية املمول األول للدول األوربية .اسرتداد أمواهلم واستثماراهتم
0600.25مليار دوالر سنة  33دفع تعويضات بقيمة 

 

بعدم االستقرار متيزت و  االستثمارات األجنبية املباشرةتراجعا يف قيمة فرتة ما بني احلربني العامليتني  عرفتو 
لى كما أنه كان مرتكزا ع  .مما أدى إىل تراجع حجم االستثمار الدويل ،السياسي واالقتصادي واهنيار قاعدة الذهب

ار يف ثموكرست الشركات النفطية العمالقة جهودها يف االست، فق العمومية اليت تسهل االستثماراستغالل النفط واملرا
 26.جمال التنقيب وتكرير الثروات الباطنية واملرافق اليت ختدم هذه االستثمارات مثل بناء الطرق واملوانئ والسكك احلديدية

 كما حلت الو.م.أ حمل بريطانيا كرائدة يف جمال االستثمار األجنيب املباشر.

ازدهار التجارة  جنيب املباشر باملوازاة معشهدت الفرتة توسعا كبريا لالستثمار األ ،وبعد احلرب العاملية الثانية
، الذي أفضى إىل إنشاء صندوق النقد الدويل 0644. وبعد انعقاد مؤمتر بروتن وودز سنة 02الدولية يف منتصف القرن 

الذي يهدف إىل تعمري بلدان أوربا بعد اخلسائر اليت  0641مشروع مارشال سنة كذا والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، و 
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ن آثاره السلبية اليت مو االستثمار األجنيب املباشر  متخوفة من الدول النامية حديثة االستقاللبقيت ببتها احلرب. و س
 من شأهنا أن تؤدي إىل فقداهنا لسيادهتا االقتصادية والسياسية، وفضلت اللجوء إىل املديونية اخلارجية.

تركزت يف الدول  0619من حجم االستثمارات األجنبية املباشرة حىت هناية  %12وفقا لإلحصائيات، جند أن و  
، أما باقي النسبة فقد توزعت 0692- 0619 الغنية، واستحوذت هذه الدول على نصيب األسد من التدفقات يف الفرتة

)آنفا( والنامية  فةعلى دول العامل األخرى حيث بلغ حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إىل الدول املتخل
27خالل نفس الفرتة. 2%

 

، زادت املديونية العاملية وارتفعت نسبة االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول النامية 0692هناية سنوات يف 
اليت اجتهت إىل هتيئة املناخ املالئم جلذب هذه االستثمارات. وتراجعت العقبات اليت كانت حتد من أنشطة الشركات 

أداة لتحسني تنافسية ينظر إليها ك، حيث كان تعددة اجلنسيات بل وأصبحت تتنافس لتقدمي احلوافز املغرية الجتذابهم
االقتصاد عن طريق املهارات والتكنولوجيا والرأمسال الذي جتلبه للدول املضيفة. مث أن موجة التحرير والتطور السريع 

انتشار إجراءات تسهيل االستثمار األجنيب املباشر واالبتكارات يف ميدان أدت إىل  ،0692لألسواق املالية الدولية منذ 
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

، عرفت أسعار السلع األولية ارتفاعا مما أدى إىل حتقيق فوائض يف موازين مدفوعات 02يف تسعينيات القرن 
 ل القابلة لالستثمار، مث اعيد تدوير هذه األموالالدول املصدرة للبرتول والغاز والذي شكل مصدرا هاما لرؤوس األموا

 28إىل الدول النامية على شكل قروض سيادية.

وأصبحت عناصر اإلنتاج أكثر حتركا بني الدول وأصبحت الشركات تسعى إىل حتقيق التكامل اإلنتاجي الدويل 
تجارة اخلارجية  خصة وحترير سياسات الواستمر تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية بتزايد برامج اخلص

كجزء من جولة االورغواي للمفاوضات التجارية. وزاد عدد املعاهدات ثنائية األطراف، كما سعت الدول األعضاء يف 
منظمة التجارة العاملية إىل تأييد فكرة التوصل إىل اتفاقية عاملية هتدف إىل حترير أطر السياسات اخلاصة باالستثمار 

  29املباشر.األجنيب 
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خاصة يف الدول  02تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حنو االقتصاديات النامية تطورت يف تسعينيات القرن 
الناشئة اليت سامهت رؤوس األموال األجنبية يف متويل النمو االقتصادي هبا. الكثري من الدول جلأت إىل توفري التشريعات 

ح ال سيما الربامج اليت هتدف إىل االستقرار املاكرو اقتصادي والتصحي ،بيةاألجن اتاليت تعمل على جذب االستثمار 
ر الوارد إليها ورغم ارتفاع كمية االستثمار األجنيب املباش ،اهليكلي لتحسني اجلاذبية. غري أن دول جنوب البحر املتوسط

 إال اهنا بقيت حمتشمة. 

تعديل  020من بني  020مثال جند أن  0663وعموما فكل الدول تقريبا توجهت حنو التحرر، ففي سنة 
30دولة كانت يف اجتاه وضع إطار لالستثمار األجنيب املباشر أكثر حتررا. 21تشريعي يف 

 

بروز الرأمسال الفكري كعامل انتاج مهم يف خلق الثروة. ومن املؤكد ان  00شهدت العشرية األوىل من القرن 
فر املتقدمة تلعب دورا هاما يف تدفق رؤوس األموال إليها، باإلضافة إىل تو  املزايا التكنولوجية واالقتصادية يف الدول

املعلومات وتوفر اهلياكل املؤسسية الكفؤة واخنفاض العوائق البريوقراطية، مما جعلها أكرب االجتاهات املستقبلة لالستثمارات 
 األجنبية املباشرة.

( يرتكز يف دول الثالوث: 0220من اجملموع العاملي سنة  %12االستثمار األجنيب املباشر ) من املخزونفنجد أن 
يب . حيث أن االحتاد األور %2.93 ، اليابان%3ومعها كندا  %06الواليات املتحدة االمريكية ، %31االحتاد األوريب 

يات أكرب عدد من فروع الشركات متعددة اجلنس هذه الدول تضمو  ،أحسن الفرص ونوفر يوالواليات املتحدة االمريكية 
جودة اهلياكل  ثلها. باإلضافة إىل عوامل أخرى مملستوى املعيشي وتشابه العادات االستهالكية بينرتفاع اوذلك بسبب ا

د ااملؤسساتية، التطور التكنولوجي والعلمي، جودة اليد العاملة وكذا اتساع السوق االستهالكية. وبالنسبة لدول االحت
أدت إىل  0220مث توحيد العملة سنة  ،0691سنة بينها فإن حترير تنقل السلع، رؤوس األموال واألشخاص  ،األوريب

 31جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة.

تركزت يف الو.م.أ. غري انه  %42ثر من أكل املتقدمة على حصة األسد منها ، استحوذت الدو 0222يف سنة 
. ويتمثل السبب يف هذا 0223مليار دوالر سنة  226.1مث إىل  0220مليار دوالر سنة  901.1اخنفض ليبلغ 

سبتمرب  00االخنفاض إىل تراجع عمليات التملك واالندماج وزيادة حالة عدم اليقني لدى املستثمرين بعد احداث 
االستثمارات ال أن إ، واألحداث اليت تبعتها واملتمثلة يف احلرب على العراق اليت تسببت يف اهنيار أسعار النفط. 0220
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 ،بسبب أزمة القروض العقارية يف الواليات املتحدة االمريكية 0229وعادت يف االخنفاض سنة ارتفعت بعدها األجنبية 
 32ة.اخنفاض للديناميكية االقتصادي وما نتج عنها من

مليار دوالر  0933أرقاما قياسية قدرت بـ  0221سجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف بداية سنة 
 0161. وقدرت بــ%03، غري انه ومع هناية السنة تراجع معدل منو هذه التدفقات حيث قدر بـــ%32ومبعدل منو جتاوز 
0226.33مليار دوالر سنة  0004بـ بسبب األزمة املالية العاملية، و  0229مليار دوالر سنة 

 

 093إذ بلغت  0224بالنسبة للدول النامية، فقد عرفت ارتفاعا يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر سنة 
، ويرجع ذلك إىل السياسات 0221مليار دوالر سنة  222مليار دوالر من إمجايل االستثمار األجنيب العاملي، وبلغت 

34رغم األزمة املالية العاملية. 0229االنفتاحية اليت تبنتها هذه الدول. ومل تنخفض فيها االستثمارات الواردة سنة 
 

وتعرف الدول الناشئة معدالت منو جد مرتفعة ولديها قدرات صناعية وتكنولوجية عالية واخنفاض سعر اليد 
ات مما جعلها تندمج بسهولة يف التقسيم الدويل للعمل وأصبحت مواقع مهمة للشرك ،احيةالعاملة وسياسة اقتصادية انفت

 يف قطاعات مثل النسيج واإللكرتونيات واألجهزة الكهرومنزلية.

مع الشركات  وجب عليها إقامة روابط خلفية ،ولكي تندمج الشركات األجنبية أكثر يف اقتصاديات الدول املضيفة
جلهود عترب جناح اسرتاتيجيات التصنيع الوطنية يف العديد من الدول اآلسيوية دليال على وجوب تضافر ااحمللية الوطنية. وي

  35الرامية الجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة املوجهة حنو التصدير مع اجلهود املتعلقة بتنمية القدرات احمللية.

خالل الفرتة ا هبألجنيب املباشر تطورا ملحوظا فيما خيص الدول العربية، فقد شهدت تدفقات لالستثمار ا
مليار دوالر. وذلك  9.14حوايل  0669مليار دوالر، وبلغت سنة  4.02حيث بلغت يف املتوسط  ،(0662-0222)

مليار  0.10و 0.46لتصل إىل  0222و 0666ري اهنا اخنفضت سنيت ، غبسبب القفزة النوعية اليت عرفتها السعودية
، وعرفت 0226-0220مليار دوالر خالل الفرتة  42.9حوايل إىل دوالر. وارتفعت هذه التدفقات لتصل يف املتوسط 

بسبب  0229مقارنة بسنة  0226سنة  %00، واخنفاض بنسبة 0223مقارنة بسنة  0224سنة  %21زيادة بنسبة 
، فقد شهد االجتاه العام لتدفقات االستثمار 0202-0202 تأثريات األزمة املالية على الطلب العاملي. أما خالل الفرتة
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 0204، 0203مث يف سنوات  0200سنة  %31.4 األجنيب املباشر حنو الدول العربية تراجعا حيث اخنفضت بـ
 36، وذلك بسبب األحداث األمنية والتطورات السياسية اليت عرفتها الساحة العربية.0202و

 الثاني: العوامل المحددة لجذب االستثمار األجنبي المباشر. طلبالم

يقصد هبا جمموع الظروف السائدة يف الدولة واليت من شأهنا أن تؤثر يف قرار الشركة عند اختيارها إلقليم الدولة  
ىل عوامل اقتصادية إكموقع للقيام بأعماهلا. ميكن تقسيم العوامل اليت تؤثر يف اختيار موقع االستثمار األجنيب املباشر 

حيث تنبئ هذه  ،وسياسية وقانونية واجتماعية واليت تشكل مناخ االعمال يف اإلقليم الذي ترغب يف االستثمار فيه
ختتلف و  الظروف على االستقرار وتوفر األمن واخلصائص اجلغرافية اليت تساهم يف رواج االستثمار مثل توفر املواد األولية.

 النشاط الذي ترغب الشركة القيام به وباختالف اسرتاتيجيتها. أمهية كل عامل حسب نوع

ويعرب مناخ االعمال على جمموعة السياسات واملؤشرات واألدوات اليت تؤثر على القرارات االستثمارية، وتشري 
كونة مليف جمموعها على دوافع ومثبطات االستثمار يف الدولة. كما ميكن تعريفه على أنه: "جممل األوضاع والظروف ا

للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية وتأثريها سلبا او إجيابا على فرص جناح املشروعات االستثمارية. وهي تشمل 
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية". فهو إذن يؤثر على بيئة النشاط االستثماري وقرارات املستثمرين 

 37 واحملتملني.)احملليني واألجانب( احلاليني

 الفرع األول: العوامل االقتصادية.

رة على املشروع ختص البلد املضيف مبا ان أثرها يعود مباشاليت تعترب أهم العوامل يف توجيه االستثمارات األجنبية 
 االستثماري، ونذكر منها:

 خصائص السوق المحلي:  -0

يتمثل حجم جنيب املباشر يف البلد املضيف، و عامال مهما يف جذب االستثمار األ سوق البلد املستقبليعترب 
السوق احمللي يف حجم الثروة يف اجملتمع والقوة الشرائية لألفراد واحتماالت منوها. ويتم قياسها من خالل نصيب 
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وعدد السكان، ويبني مدى قدرة الشركة على تصريف منتجاهتا يف البلد املضيف 
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سبة إىل االستثمار الذي يهدف إىل خدمة السوق احمللي. غري أن هذا العامل يصبح غري ذي أمهية إذا  خاصة بالن
كانت الشركة األجنبية تتبع اسرتاتيجية عمودية أي أهنا تقوم بإنتاج جزئي يف البلد املضيف وتصديره فيما بعد. كما 

لسوق جنيب املباشر مبا أنه يؤدي إىل كرب حجم اأن انضمام الدولة الحتاد اقتصادي يشجع على جذب االستثمار األ
 .وجود مبدأ حرية التبادل التجاري بني الدول املكونة لالحتادبفضل 

 توفر الموارد الطبيعية والبشرية: -0

وفرة املوارد الطبيعية مثل البرتول والغاز واملياه واملعادن أو حىت املناخ املالئم يشجع الشركات اليت تعتمد عليها 
ستثمار يف إقليم البلد املضيف فهذا يساعدها على ختفيض تكاليفها عن طريق اإلنتاج يف نفس املوقع، على اال

ويعترب هذا العامل حمفزا لالستثمار يف الدول النامية الغنية باملوارد. أما بالنسبة للموارد البشرية، فتعين وفرة اليد 
األوىل هدف الشركات اليت تبحث عن تقليص تكلفة  ، وتكونالسعر أو اليد العاملة املؤهلة العاملة منخفضة

 انتاجها والثانية عن تلك اليت تبحث عن الكفاءة.

 معدل التضخم:  -3

هتتم الشركات بدراسة تطور معدالت التضخم يف البلد الذي تنوي االستثمار فيه، ألنه يؤثر على تكاليف 
االقتصاد الكلي وهو يؤدي إىل زيادة املخاطر على اإلنتاج وعلى أرباح الشركة وهي تؤشر على عدم استقرار 

 املشروعات االستثمارية طويلة االجل.

 سعر الصرف:  -4

يعترب استقرار أسعار الصرف عامال مشجعا على االستثمار، كما ان اخنفاض قيمة العملة يؤدي إىل اخنفاض 
رف يتوقف على ري أن أثر تغريات سعر الصالتكاليف مقارنة بالدولة األم مما جيعل املشروع أكثر رحبية للمستثمر. غ

كان االستثمار يهدف إىل خدمة السوق احمللي فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إىل زيادة تدفقات االستثمار ما  إذا 
 األجنيب املباشر، ويثبطه يف حالة ما إذا كان يهدف إىل إعادة التصدير.

 توفر البنية التحتية المالئمة:  -2

د املضيف، ؤثر بشكل كبري على مناخ االعمال السائد يف البليالضرورية لتسهيل االعمال  ساسيةتوفر البىن اأّل 
سائل كاالتصاالت واملواصالت وشبكات النقل واملطارات واملوانئ تطور و   اهلياكل الضرورية لقيام األعمال وتتمثل يف
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توريد والتوزيع وتوفر عملييت الالنقل وشبكات االتصاالت، وتساهم يف تسهيل االستثمار وختفيض تكلفته خاصة 
اخلاصة  جراءاتالبيئة اإلدارية املالئمة لتسهيل اإلكما تتمثل البنية التحتية يف سرعة االتصال بني فروع الشركة.  

 بقيام األعمال.

 الفرع الثاني: العوامل السياسية.

ي يبحث عن املستثمر الذوتشمل كل الظروف السياسية للبلد املضيف حيث اهنا تنبئ عن اخلطر الذي يواجه 
 درجة من األمان للقيام بأعماله.

 االستقرار السياسي:  -0

ضمن يذا وك ،يعين اخنفاض اخلطر الذي يواجه املشاريع ومينح قدرا من األمان للرأمسال الوطين واألجنيب
الة عدم اليقني، حاسرتداد أمواله وعدم تغري القوانني بشكل فجائي مما يعرضه للخطر ويقلل من االستقرار السياسي 

حيث ان عدم االستقرار السياسي يتبعه انعدام االستقرار االقتصادي ما يؤدي إىل رداءة بيئة االستثمار.  كما أن 
تؤدي إىل تراجع املستثمرين عن االستثمار يف إقليم الدولة مثل احلروب من شأهنا أن وجود نزاعات سياسية 

 واالنقالبات الشعبية.

 اسي:طبيعة النظام السي -0

وتتمثل يف النظام السياسي دميقراطيا كان أو دكتاتوريا، منغلقا أو منفتحا على اخلارج. فاألنظمة الدكتاتورية 
 اليت قد تغري السياسات بقرارات فردية للحكام فهي تنم عن انعدام األمان للرأمسال األجنيب والوطين.

 الفرع الثالث: العوامل القانونية.

االستثمار يف البلد  ا يفمن االهتمامات الكربى للشركات األجنبية عند رغبتهيعترب توفر مناخ تشريعي مالئم إن 
من شأهنا محاية مصاحل املستثمرين مما يضمن سهولة املشروعات وشفافية املعامالت ، حيث أن القوانني املالئمة املضيف

الدولة إلغراء الشركات لالستثمار فيها، وتكون غالبا موجهة إىل اإلدارية، وقد تكون عبارة عن امتيازات تستخدمها 
 قطاعات دون غريها.
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 كفاءة النظام القانوني: -0

حيث أن توفر مؤسسة قضائية مستقلة قادرة على حل النزاعات جديرة بتوفري احلماية القانونية والضمان 
تثمر من خماطر التأميم واملصادرة أو املعاملة الكايف لرؤوس األموال يف الدولة، وكذا وجود ضمانات حلماية املس

 التفضيلية بني املستثمرين الوطنيني واألجانب.

 القيود القانونية:  -1

وتتمثل يف القيود اليت تضعها حكومات البلد املضيف على ملكية املشاريع االستثمارية كأن تضع نسبة 
ل األرباح كليا أو إمكانية حتوي عدم املضيفة، أو قصوى للسماح للمستثمر األجنيب باملشاركة يف املشروع بالدولة

 القيود على التجارة الدولية.، باإلضافة إىل جزئيا

 الشفافية: -3

تتمثل الشفافية يف وضوح السياسات واحرتام احلقوق ووفرة املعلومات وهي تؤدي إىل حتسني مناخ االستثمار، 
ت األجنبية اخلطر على االستثمارا ةوغريها من مظاهر انعدام الشفافية إىل زياد ينما يؤدي انتشار الفساد والرشوةب

 خاصة.

 التحفيزات الضريبية: -4

وهي امتيازات متنحها احلكومات للمستثمرين األجانب حيث هتدف إىل تشجيع االستثمار يف قطاعات معينة 
ح. غري و إعفاء على الضرائب على األربا أو إىل مناطق معينة، وتتمثل يف إعفاءات مجركية على بعض الواردات أ

يث بينما يرى حفيما خيص جناعة التحفيزات الضريبية كوسيلة جلذب االستثمار األجنيب املباشر ختتلف، أن اآلراء 
البعض ان هلا أثر إجيايب يف جذب الشركات األجنبية إال أن بعض الدراسات خلصت إىل ان أثرها اإلجيايب ال ميكن 

 ذا توافرت العوامل األخرى. ان يظهر إال إ

 حماية الملكية الفكرية:  -2

يساهم وجود قانون حلماية امللكية الفكرية يف تشجيع االبتكارات وأنشطة البحث والتطوير وكذا تشجيع نقل 
تقليد  مما يوفر ظروفا تنافسية يف إقليم البلد املضيف، خاصة يف القطاعات اليت يسهل ،االبتكارات للدولة املضيفة

 تجاهتا.من
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 الفرع الرابع: العوامل االجتماعية والثقافية والجغرافية.

متيل الشركات إىل االستثمار يف الدول القريبة جغرافيا وثقافيا، أو يف األقاليم اليت تضم شركات تعمل يف نفس 
 القطاع الذي تعمل فيه.

 القرب الجغرافي:  -0

حجم  الخنفاض تكاليف النقل وهو ما يفسر ارتفاع تتجه الشركات إىل االستثمار يف الدول القريبة جغرافيا
ىت االستثمارات أو ح ،االستثمارات األمريكية يف دول أمريكا الالتينية، أو االستثمارات اليابانية يف دول جنوب آسيا

االوربية يف دول جنوب البحر األبيض املتوسط. كما ان هناك أقاليما تتخصص يف جمال انتاجي معني مما يؤدي إىل 
 توفر املوردين واملوزعني يف القطاع.

 التجمعات الجغرافية أو التقليد: -0

كثريا ما ترغب الشركات يف التموقع يف أماكن جغرافية مع شركات أخرى تعمل يف نفس القطاع يف أنشطة 
 متشاهبة او مكملة، ما يطلق عليها 'الصناعات الداعمة لبعضها'. كما أن توطني الشركات يف موقع جغرايف معني

ى، أي أهنا ختتار شركات أخر بتقليد أخرى شركات التقوم كثريا ما و . تنافسية مقارنة باملواقع األخرى ميزة امينحه
رارة وهو ما يطلق عليه 'أثر البطريق'، وذلك بسبب أن البطاريق جتتمع مع بعضها لتوفر احلنفس املوقع اجلغرايف، 

 القطيع'، أي أهنا تتحرك جمموعة مثل القطيع.مشاهبة 'خيارات  تسمىيف القطب الشمايل. أو 

 الخصائص الثقافية: -3

من  ثقافيا ، حيث تفضل الشركات التوطن يف بلدان قريبةهي األخرى تؤثر يف نشاط املشروعالعوامل الثقافية 
ليت قد ا يف العادات االستهالكية لألفراد، مستوى التعلم، الدين واللغةاخلصائص الثقافية هذه وتتمثل ، البلد االم

مع على الثقافات درجة تفتح اجملتكما هتتم الشركات ب،  الشركات للقيام بأعماهلا يف بلد أجنيب متثل عقبات أمام
 األجنبية.

 التعليم والتكنولوجيا: -4

عن  0661وهو عامل آخر هتتم به الشركات اليت تنتج يف جمال السلع عالية التكنولوجيا. وحبث 'جان' سنة 
لتطوير على جذب االستثمار، وتوصل إىل أن هناك عالقة إجيابية قوية بني مستوى البحوث أثر عامل البحث وا
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والتطوير بالدولة املضيفة وبني قدرهتا على جذب االستثمارات اليابانية. ووفقا لتقرير االستثمار يف العامل لسنة 
درة على قدرة التكنولوجية والق، فإن أهم العوامل اليت تؤثر على نشاط الشركات متعددة اجلنسيات هي ال0669

 38االبتكار يف الدولة األجنبية. وأكد التقرير على أن هذان العامالن مها من صنع االنسان أي أهنا 'أصول خملقة'.

 : تطور جاذبية األقاليم.لثالمطلب الثا

تتمثل و ة يف أقاليمها. قيق التنميمن خالهلا إىل حتتسعى الدول حيث تعترب اجلاذبية عامال مهما يف تطوير األقاليم 
 جاذبية األقاليم يف قدرهتا على جذب عوامل اإلنتاج املتنقلة واألشخاص واالحتفاظ هبم. 

كما تعرف اجلاذبية على أهنا: "قدرة اإلقليم على توفري الظروف املالئمة لألعوان كي يوطنوا مشاريعهم يف اإلقليم 
 بدل إقليم آخر". 

على أن توفر للمشاريع املتنقلة، بفضل مواردها، شروط متوقع أكثر أمهية من االقاليم  اليمة األق" قدر  :أو هي
 املنافسة".

، حيث تعين جبذب يملإلقل ويتسع مفهوم اجلاذبية ليمس كل االبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
منية حىت السياح. وهي تعرب عن أداء اإلقليم يف فرتة ز املشروعات اإلنتاجية واليد العاملة خاصة العقول واألدمغة، أو 

 معينة فيما خيص توفري الشروط الضرورية لتموقع الشركات واألشخاص، وتعرب عن تنافسية اإلقليم مقارنة بأقاليم أخرى.

قاربة سلمية يف قوم مبأن املؤسسات ت ،(Mayer & Mucchielli 1999ويرى كل من 'ماير و'موتشيلي' )
أي أن جاذبية البلد املضيف أو العوامل اليت يعرضها  39موقعها حيث تبدأ باختيار البلد أوال مث اختيار املنطقة.اختيار 
 الذين يشرعون بعدها يف اختيار إقليم البلد للتوطن فيه. ،العاملنيهلا صدى أكرب عند املستثمرين أو تكون 

منها االستقرار السياسي واالقتصادي: القرارات  ،هناك عوامل عديدة تلعب دورا مهما يف جاذبية األقاليم
السياسية واالقتصادية مثل التشريعات اخلاصة بالقروض، السياسة اجلبائية، السياسة النقدية، مرونة النظام البنكي. وقد 

الطاقة، و اهتمت الدول بتوفري حميط يتميز جبودة احلياة عالية من أجل تطوير املواهب، تطوير وعصرنة هياكل االتصاالت 
التهيئة والتعمري وتوفري إطار معيشي الئق. وهلذا، جند أن بعض الشركات اليت قامت باستثمارات يف دول ناشئة فضلت 

                                                           
 .161 -112 رضا عبد السالم. مرجع سابق. ص  38

39 Slim Driss. L’attractivité des investissements directs étrangers industriels en Tunisie. Région et développement. 
N°25. 2007. P142. 
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إعادة نقل استثمارها حنو الدول املتقدمة، وذلك ألن الوفورات اليت حققتها فيما خيص تكاليف اليد العاملة قابلتها 
نقص وسائل  وأ نهائية اليت تقتنيها من املوردينودة املنتجات نصف التكاليف يف ميادين أخرى مثل اخنفاض ج

 االتصاالت... لذا، جند أن الدول املتقدمة تتميز جباذبية أعلى من الدول النامية.

وبسبب العوملة وتسريع االبتكارات والتحوالت التكنولوجية واحالل االقتصاد القائم على اإلنتاج الالمادي حمل 
دي، أصبح من الضروري توفر اهلياكل الضرورية للنشاط االقتصادي واالبتكار )البنوك واجلامعات..(. ولكن االقتصاد املا

لصناعات وحسب الدراسات اخلاصة باالقتصاد اجلغرايف اجلديد، فإن ا ،بسبب العالقات اليت تنشأ بني املنشآت وحميطها
ض العوامل ف اإلنتاج منخفضة ودرجة منافسة أقل. وبعتبحث عن التموقع يف مناطق يكون فيها الطلب مرتفعا وتكالي

مثل مستوى تكاليف النقل، اقتصاديات احلجم ودرجة حركية عوامل اإلنتاج تدفع إىل الرتكز اجلغرايف أو بالعكس إىل 
 االنتشار.

 ع، أن "املستثمرون يفضلون الدول اليت تتبع سياسة اقتصادية انفتاحية، مالئمة مMichalet (1999)ويرى 
 40اقتصاد السوق، ألهنم خيشون من القرارات االستبدادية من احلكومات وإدارهتا".

وختتلف العوامل املؤثرة يف درجة جاذبية األقاليم حسب اسرتاتيجية الشركة، حيث جند انه يف حالة التكامل 
ثمر )يقاس مثال بالناتج احمللي املستاألفقي، فإنه عند اختيار املوقع يهتم املستثمر بعوامل مثل حجم البلد املستقبل والبلد 

ة اجلغرافية هلا املسافأن اإلمجايل(، بينما تكون الفجوة يف الرواتب من أهم املتغريات يف حالة التكامل العمودي. كما 
دور بديل للحواجز اجلمركية وغري اجلمركية وتكاليف النقل يف حالة التكامل العمودي، مثلما تكون يف حالة التكامل 

قي تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تزيد مع زيادة املسافة بني البلدين. أي أن أشكال الشركات متعددة اجلنسيات األف
اج منتجات والشركات املندجمة أفقيا تفضل انت ،املندجمة عموديا تبحث عن استغالل الفروقات يف وفرة عوامل اإلنتاج

 التبادل. متشاهبة بغرض ختفيض تكاليف النقل وجتنب حواجز

للغات األجنبية دده بعض العوامل الثقافية مثل اتقان احتاالستثمار األجنيب املباشر ، البحر املتوسط جنوب يف دول
مثل الفرنسية واالجنليزية، وكذا توفري الكفاءات العلمية يف بعض القطاعات مثل االلكرتونيك والتكنولوجيا الطبية، اتساع 

يد يف اجلعيشي اإلطار امل، و التكنولوجية، استدراك التأخر يف جمال اهلياكل التكنولوجيةالسوق املستهلك للمنتجات 
دور املقاول من حيث تقوم ببعض املناطق واملدن الكربى. وتسعى هذه الدول إىل تغيري شكل التقسيم الدويل للعمل 

                                                           
40 Halima Bakala. Investissements Directs Etrangers et politique d’attractivité au Maroc : une vue globale. Revue 
économie, gestion et société. N°11. Juin 2017. P8. 
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ركبات االلكرتونية يج إىل السيارات مث املوتفضل التوجه حنو قطاعات متطورة أكثر )مثل االنتقال من صناعة النس، الباطن
وهكذا ترتفع يف سلم القيم املضافة )وتشرتك يف كل العملية اإلنتاجية البحث والتطوير،  ،أو برامج اإلعالم اآليل(

التسويق، التصميم، اختبار املنتجات، إمداد التوزيع، وليس فقط تركيب املنتجات املصممة يف اخلارج(. وهذا من شأنه 
  41جيعل العالقات الصناعية بني ضفيت البحر املتوسط ترتكز على االبتكار.أن 

ومن املؤشرات اليت تقيس جاذبية األقاليم، مؤشر 'أرنست ويونغ' الذي ينشر سنويا. ويعتمد املؤشر على معايري 
ألجنيب املباشر ر اعديدة منها: عدد مناصب الشغل اليت ختلقها الشركات اليت تعمل يف اإلقليم، معدل منو االستثما

الوافد، حصة كل قطاع من االستثمار منه، مصدر االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة. وقد أسفرت الدراسة اليت 
، أن جاذبية منطقة البحر األبيض املتوسط تعتمد على عوامل هي: الرقمنة، املقاوالتية، التهيئة 0202نشرت يف أفريل 

 تعيق ، الطاقات املتجددة، التطور االجتماعي والشفافية. وتتمثل أهم العوامل اليتاالقتصادي وعالعمرانية، التنافسية، التن
يف  ،'أرنست ويونغ'ر ، حسب مؤشجذب االستثمار وحتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة حسب املستثمرين املستجوبني

ن من التأخري يف بناء اهلياكل و تخوفيرون أهنم . كما يق(%06)، نقص الشفافية (%23)النقاط التالية: عدم االستقرار 
 42ملتوسط.ايف بعض الدول ومن ركود االقتصاد يف أوربا اليت تعترب أهم مصدر لرؤوس األموال يف منطقة البحر األبيض 

جاذبية اإلقليم نتيجة مسعته اليت تبىن كلما توطنت فيه املنشآت الناجحة. وهذا ما توصل إليه قد تتكون و 
Appold  ائر العلمية األمريكية هي نتيجة لعملية توطن تعاقبية. وغالبا ما ظ، حيث الحظ أن جناح احل0222سنة

تكون هذه املواقع ذات إنتاجية عالية وقطاع البحث والتطوير هبا متطور، كما يكون هناك تفاعالت بني املنشآت. 
احمليط  عن طريق الروابط اليت تنشأ بني املنشآت معوتنتشر مسعة اإلقليم عرب وسائل اإلعالم، املنظمات املهنية، أو 

خيتار املستثمر األجنيب املناطق اليت تضم أنشطة صناعية أو أنشطة مشاهبة لنشاطه أو وجود شركات يف و   43اخلارجي.
جم عن من اخلطر الذي ين وخيفض بذلكلنفس القطاع أو قطاعات مرتبطة،  مما يشكل آثار التجمع ،نفس القطاع

عن املعلومات اليت تدرها الشركات املتوطنة مما جيعل املراكز الصناعية أكثر مسعة اإلقليم نجم وتموقع جديد. اختيار 
 جاذبية من املناطق األخرى.

                                                           
41 ANIMA. La méditerranée intelligente, innovation, pôle technologique et attraction de l’investissement.  Agence 
française pour les investissements internationaux/ Marseille innovation. Novembre 2005. P24. 
42 Abdelmadjid Ait Habouche et Ouahiba Mihoub- Ait Habouche. Attractivité et compétitivité des territoires : quels 
indicateurs ?. revue de Lareiid. N°3. Septembre 2016. P8. 
43 Jérome Vicente. Economie des clusters. La découverte. Paris. 2016. P40 
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صة إلقامة املشاريع، وتقوم الدولة من خالل أجهزهتا املتخص مشاهبة التوطني اجلماعي هو اختيار مواقع جغرافيةو 
عين تناول املسألة فإن التوطني يشري إىل العنصر التخطيطي، بينما التوطن ي ،يف تنميتها. ولذااملناطق اليت ترغب  حديدبت

من زاوية املؤسسة. ونظرية التوطن هي مقاربة باملنظمة أين تبحث فيها املؤسسة عن أمثل متوقع ألنشطتها من حيث 
ز على أمهية ة التوطني هي مقاربة مكانية تركختفيض التكاليف )النقل، اليد العاملة..( وحتقيق األرباح. بينما نظري

 44العالقات املتداخلة واالرتباطات املتبادلة لتنمية اإلقليم.

االهتمام بتنافسية األقاليم يستدعي االندماج يف االقتصاد املبين على املعرفة واخلدمات الذي مييز القرن غري أن 
تكارية لدعم السياسة الصناعية للدولة واسرتاتيجيتها االب الواحد والعشرين، والقطب التكنولوجي يفرض نفسه كأداة

 وتعترب األقطاب التكنولوجية أداة مهمة يف جذبخاصة وأهنا تقوم على التعاون بني القطاعني العمومي واخلاص. 
 نالشركات واألدمغة، حيث تعمل على خلق جسور ما بني األعوان يف جمال معني ما من شانه تشجيع الشباب املبتكري

األقطاب  وهو ما يعترب حميط جاذب للمستثمرين األجانب. وتعترب، اهتم واحلصول على الزبائن بسهولةعلى تقدمي خدم
 جاذبية علمية لإلقليم.تكون التكنولوجية مناطق تسودها كل شروط احلياة الالئقة، وبالتايل 

 .ةالعالمي : سلسلة القيمةرابعالمطلب ال

سلسلة القيمة العاملية هي: "جمموع األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات هبدف نقل املنتج أو اخلدمة من مرحلة 
التصميم إىل االستعمال من قبل املستهلك، ويف كل مرحلة تضاف قيمة جديدة يف شكل أو يف آخر. حتت تأثري إعادة 

 املؤسسات". العمليات قسيم متزايد يف العامل وبنيلتل القيمة األنشطة اليت تكون سالسوختضع التوطني والرتابط املتزايد، 
 اإلنتاجية واألنشطة اليت تضيف القيمة حتدث يف األماكن اليت تتوفر فيها اخلربات واملوارد الضرورية بتكلفة تنافسية.

لتسويق والبيع 'سلسلة اويطلق على عملية اإلنتاج املرتابطة اليت ختص نفس املنتج أو اخلدمة من التصميم واإلنتاج على 
 45القيمة العاملية' أو 'شبكة اإلنتاج الدولية'.

                                                           
اعية في المناطق الصنأمال خدادمية ونفيسة بوقفة. سياسة التوطين الصناعي في الجزائر بين النظرية والتطبيق. الملتقى الوطني حول: تأهيل   44

. 6115أكتوبر  61و  12الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية م ص م وترقية الصادرات خارج المحروقات الواقع واآلفاق والتجارب الناجحة. يومي 

 .156. قالمة. ص45ماي  2جامعة 
45 Djellal Ameur Nezha. Chaines de valeur et stratégies de concurrence sur l’industrie automobile. Algerian 
Business Performance Review. N°13/2018. P372. 
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، حيث طرأ تغيري جذري للتوزيع 02غري أن سلسلة القيمة العاملية تطورت كثريا يف العقود األخرية من القرن 
صص يف انتاج وتبادل كل بلد يتخ، وأصبح  اجلغرايف لألنشطة االقتصادية املكونة ملراحل العملية اإلنتاجية عرب دول العامل

 منتجات معينة أو أجزاء ملنتجات.. 

 .0222وهيكلها يف سنوات  0612هيكل سالسل القيمة املضافة يف سنوات بني املقارنة ويبني الشكل التايل 

 : منحنى اإلبتسامة: توزيع القيمة على سالسل القيمة العالمية.21الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Karim Mahoui et Mohamed Yassine Ferfera. Intégration des chaines de valeur mondiales : 
Quelle perspective pour l’Algérie. Les cahiers du cread. Vol 33. N° 120. 2017. P35. 

قع يف أعلى تميثل الشكل السابق منوذج 'منحىن االبتسامة'، ويبني أن األنشطة ذات القيمة املضافة املرتفعة 
املنحىن وتتمثل يف البحث والتطوير، التصميم، وكذا التسويق واخلدمات. يف حني األنشطة منخفضة القيمة املضافة تقع 

قيمة يف واإلنتاج. ويظهر لنا الشكل االختالف بني سالسل ال يف أسفل املنحىن وتتمثل يف التوريد األمامي واخللفي
 0222حيث كانت تقتصر على أنشطة متشاهبة من حيث القيمة املضافة، وسالسل القيمة يف سنوات  0612سنوات 

 حيث ميل املنحىن ازداد اتساعا.

. غري أن 0612ة يف سنوات تستحوذ عليها الدول املتقدمأغلب األنشطة املكونة لسلسلة القيمة العاملية كانت 
نشطة التصميم أتتخصص يف  أصبحتأن الدول املتقدمة نالحظ و قد تغري هيكله، التوزيع اجلغرايف هلذه األنشطة 

ارتقت هذه الدول يف سلسلة  0222نه يف سنوات حيث أوالبحث والتطوير وأنشطة البيع وخدمات ما بعد البيع، 
 .ة اإلنتاجتتخصص يف أنشطاليت أصبحت الدول النامية ة املضافة إىل ، وانتقلت األنشطة منخفضة القيمالقيمة

 البحث والتطوير

 التصميم

لتوريد: المشترياتا  

إلنتــاجا  

 التوريد

 التسويق

 الخدمات

2791سلسلة القيمة في سنوات   

1111سلسلة القيمة في سنوات   

 القيمة المضافة

مةالقي سلسلة أنشطة  

 ما قبل اإلنتاجأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة ما بعد اإلنتاج النشاط المادي )اإلنتاج(
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عض الدول الناشئة ب ،يف إطار االنتشار الدويل للعملية اإلنتاجية، فإنه ،حمود' وهوبوحسب 'فيليب موايت' و'امل
وجيا عكس وأصبحت تتخصص يف أنشطة عالية التكنول ،أصبحوا ميثلون منافسني جدد يف انتاج منتجات عالية اجلودة

  46أين كانت تتخصص أكثر يف القطاعات كثيفة اليد العاملة. 0612و 0612ما كان عليه يف فرتة 

املنتجات  نأ وتساعدنا نظرية دورة حياة املنتج لفرنون على تفسري توزيع األنشطة االقتصادية عرب األقاليم، حيث
إلنتاج يم اليت تتوفر فيها املوارد والكفاءات وهي متوفرة بصفة أكثر يف املدن الكربى. مث ينتقل ااجلديدة تظهر يف األقال

إىل األقاليم منخفضة التكلفة أين يتم االنتاج الكتلة. ويف مرحلة التدهور فإنه يتم إدخال حتسينات على املنتج ويكون 
 مصدرها األقاليم االبتكارية يف املدن الكربى.

ب إىل ختصص الدول املتقدمة يف األنشطة عالية القيمة املضافة تقوم على استخدام االبتكارات ويعود السب
امية الذرة وااللكرتونيات واهلندسة الوراثية، وتصدر العمليات التصنيعية التقليدية إىل الدول النعلى علم اجلديدة وترتكز 

ها. ولكن هذا والسلع الكهربائية مع تصنيع لبعض أجزائ مثل صناعة املنسوجات والصناعات التعدينية، جتميع السيارات
 هتمل القطاع الزراعي الذي مكنها من امتالك فائض غذائي ضخم.الدول املتقدمة  مل جيعل

الدول الناشئة يف االندماج يف سالسل القيمة العاملية من خالل جذب األنشطة اإلنتاجية وتنمية وجنحت 
عليها ان تنتقل من تصدير املواد األولية حنو التخصص يف الصناعات عالية القيمة الدول النامية  يف حني صادراهتا،

 املضافة عن طريق االستفادة من موجة إعادة التوطني.

لقيمة لحيث أنه لالرتقاء إىل صف الدول الناشئة صناعيا، ال بد من خلق تكامل صناعي حملي وإنشاء سلسلة 
 des écosystèmesمن الضروري إنشاء منظومات متكاملة ، وكذا القيمة املضافةمتنوعة وتنافسية يف األنشطة مرتفعة 

intégrés ،ي عالقات تشاورية بني األعوان يف القطاعني العموموخلق ، من خالل جتميع السياسات القطاعية املعنية
لكات العمومية تواخلاص، اجلامعات ومؤسسات البحث. ويتطلب متابعة مستمرة وتعديالت وضمان توزيع فعال للمم

 يف إطار دفع الصناعة اجلديدة.

طرأت التغريات  02ومنه، نستنتج أن التقسيم الدويل للعمل قد تغري عرب الزمن حيث أنه منذ سبعينيات القرن 
 التالية:

                                                           
46 Bahamed Anis et Leghima Amina. L’intégration de l’Algérie dans la dynamique de la chaine de valeur mondiale 
automobile : état des lieux et perspectives. Revue de droits et sciences sociales. Université Djelfa. N°30(02). P443. 
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التقسيم الدويل للعمل القدمي: تبادل سلع مصنعة منتجة يف الدول املتقدمة مقابل مواد أولية ومنتجات زراعية  -0
 دول اجلنوب.من 

التقسيم الدويل للعمل اجلديد: دول الشمال أصبحت متخصصة يف اخلدمات واملنتجات الصناعية االبتكارية،  -0
األقل منوا ال تزال متخصصة يف الصناعات الدول بينما الدول النامية أصبحت تنتج منتجات صناعية. و 

 ة التجارة ما بني الفروع.االستخراجية. كما يالحظ يف التقسيم الدويل اجلديد للعمل زياد

 .1122 لسنة: نظرة شاملة لتدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم 21الشكل رقم 

 

دراسة حتليلية – نبيل بن مرزوق وصاحل سراي. االستثمار األجنيب املباشر ودوره يف ترقية الصناعة السياحية يف اجلزائر المصدر:
  .99. ص 0229. سبتمرب 3املركز الدميقراطي العريب. أملانيا. برلني. العدد  .الدولية للدراسات االقتصاديةتقييمية. اجمللة 

. ونالحظ أن 0201يعطي الشكل السابق نظرة شاملة على التوزيع اجلغرايف للقطاعات اإلنتاجية يف العامل لسنة 
كرب أ. و 0201مليار دوالر سنة  233حيث بلغ حجمها  ،أكرب املناطق املستقبلة لالستثمار هي دول االحتاد األوريب

تريليون دوالر. كما نالحظ أن الدول املتقدمة  01قطاع مسته االستثمارات األجنبية املباشرة هو قطاع اخلدمات مببلغ 
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، واستحوذت الدول النامية 0201سنة  %26تستحوذ على أكرب نسبة من االستثمار األجنيب املباشر حيث بلغت 
 .%4 والدول املتحولة ،منه %31على 

 المبحث الثالث: االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، تونس والمغرب.

واقع االستثمار األجنيب املباشر يف الدول الثالث حمل الدراسة وهي اجلزائر، تونس واملغرب. فيما يلي نتناول 
لثالث واليت ثالث، نتطرق لصناعة السيارات يف الدول اواقعه. ويف جزء حيث نتطرق إىل أهم السياسات املتعلقة به مث 

تعكس درجة اندماجها يف سلسلة القيمة العاملية، مبا أن قطاع السيارات يعترب من أهم القطاعات اليت تسعى الدول إىل 
 تطويرها مبا أهنا صناعة جد منتشرة عامليا وتعتمد على أنشطة بسيطة.

 ر األجنبي المباشر في كل من الجزائر، تونس والمغرب.تدفقات االستثما تطورالمطلب األول: 

إن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول الثالث حمل الدراسة عرفت تذبذبات كبرية منذ استقالهلا. 
 فماهي الدولة اليت حتصلت على أكرب قدر منه؟، وما هي العوامل اليت اثرت يف تدفقاته؟.
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 في  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، تونس والمغربتطور حجم : 5 الجدول رقم
 .الوحدة: مليون دوالر(.  1129-2791)الفترة 

 المغرب تونس الجزائر السنة
2791 349.1 041.2 96.4 
2795 2.4 036.2 02 
2771 2.3 96.2 012 
2772 012.2 320.2 300 
1111 439.2 0219.2 000.3 
1112 0061 1040 0929 
1111 0212 0019 490 
1111 134 0093 0304 
1111 990 0242 961 
1115 0290 1090 0123 
1112 0162 3329 0422 
1119 0112 0101 0922 
1119 0264 0126 0491 
1117 0141 0199 0620 
1121 0014 0203 0214 
1122 0210 0043 0206 
1121 0466 0123 0109 
1121 0194 0001 3069 
1121 0221 0214 3210 
1125 -294 0223 3022 
1122 0132 992 0021 
1129 0023 992 0120 

 .0209. 0200. 0220رير االستثمار يف العامل. ااألونكتاد. تقالمصدر: 

يبني الشكل السابق تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، تونس واملغرب، ونالحظ التذبذبات 
-0692الكبرية يف األرقام. كما نالحظ ان حجم االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر اخنفض بشكل كبري يف الفرتة 

منه يف املنطقة. واستمر هذا الوضع إىل غاية سنة ، بينما استحوذت تونس على أكرب حجم 0661إىل غاية  0692
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، اخنفضت حصة تونس 0226، حيث أصبح املغرب أكرب جاذب لالستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة. ومنذ 0221
من هذا االستثمار بينما حتسنت حصة اجلزائر مقارنة بتونس وأصبحت جتذب أكرب حجم منه، والزالت حصة املغرب 

 يف ازدياد.

 كالتايل:اجلدول، نقسم التحليل على فرتات زمنية  تفسري  بغرضو 

 :2775-2791الفترة  .2
انون ق عرفت اجلزائر غداة استقالهلا تدفقات مهمة من االستثمار األجنيب املباشر، حيث أعطى في الجزائر: -

أن  غري أنه يشرتط ،بعض الضمانات اليت تسهل قيام األعمال منها الضمان من نزع امللكية 0613االستثمار لسنة 
يكون املشروع االستثماري األجنيب يف إطار أهداف الدولة القائمة على النظام االشرتاكي أي أهنا تتم مبشاركة املؤسسات 

يف تكرير البرتول  0610احملروقات بعد جمال االستثمار األجنيب املباشر يف تدفقات تطورا يف اجلزائر عرفت مث  العمومية.
غري أن اجلزائر فقدت أمهيتها   .0616مث سنة  0613أزمة النفط لسنة .. خاصة بعد ونقل احملروقات. استخراجه، انتاج

 .02كوجهة للمستثمرين خالل مثانينات القرن 

وذلك بسبب برنامج  ،(0662 -0662)تراجعت االستثمارات االجنبية املباشرة الوافدة بشكل كبري خالل الفرتة  مث
ما تبعه من نتائج و  فرضه صندوق النقد الدويل على اجلزائر إثر إعادة جدولة مديونيتها اخلارجيةالتعديل اهليكلي الذي 

ل العشرية ، وكذا بسبب األوضاع األمنية اخلطرية اليت شهدهتا اجلزائر خالسلبية كارتفاع البطالة وركود النشاط االقتصادي
 السوداء. 

درجييا اليت أصبحت تها، و الشركات األجنبية يف التوطن في، بدأت 02منذ بداية سبعينيات القرن و  في تونس، -
ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد غليها، ، 02يف منتصف مثانينات القرن وجهة مفضلة ألنشطة املناولة. 

جممل القوانني اخلاصة باالستثمار حيث اجتهت حنو منح تسهيالت عديدة منها منح امتيازات ضريبية  حيث مت تعديل 
يف كل القطاعات ما عدا الزراعة حرية حتويل األموال وصرف  % 22كبرية للشركات املصدرة، التخلي عن قاعدة 

 العملة.

، فقد جاء 02بداية تسعينيات القرن وسعت تونس إىل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة بشكل جدي منذ 
بامتيازات تضمنت ختفيض من الرسوم اجلمركية للمشروعات االقتصادية بنسبة  0663لسنة  002قانون االستثمار رقم 
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عن املعدات املستوردة واليت ليس هلا مثيل مصنع حمليا. ومما ساعدها كذلك على جذب االستثمار األجنيب  02%
-0660)خالل الفرتة  %4.0حيث بلغ متوسط معدل النمو  ،قرارا على مستوى االقتصاد الكليأهنا عرفت است ،املباشر

 ومعدل تضخم منخفض نسبيا.  (0222

ذب جل فيما خيص السياسات اليت انتهجتها خمتلف احلكومات يف املغرب، فإن أول أهم مبادرة في المغرب: -
 %46عندما صدر مرسوم قيد امتالك الرأمسال األجنيب كي ال تتعدى  ،0613كانت سنة االستثمار األجنيب املباشر  

حيث كان  ،يف بعض القطاعات الصناعية والتجارية. غري أن اهلدف من وراء هذا القرار كان سياسيا أكثر منه اقتصاديا
ألحذية الرياضية، اتقليص سيطرة الشركات الفرنسية على االقتصاد املغريب، وقد مس قطاع النسيج، األلبسة، يهدف إىل 

املنتجات اجللدية، السياحة، األلعاب، تعليب وحفظ األمساك، األمسدة، زيت املائدة، اخلضر والفواكه. مما أدى إىل 
47هروب رؤوس األموال األجنبية بشكل كبري ومن بينها حىت تلك غري املعنية بالقرار.

 

، اتبع املغرب خمطط التصحيح اهليكلي حتت رعاية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، والذي 0693ويف سنة 
اعتمد املغرب امتيازات جلذب االستثمار األجنيب من بينها: إصدار و يهدف إىل خلق اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة، 

ريبية، واعتمد حتفيزات ضريبية وغري ض، حيث مت ختفيف العراقيل أمام حتويل األرباح، 0693قانون االستثمار سنة 
من رأمسال املشروع جيب  22التخلي عن قاعدة  تضمن القانون محاية املستثمر األجنيب من خطر املصادرة والتأميم.و 

 أن ميتلكه املستثمر احمللي، باإلضافة إىل التسهيالت يف بعض القطاعات مثل السياحة.

، ويتضمن أهداف احلكومة لعشر الذي حيمل ميثاق االستثمار 09-62صدر القانون اإلطار رقم ، 0662ويف سنة 
. 0661سنوات التالية وترقية االستثمار عن طريق حتسني مناخ االستثمار. وجتسدت هذه األهداف يف قانون املالية لسنة 

جة خصخصة و وتضمن العديد من التحفيزات الضريبية وغري الضريبية هبدف حتسني مناخ األعمال. وشرعت يف إطالق م
كانت هتدف إىل جعل املؤسسات أكثر رحبية مبا ان املؤسسات العمومية ،  0663ومت تسريعه سنة  0696يف سنة شاملة 

حترير صرف مت املقيد لالستثمار هنائيا.  0613وألغي قانون  ،غالبيتها حتقق عجزا وتسبب ثقال يف اخلزينة العمومية
ظروف ميكنها تفسري ارتفاع حجم االستثمار األجنيب املباشر الوافد على املغرب يف بداية . وكل هذه ال0663الدرهم املغريب يف سنة 

 .02تسعينيات القرن 

                                                           
47 Jamal Bouoiyour. The determinig factors of Foreign Direct Investment in Morocco. Savings and developments. 
Vol 31. N°1. 2007. P92. 
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 : 1115-2772الفترة  .1
غري أهنا توجهت  0661سنة اجلزائر حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل  ارتفع في الجزائر: -

 .0662وموجة خصخصة املؤسسات سنة  0663منها قانون  ،بفضل القوانني املواتية يف أغلبها إىل قطاع احملروقات
 استثمرت، و'سوناطراك'شركة أجنبية بإمضاء عقود شراكة مع شركة  22قامت أكثر من  0223-0669خالل الفرتة 

 Petrofac Ressourcesمليون دوالر وتركزت يف قطاع احملروقات مثل شركة  621الشركات االمريكية ما يزيد عن 

International Inc  استثمارات متدفقة من بلدان أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و(Cepsa, Agip, 

Elf/Total/Fina) للتنقيب. منها  %02.2خاصة بتنمية احلقول و %96.2منها  ،مليار دوالر 9.1مت استثمار ، و
لعديد من الشركات كتشفت اوا  Austrian Firm BHP.48واألسرتالية  ،Norwagian Statoilالشركة النروجيية 
  -لنفط يف الصحراء منها الفرنسي 'طوطال'، األمركيني 'أنداركو'، 'موبيل'، 'فيليب'، والكندي 'برتولالبرتولية حقول 

ض القطاعات بع كما توجهت االستثمارات األجنبية املباشرة حنو  كندا'، الربيطاين 'بريتيش بيرتوليوم' واالسباين 'رابسال'.
 ، واخلزف، الصيدلة وبعض الصناعات األخرى مثلدانون'. يف قطاع الزراعة الغذائية 'Pfizerاألخرى مثل الصيدلة 

 49واحلديد والصلب. 'ميشلني' شركة

حجم  ارتفاع أدت إىلكمحفز لالستثمار األجنيب املباشر تضمن حتفيزات ضريبية عديدة ا 20-20قانون كما صدر 
صة بيع رخصة اهلاتف النقال لشركة أوراسكوم املصرية وخصخوتضمن االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر، 

 شركة الصناعات احلديدة باحلجار.

 يهدف إىل حترير االقتصاد وتشجيع االستثمار يف بعضاملتعلق بتطوير االستثمار  23-20األمر رقم كما أن  
مع االهتمام حبماية البيئة. ينص على توسيع االستثمار يف جماالت كانت حكرا على الدولة مثل القطاعات اإلنتاجية 

االستثمار يف قطاع احملروقات أو إنشاء شركات التأمني وتنظيم اإلطار القانوين للخصخصة. ومتخض عن هذا األمر 
طوير االستثمار، وميثل الوكالة الوطنية لت ،رإنشاء شباك وحيد جيمع كل اخلدمات اليت تقدمها اهليئات اخلاصة باالستثما

اليت تقوم بدراسة امللفات وإبداء رأيها بالقبول او الرفض يف مدة زمنية حمددة. كما مت تفعيل هيئة حكومية مكلفة بوضع 
لتنموية ااالسرتاتيجيات الوطنية اليت ختص التشريعات واالهداف التنموية لتوجيه وتأطري االستثمارات مبا خيدم السياسة 

 للجزائر.

                                                           
 .615سعيدي يحيى. مرجع سابق. ص  48
 .611سعيدي يحيى. مرجع سابق. ص  49
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اجلزائرية، حيث مت دمج  'ENADمن رأمسال شركة ' %12، قامت الشركة األملانية 'هنكل' بشراء 0220ويف سنة 
 30ألردين 'حكمة' مصنع ومركز للبحث والتطوير يف جمال الصيدلة. يف ا ، أنشأ0223جويلية  20يف تني. الشرك

ر يف اجلزائر وشهد االستثمار األجنيب املباش للشركة الكويتية 'الوطنية'.، مت منح ترخيص للهاتف النقال 0223ديسمرب 
، 0224فيفري  06يف  ،حيث عرفت بيع رخصة اهلاتف النقال لشركو 'أوراسكوم' املصرية ،0220تزايدا ملحوظا سنة 

' لفائدة شركة روخوصصة 'مركب احلجا منح ترخيص ثاين الستغالل الشبكة العمومية لالتصاالت للمصري 'أوراسكوم'.
 'إسبات' اهلندية.

 STالدقيقة ، أنشأ مركز تونسي للمركبات االلكرتونية 0223نوفمرب  00يف  في تونس، -

Microelectronics 0224سبتمرب  01. ويف ،Linedada Services  الفرنسي قام بتقوية قطب التطوير يف اخلارج
50أول انتاج للهليكوبتري املدين التونسي.’ Avionav‘، أنشأت شركة 0222فيفري  00يف تونس، ويف 

 

ة صخصنتيجة خ 0223و 0220ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف املغرب بني سنيت  في المغرب: -
زء من شركة 'املغرب لالتصاالت' لصاحل شركة 'فيفاندي أنيفارسال'، والتنازل عن جزء كبري من شركة التبغ املغربية ج

 اسبانية 'أستاديس'. -نكولصاحل الشركة الفر 

موجهة إىل قطاعات  ،ألف عامل 12ظف تو  222، وصل عدد فروع االستثمارات الفرنسية 0222يف سنة و 
(، BNP Paribas, Société Génarale)، البنوك (Castel, Danoneاسرتاتيجية مثل الصناعات الزراعية )

(، الربيد واالتصاالت Total, EDFوالطاقة )، البيئة (AXA)التأمينات (، Servier, Sanofi- Aventis)األدوية 
(Vivendi, Wanadoo) األشغال العمومية ،(Lafarges, Buygues).51 

، 0220يف سنة و . 0661على اتفاقية مع االحتاد األوريب من أجل خلق منطقة التبادل احلر يف سنة املغرب وصادق 
كنتيجة و  لالستثمار' لتقليص اإلجراءات اخلاصة بإنشاء مشروع يف املغرب.أنشئ 'الشباك الوحيد' أو 'املركز اجلهوي 

للسياسة االنفتاحية يف املغرب، فقد تسارعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وتغريت طبيعته حيث اجتهت حنو 
عض املؤسسات ب فتح رأمسال ،يف البداية ،وقد انتهجت املغرب اخلصخصة عن طريق قطاعات مثل االتصاالت والبنوك.

مثل شركة النقل املغربية وادراجها يف البورصة. ويف املرحلة الثانية متت اخلصخصة على شكل منح تراخيص يف قطاع 

                                                           
50 ANIMA. Op cit. P101 

 .122بيوض محمد العيد. مرجع سابق. ص  51
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ا' اهلاتف النقال، وبعدها مت فتح رأمسال أول متعامل مغريب يف االتصاالت 'اتصاالت املغرب' ملستثمرين أجنبيني 'تيليفونيك
 52نسي.االسباين و'فيفاندي' الفر 

 :1129-1112الفترة  .1
بفعل اإلجراءات  0221سنة اجلزائر حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل ارتفعت  في الجزائر: -

ناء بالذي يقوم على اإلنعاش االقتصادي  ، انتهجت اجلزائر برنامج0226يف و التسهيلية املتعلقة برتقية االستثمارات. 
وهذا ما يفسر  ،غرب -اتفاقيات مع شركات آسيوية واسبانية وتركية لتشييد الطريق السيار شرقإبرام منها البىن التحتية 

بتوقيع اتفاقية شراكة  0200قامت اجلزائر يف سنة . ارتفاع حجم االستثمار األجنيب املباشر وتفوقه على تونس واملغرب
تخطيط كما قامت بإنشاء عدة هيئات مكلفة ب العاملية،كانت ترغب يف االنضمام ملنظمة التجارة و  ،مع االحتاد األوريب

مت عقد العديد و  مما أدى إىل حتسني مناخ األعمال نسبيا مع أن تنافسية االقتصاد اجلزائري بقيت يف تدهور. ،االستثمار
 GE Water & Processمن االتفاقيات مع شركات أجنبية هبدف بناء مشاريع هامة منها اتفاق مع شركة 

Technologies  .يف مشروع إلنشاء مركز لتحلية مياه البحر يف احلامة 

، وبفضل ارتفاع أسعار البرتول، متكنت اجلزائر من حتصيل مليارات الدوالرات 00خالل العشرية األوىل من القرن 
ريكية مومتكنت من إطالق برامج بناء هياكل عظمى كانت تفتقر إليها وكلت إىل شركات فرنسية واسبانية وإيطالية وأ

 ADP Management Aéroport de ةوكل تسيري املطار الدويل للجزائر للشركة الفرنسيىو وصينية ويابانية وتركية. 

Paris) ) سنوات للفرنسي  9سنوات، ميرتو اجلزائر منح لألمريكي 'سيمانس'، وتسيريه ملدة  4ملدةRATP وتضمن .
 53باإلضافة إىل ترميم شبكة السكك احلديدية. بناء ترامواي اجلزائر، وهران وقسنطينة Alstomشركة 

من اإلنتاج يتم  %22غري أن تدفقات االستثمار األجنيب حنو اجلزائر تتجه أغلبها حنو قطاع احملروقات )حيث ان 
 %0يف إطار الشراكة مع شركات أجنبية(، يف حني أن القطاعات األخرى ميثل قيمة خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 54فقط. وتتمثل هذه القطاعات يف قطاع البنوك ونقاط بيع )السيارات، املالبس، اإلطعام ...(.

                                                           
52 Youssef El Wazani et Malika Souaf. La création d’emplois par les investissements directs étrangers au Maroc : un 
apport limité à la réduction du chômage et des flux migratoires. Autrepart. N°37. 2006. P23. 
53 Ministère de l’industrie, de la PME et de la promotion de l’investissement. Les investissements directs étrangers 
dans le monde. Benchmarking. Document n°15/DIEEP. Aout 2010. P15. 
54 Bellatreche Youcef. Algérie : la nouvelle politique d’attraction d’Investissements Directs Etrangers face à 
l’hésitation des investisseurs. http://www.enssea.net/enssea/majalat/2202.pdf. Vu le : 15/11/2018. 

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2202.pdf
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سنوات وختفيض  02تستفيد من إعفاء ضرييب ملدة  يف تونس الشركات متعددة اجلنسياتورغم أن  في تونس: -
ات العاملة هبا، إضافة الشركللسنوات التالية. كما توجد منطقتني حرتني يف بنزرت وزرزيس، حيث تستفيد  %22بنسبة 

إال أن حجم االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل  55إىل االمتيازات السابقة، من إعفاء من الرسم على القيمة املضافة.
 بسبب الربيع العريب ومل يتحسن بعدها. 0202تونس اخنفض منذ 

التكنولوجيا، ن قدرا مل بشكل معترب وجذب ساهم االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل تونس خبلق مناصب العم
شخص، وبلغت  311 412شركة أجنبية تقوم بتشغيل أكثر من  3422، كانت تونس تضم 0201حيث انه يف سنة 

وتسعى احلكومة إىل تشجيع االستثمار يف بعض  56مليار دينار تونسي. 4 044.4تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
االت، اإللكرتونيات، الفضاء والطريان، قطع غيار السيارات، النسيج واملالبس، اجللد القطاعات مثل مراكز االتص

، القطاع الذي جذب أكرب نسبة من االستثمار األجنيب املباشر هو 0201واألحذية وكذا األغذية الزراعية. يف سنة 
(، مواد البناء %1، صناعة اآلالت )(%02)، اخلدمات (%01)، الصناعات الكهربائية وااللكرتونية (%39)الطاقة 

، ويف املناطق الشرقية والساحلية (%26)(. ويرتكز معظم االستثمار األجنيب املباشر يف العاصمة تونس وضواحيها 2%)
من االستثمارات األجنبية رغم التحفيزات الضريبية العديدة  %00املناطق الغربية واجلنوبية جتذب فقط بينما ، (06%)

 57ف هذه املناطق.اليت تستهد

من أهم القطاعات اجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر يف املغرب جند أن قطاعات السياحة، في المغرب:  -
الصناعة واالتصاالت تسيطر عليه. حيث أن االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع السياحة عرف تطورا مذهال حيث 

 3291.6، وقطاع االتصاالت من 0202سنة  00400.1إىل  0221مليار درهم مغريب سنة  3302.1انتقل من 

بينما استقرت التدفقات يف قطاع الصناعة حيث بلغت ، 0202سنة  02094.3إىل  0221مليار درهم مغريب سنة 
فقد عرفت  ،. ورغم ذلك0202مليار درهم مغريب سنة  1421.0وبلغت  0221مليار درهم مغريب سنة  1262.9

 31626اخنفاضا شامال حيث انتقلت من  (0202-0221)تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف املغرب يف الفرتة 

                                                           
55 Mehdi Mlayah. Relation entre l’investissement direct étranger, le commerce te la croissance économique en 
Tunisie. Mémoire de maitrise en économie. Université Laval. Québec. Canada. 2012. P26. 
56 http://www.investintunisia.tn/Fr/destination-favorable-aux-ide_11_400. Vu le : 31/12/2018. 
57 https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2018/nea/281685.htm. Vu le 29/12/2018. 

http://www.investintunisia.tn/Fr/destination-favorable-aux-ide_11_400
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2018/nea/281685.htm
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وميكن تفسري ذلك باستمرار االضطرابات االجتماعية يف املغرب . 0202سنة  30301.9إىل  0221مليار درهم سنة 
 58ت إىل حدوث اضطرابات يف دول املنطقة.دأوأزمة املديونية السيادية اليت عرفتها دول أوربا و 

، 0204-0203ما بني  %9.1 عرف املغرب تطورا يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة حيث ارتفعت بـ
 منها: %10حيث استحوذ قطاع اخلدمات على 

 BNP Paribas, AIG, Boston Consulting, Microsoft et Ford .  هذا ومن العوامل اليت ساعدت
التطور االستثمار يف البنية التحتية )خاصة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال(، حتسني مستوى التكوين واالستقرار 

 59السياسي.

مليار درهم من االستثمارات األجنبية املباشرة، حيث يوفر فرصا كبرية  02 161، جذب املغرب 0201يف سنة 
 60ركات عاملية.ميثل وجهة تتميز بتوفري الثقة بالنسبة للشركات األجنبية حيث يستقبل شللنمو والتنمية، باإلضافة إىل أنه 

 المطلب الثاني: المقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب في مجال جاذبية االستثمار األجنبي المباشر.

ما خيص س واملغرب( فينقارن بني جاذبية الدول الثالث حمل الدراسة )اجلزائر، تونحاول من خالل هذا املطلب أن سن
 جاذبية االستثمار األجنيب املباشر. حيث نتطرق إىل النقاط التالية:

 اجلاذبية من خالل بعض املؤشرات الكلية. -
 مؤشر جاذبية االستثمار الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. -

 الفرع األول: بعض المؤشرات الكلية.

تثمار، وحناول تؤثر بشكل كبري يف توفري املناخ املناسب لالسبني العوامل اليت  االقتصاد الكلي منتعترب مؤشرات 
 فيما يلي حتليل املعطيات اخلاصة هبذه العوامل ومقارنتها يف الدول الثالث.

 

                                                           
58 Abdelaziz Hakimi et Helmi Hamdi. Trade liberalization, FDI inflows, environmental quality and economic growth : 
A comparative analysis between Tunisia and Morocco. Renewable and Sustainable Energy Reviews. N°58. 2016. 
P1447. 
59 Amina Badreddine et Rachid Benamirouche. Les obstacles de l’attractivité des Investissements Directs Etrangers 
en Algérie. International Journal on Innovation & Fianancial Strategies. Vol 1. P42. 
 
60 http://www.mcinet.gov.ma/content/performances. Vu le 31/12/2018. 

http://www.mcinet.gov.ma/content/performances
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 : بعض المؤشرات االقتصادية للدول الثالث الجزائر، تونس والمغرب.2 الجدول رقم

 المؤشر الوحدة السنة الجزائر تونس المغرب
 البطالة % 2017 10.4 16.0 10.6
 اإلسمي PIB مليار$ 0201 012.2 36.6 002.1
3 151 3 196 4 292 2017 $ PIB للفرد 
 النمو الحقيقي % 2017-2013 3.1 1.7 3.4
 للفرد PIBنمو  % 2017-2013 1.0 0.4 2.3
 التضخم % 2017-2013 4.6 4.8 1.3
-4.8 -8.8 -10.0 2017-2013 PIB % الميزان الجاري 
32.6 43.2 25.5 2017-2013 PIB % الصادرات 
 االبتكار الرتبة 0201 002 11 11
 الشفافية الرتبة 0201 022 13 13

Source : - FMI. L’intégration économique du Maghreb –Une source de croissance inexploitée. N°19/01. 
2018. P2. 

Rapport Transparency International. 2018 
Rapport mondial innovation. 2018  

 

، اليت عرفت منوا حقيقيا ال يتجاوز 0201اخنفاض عام للمؤشرات الكلية يف تونس سنة من خالل اجلدول، نالحظ 
غم اخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف السنوات األخرية ر ارتفاع معدل البطالة، وهذا يفسر كما نالحظ   0.1%

 ارتفاع قيمة الصادرات، وقد يرجع ذلك إىل عدم االستقرار السياسي. 

فيما خيص اجلزائر، نالحظ ارتفاع قيمة الناتج احمللي اإلمجايل والنمو احلقيقي، واخنفاض الصادرات والتأخر يف ترتيب 
 اب تدهور مناخ االعمال يف اجلزائر.الشفافية، وهذه من أسب

يف املغرب، نالحظ ارتفاع نسيب يف النمو احلقيقي واخنفاض يف معدل التضخم. كما أن العجز يف امليزان اجلاري 
منخفض نسبيا. نسبة الصادرات من الناتج احمللي اإلمجايل كما أن العجز يف امليزان التجاري منخفض مقارنة باجلزائر 

 يدل على ان نسبة الواردات ال تفوق كثريا بالصادرات.وتونس، وهذا 
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 .Doing Business تقرير : ترتيب الدول الثالث حسب 9 الجدول رقم
 المغرب تونس الجزائر 

 16 99 011 الرتبة

 32 022 042 تسجيل الملكية

 022 022 011 سهولة الحصول على قرض
Source : Banque Mondiale. Rapport Doing Business. 2018. 

صدره البنك العاملي، أالذي  0209لسنة  Doing Businessفيما خيص مناخ األعمال يف اجلزائر، فإن تقرير 
 02تستغرق و إجراء من أجل إنشاء مؤسسة،  00دولة، ويذكر أنه يستلزم  062من بني  011صنف اجلزائر يف املرتبة 

يوما إلهناء تسجيل املشروع اجلديد. وحتسنت مرتبة اجلزائر فيما خيص مؤشرات تراخيص البناء واحلصول على الكهرباء، 
سهولة فيما خيص  011، وحتتل املرتبة 042يف حني أهنا حتتل ذيل الرتتيب فيما خيص تسجيل امللكية حيث حتتل املرتبة 

 احلصول على القرض.
من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي مرتبة أحسن  99حتتل املرتبة فهي تونس، االعمال يف  خبصوص مناخو 

يوم  00. ويستلزم 16وحتتل املغرب املرتبة  ،43ومتأخرة عن موريطانيا اليت حتتل املرتبة  023من مصر اليت حتتل املرتبة 
 ر وتونس.نه يف اجلزائيف تونس. ومنه نستنتج أن مناخ االعمال يف املغرب أحسن م من اجل تسجيل مشروع جديد

 مؤشر تنويع الصادرات: -
إن اختالف اهليكل الصناعي بني الدول الثالث حمل الدراسة، أدى بنا إىل االهتمام بدرجة تنويع صادراهتا. ومؤشر 
تنويع الصادرات وضعه اجمللس للتجارة والتنمية )األونكتاد(، يقيس املؤشر درجة االعتماد على سلع قليلة للتصدير، 

 ، حيث كلما اخنفض املؤشر زاد تنويع الصادرات.0و 2وينحصر بني 
 :لتنويع حسب العالقة التاليةمؤشر احيسب 

61 
 . jمؤشر تنويع صادرات البلد ميثل  jDXحيث: 
 ijh  متثل نصيب السلعةi  من صادرات البلدj. 
        ih صة السلعة متثل حi .من مجلة صادرات العامل 

 
 

                                                           
بيقية دراسة تط–هواري أحالم وسدي علي. المزايا النسبية للصادرات خارج المحروقات بين إمكانية التخصص وفرص تنويع االقتصاد الجزائري  61 

 .164. ص6112. جامعة زيان عاشور الجلفة. جوان 2. مجلة البديل االقتصادي. العدد 6114-6111للفترة 
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 .في الدول الثالث تطور مؤشر تنويع الصادرات: 9 الجدول رقم

 2775 2779 1111 1111 1112 1121 1121 1125 1129 
 2.162 2.190 2.101 2.194 2.920 2.909 2.932 2.912 2.902 الجزائر

 2.202 2.206 2.491 2.241 2.224 2.132 2.119 2.111 2.112 تونس

 2.194 2.190 2.124 2.169 2.110 2.161 2.100 2.101 2.101 المغرب
Source : CNUCED. Indices de concentration et de diversification des exportations et des importations par 
produits. Unctadstat.unctad.org. 

من خالل اجلدول السابق، نالحظ ارتفاع قيمة مؤشر تنويع الصادرات بالنسبة للجزائر، وهذا يدل على اخنفاض 
درجة التنويع. بينما نالحظ اخنفاض قيمة املؤشر يف تونس واملغرب مقارنة باجلزائر، وأن صادرات تونس أكثر تنوعا من 

 كما نالحظ أن قيمة املؤشر يف كل بلد يف اخنفاض مستمر يف الفرتة  صادرات البلدين االخريني )اجلزائر واملغرب(.
 ول الثالث يف تنوع مستمر، ولو بنسبة ضئيلة.(، وهذا يدل على أن الصادرات يف الد0662-0201)

ولتحليل اخنفاض درجة مؤشر تنويع الصادرات يف اجلزائر، حناول من خالل اجلدول التايل التعرف على أهم السلع 
 . 0201املصدرة من اجلزائر سنة 

 .1129: أهم السلع التي تصدرها الجزائر عام 7 الجدول رقم

 القيمة السلع 
 )مليون دوالر(

 اإلجمالي %

 72.2 11 911 الوقود املعدين والزيوت ومنتجات التقطري 0
 2.2 191 املواد الكيميائية غري العضوية واملعادن الثمينة 0
 1.7 119 األمسدة 3
 1.2 119 السكريات واحللويات والسكر 4
 1.1 52 املواد الكيميائية العضوية 2
 1.1 52 امللح والكربيت واحلجر واجلص واالمسنت 1
 1.2 51 الفاكهة واملكسرات 1
 1.2 11 اآلالت واملفاعالت وغاليات املاء 9
 1.2 12 الزجاج واالواين الزجاجية 6

 1.2 27 سفن وقوارب وهياكل عائمة 02
جلاذبية االستثمار  مؤشر ضمان -املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية المصدر:

 .10ص. 0209
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يوت الوقود املعدين والز من السلع اليت تصدرها اجلزائر تتمثل يف  % 61نالحظ من خالل اجلدول أن أكثر من 
ومنتجات التقطري، وهي منتجات تابعة للمحروقات. كما تعترب باقي السلع منتجات طبيعية باستثناء احللويات، اآلالت 
واملفاعالت وغاليات املاء، األواين الزجاجية وسفن وقوارب وهياكل عائمة، واليت ال تتعدى نسبتها على جممل الصادرات 

2.3%. 

 .1129عام  تونس: أهم السلع التي تصدرها 21 الجدول رقم
 القيمة السلع 

 )مليون دوالر(
 اإلجمالي %

 19.1 1 791 املعدات االلكرتونية والكهربائية 0
 25.5 1 229 مستلزمات املالبس واالكسسوارات غري احملبوكة 0
 2.1 911 مستلزمات املالبس واالكسسوارات احملبوكة 3
 1.7 299 والزيوت ومنتجات التقطريالوقود املعدين  4
 1.1 219 األحذية ومنتجاهتا 2
 1.7 511 اآلالت واملفاعالت وغاليات املاء  1
 1.9 511 مركبات أخرى غري السكك احلديدية والرتام 1
 1.1 192 أجهزة طبية وبصرية 9
 1.7 121 منتجات حيوانية والدهون النباتية والزيوت 6

 1.9 191 ومصنوعاتهالبالستيك  02
جلاذبية االستثمار  مؤشر ضمان -املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية المصدر:

0209 . 

نالحظ من اجلدول أن السلع التصديرية يف تونس أكثر تنوعا من اجلزائر، كما نالحظ أن جل السلع هي سلع 
ونفس املالحظة  من جممل الصادرات. %09.4تصنيعية متثل املعدات االلكرتونية والكهربائية أكرب حصة منها وال تتعدى 

 بالنسبة للصادرات املغربية، والظاهرة يف اجلدول التايل.
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 .1129عام  المغرب: أهم السلع التي تصدرها 22 الجدول رقم
 القيمة السلع 

 )مليون دوالر(
 اإلجمالي %

 22.5 1 119 اآلالت واملعدات الكهربائية وأجزائها  0
 21.1 1 175 مركبات أخرى غري السكك احلديدية والرتام  0
 21.2  1 591 األمسدة 3
 7.1 1 177 مستلزمات املالبس واالكسسوارات غري احملبوكة  4
 5.2 2 117 األمساك والقشريات والرخويات 2
 1.1 2 219  املواد الكيميائية غري العضوية 1
 1.1 2 211 اخلضروات واجلذور والدرنات 1
 1.1 2 192 امللح، الكربيت، احلجر واجلري واإلمسنت 9
 1.2 729 الفاكهة واملكسرات 6

 1.1 997 مستلزمات املالبس واالكسسوارات احملبوكة 02
جلاذبية االستثمار  مؤشر ضمان -املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية المصدر:

0209 . 

 الصادرات. ضمان االستثمار وائتمانلمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار الصادر عن المؤسسة العربية الفرع الثاني: 

مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،  0203استحدثت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات سنة 
متغريات أساسية، مت جتميع البيانات من عدة مصادر دولية  02متغريا كميا مت مجعها ضمن  004يعتمد املؤشر على 

وامل يف: االستقرار االقتصادي الكلي، الوساطة املالية والقدرات التمويلية، احلوكمة واإلدارة ووطنية معتمدة. وتتمثل الع
العامة والبيئة املؤسسية واالجتماعية، بيئة أداء االعمال، حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه، وفرة ونوعية املوارد 

 ولوجي.ات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنالبشرية والطبيعية، عناصر التكلفة، البىن التحتية، اقتصادي

غري أن هذه العوامل تؤثر على قدرة جذب الدول لالستثمارات األجنبية املباشرة بشكل خمتلف حبسب مرحلة 
 ومت تقسيم الدول العربية إىل مخس جمموعات كالتايل:النمو، هلذا صنفت املؤسسة الدول حسب درجة منوها. 

 االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية )املرحلة األوىل(.  -
االقتصادات يف املرحلة االنتقالية األوىل من االعتماد على املوارد الطبيعية إىل االعتماد على الكفاءة  -

 والفاعلية. 
 االقتصادات القائمة على الكفاءة والفاعلية )املرحلة الثانية(. -
 ما بني املرحلتني الثانية والثالثة. اقتصادات املرحلة االنتقالية -
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 االقتصادات اليت بلغت مرحلة االعتماد على التطوير واالبتكار )املرحلة الثالثة(.  -
أهم العوامل املؤثرة على جاذبية االستثمار هي: االقتصاد الكلي، الوساطة املالية والقدرات يف املرحلة األوىل، 

ية األوىل فإن أما يف املرحلة االنتقال املؤسسة واالجتماعية وبيئة أداء االعمال. لبيئةالتمويلية، احلوكمة واإلدارة العامة وا
بارتقاء الدول من االعتماد على املوارد الطبيعية إىل مرحلة االعتماد على اإلنتاجية يتوجب عليها الرتكيز على العناصر 

هم العوامل املؤثرة يف أ بنوعية السلع واخلدمات املنتجة. اليت متكنها من بناء طرق انتاج أكثر كفاءة وفعالية ومن االرتقاء
هذه املرحلة هي: حجم  السوق وفرص سهولة النفاذ إليه، نوعية املوارد البشرية، العناصر احملددة للتكلفة والبىن التحتية. 

وعوامل التميز والتقدم  ليف حني يف االقتصادات القائمة على التطوير واالبتكار، فإن أهم العوامل هي: اقتصاديات التكت
اجلزائر ضمن الدول يف املرحلة االنتقالية من االعتماد على املوارد الطبيعية، بينما تصنف صنفت وقد  62التكنولوجي.

 تونس واملغرب ضمن الدول املعتمدة على الكفاءة والفاعلية. 

حسب تقارير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات لسنة ونوضح فيما يلي تطور أهم املؤشرات 
 .0209وتقرير  0200-0203

 .: األداء ضمن المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان جاذبية االستثمار في الجزائر25 الشكل رقم

  

 
2012-2013 2012 

نالحظ حتسن يف مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه، ومؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي. مؤشر 
املوارد البشرية والطبيعية جيد مقارنة باملتوسط العاملي. بينما اخنفضت الفجوة فيما خيص مؤشر عنصر التكلفة. مؤشر 

 ، واليزال مؤشر بيئة االعمال منخفضا. األداء اللوجيسيت حتسن رغم ان الفجوة ال تزال موجودة

 

                                                           
. 6113-6116مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  -ان االستثمار وائتمان الصادرات. تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضم 62

 .23ص
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 : األداء ضمن المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان جاذبية االستثمار في تونس.22 الشكل رقم

  
2012-2013 2012 

. 0209غري أنه اخنفض مقارنة بالدول العربية األخرى يف سنة  0203نالحظ أن مؤشر عناصر التكلفة مرتفع يف 
اتساع عمق الفجوة فيما يتعلق مبؤشر حجم السوق وسهولة النفاذ إليه مقارنة باملتوسط الدول العربية. فيما خيص مؤشر 

 عوامل التميز والتقدم التكنولوجي فقد حتسن وتقلصت الفجوة. 

 الفرعية ضمن مؤشر ضمان جاذبية االستثمار في المغرب.: األداء ضمن المؤشرات 29 الشكل رقم

  
2012-2013 2012 

. مؤشر االستقرار االقتصادي 0201و 0203يف املغرب ما بني  حتسن كبري يف مؤشر بيئة أداء االعمالنالحظ 
البنية التحتية(،  )ويتمثل يف جودةمؤشري األداء اللوجسيت بينما الكلي منخفضا نوعا ما باملقارنة مع املتوسط العريب. 

 مؤشر عناصر التكلفة مرتفع نوعا ما مقارنة باملتوسط العاملي. .انواالتصاالت وتكنولوجيات املعلومات منخفض
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 تطور أداء مؤشر جاذبية االستثمار في كل من الجزائر، تونس والمغرب. :21 الجدول رقم

 المغرب تونس الجزائر 

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة 

 11 01.9 12 22.9 90 04.0 1121سنة 
 16 40 10 40 91 34 1129سنة 

جلاذبية االستثمار  نمؤشر ضما -املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية المصدر:
 . 0203-0200وتقرير . 0209

باملقارنة بني مؤشر جاذبية االستثمار الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، نالحظ 
 0203ان املؤشر ترتيب تونس واملغرب أحسن من ترتيب اجلزائر، كما نالحظ ان قيمة املؤشر ارتفعت بني سنيت 

ر. وميكن نها ال تزال حتتل مرتبة أحسن من اجلزائيف كل من اجلزائر واملغرب واخنفضت قيمته يف تونس. لك 0209و
 اقتصادها طبيعة ىل اذبية يف اجلزائر إاجلمؤشر  اضخنفا، كما يفسر سنو ت يف  ذلك برتاجع مؤشر عناصر التكلفةتفسري

كفاءة ذبيتها ال بد من ارتقائها إىل مصف االقتصادات القائمة على الذي ال يزال قائما على املوارد الطبيعية ولزيادة جاال
والفعالية.
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 ية لمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار.: المكونات الرئيس29 رقمشكل ال 
 

 
 

 

  
 

 .02ص. 0209ن جلاذبية االستثمار مؤشر ضما -العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. تقرير مناخ االستثمار يف الدول  المصدر:
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 .: صناعة السيارات في دول المغربثانيالمطلب ال

شطة أساسية ىل أنإ. وتنقسم عملية صناعة السيارات تعترب صناعة السيارات من الصناعات األكثر تدويال
ة يف شطة األخرى. وتتمثل هذه األنشطباألنوعدم ارتباطه منفصلة عن بعضها البعض، وذلك ألمهية كل نشاط 

البحث والتطوير والتصميم، انتاج املركبات وقطع الغيار، الرتكيب مث التسويق، وغالبا ما تتم هذه األنشطة يف دول 
وأقاليم عديدة. وتستلزم سلسلة القيمة لصناعة السيارات ان يتوفر البحث التكنولوجي واملهارات وبراءات االخرتاع 

وهي أنشطة حتتكرها أكرب الشركات املنتجة للسيارات، وتنتشر أنشطة الرتكيب وإنتاج أجزاء السيارات  ،ماتوالعال
يف دول أخرى يف مجيع أحناء العامل غري الدول اليت تنتمي إليها هذه الشركات، وقد صدرت الدول الصناعية الكربى 

 كفؤة.ض تكاليف العوامل وزيادة يف اليد العاملة الهذه العمليات اإلنتاجية إىل دول اجلنوب اليت تتميز باخنفا

وقد حاولت دول املغرب العريب وخاصة اجلزائر، تونس واملغرب االندماج يف سلسلة القيمة العاملية اخلاصة 
بقطاع السيارات، وقد جنحت تونس واملغرب يف جذب العديد من األنشطة يف هذا اجملال بينما لقت اجلزائر صعوبات 

 صناعة جزئية للسيارات. يف تطوير 

 0626' كانت متلك مصنعا باجلزائر منذ رونوبالنظر إىل تاريخ انتاج السيارات يف اجلزائر، جند أن شركة '
، ومتثلت يف تركيب السيارات بقطع الغيار. وبعد 0610والذي من خالله صنعت أول سيارة مصنوعة باجلزائر سنة 

ت وصاية شركة اجلزائر' حت -رونوتفاوضت مع الشركة حبيث أصبحت تسمى 'االستقالل، احلكومة اجلزائرية الشابة 
 1122إىل  0616'سوناكوم' العمومية، واستفادت الشركة من اإلعفاء من الرسوم اجلمركية. ووصل اإلنتاج سنة 

وزارة  ت، وبسبب التوتر يف العالقات بني فرنسا واجلزائر، أوقف0612أكتوبر  0جرار يف السنة. ويف  312سيارة و
  0610.1أفريل  6الصناعة اجلزائرية واردات قطع الغيار وفرضت رسوما على الشركة ما أدى هبا إىل الغلق يف 

 إلنتاجحيث افتتح موقع  ،0204نوفمرب  02وبعد هذه القطيعة، فلم يتم افتتاح مصنع للسيارات إال يف 
الشركة الوطنية متتلك و  2مليون أورو. 22وممول من قبلها مببلغ  %46ب الشركة شاركت' باجلزائر، رونوسيارات '

. وقد رفضت العديد من الشركات األخرى من %01والصندوق الوطين لالستثمار  ،%34للمركبات الصناعية 
 واكتفت بإمضاء عقود جتارية. 46/20االستثمار يف اجلزائر بسبب قاعدة 

                                                           
1 Jean-Louis Loubet. Renault en Algérie. Automobile, pétrole et politique dans les vingt glorieuses. Histoire, 
économie et société. N°3. 2016. P119-122. 
2 2 Jean-Louis Loubet. Op cit. P114. 
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وسة مت إحداث شركة صنع السيارات بس ، حيثاالستقالليف تونس، حظيت صناعة السيارات باهتمام منذ 
وخالل مثانينات . 0611ومت إحداث وحدة لصناعة احلافالت بالزهراء سنة  ،'رونولرتكيب شاحنات ' 0610سنة 

 أنشأت وحدة لرتكيب الشاحنات اخلفيفة بالقريوان ووحدة لصناعة اجلرارات مباطر.  ،02القرن 

قطاع السيارات يف تونس تطور يف البداية بفضل أنشطة الرتكيب منخفضة القيمة املضافة وكثيفة التشغيل، 
، عرف القطاع تطورا مستمرا فيما خيص اإلنتاج أو التصدير حيث بلغ معدل النمو السنوي 0222منذ سنوات و 

. ووصلت نسبة 0204ىل إ 0229من سنة  %1.2، والصادرات 0204إىل سنة  0222من سنة  %00لإلنتاج 
ت يف ميادين خمتلفة مثل صناعة . كما تطورت صناعة أجزاء السيارا%14إىل  0204املؤسسات املصدرة سنة 

، والبالستيك، االلكرتونيات، النسيج واإلكسسوارات. ومسحت هذه الشبكة الصناعية لتونس بان حتتل سالكاأل
تستقبل تونس كذلك أكرب  .سالكواملرتبة األوىل كأكرب منتج إفريقي لألاملرتبة الثانية كمنتج إفريقي ألجزاء السيارات 

، وأضيف إليها ما 0202مليوين وحدة إىل غاية هناية  0وقد أنتجت تونس  1املنتجني العامليني ملعدات السيارات.
 .0201ألف سنة  10يقارب 

ىل تنمية رتخيص أجنيب إركزت تونس على صناعة مكونات السيارات اليت تطورت من اإلنتاج البسيط ب
النسيج الصناعي بشراكة أجنبية مث اإلنتاج جبودة عالية. وتعترب تونس من أهم املصدرين لألسالك والضفائر الكهربائية 

 4.2مبلغا يناهز  0201إذ حقق خالل سنة  ،حنو دول االحتاد األوريب والذي يعترب أهم نشاط من حيث التصدير
عامال. تتواجد  11101شغل ت 0201شركة سنة  022ات اليت تنشط يف هذا القطاع مليار دينار. وبلغ عدد الشرك

جنسية أجنبية عرب الشراكة واالستثمار يف قطاع أجزاء ومكونات السيارات، حيث متثل فرنسا الشريك  02أكثر من 
 2.%40األول بنسبة 

ويعود جناح صناعة مركبات السيارات يف تونس إىل توفر جمموعة من البىن التحتية الضرورية لقيام هذا النوع 
  0222كم، شبكة من السكك احلديدية طوهلا أكثر من  02 222من األعمال، حيث يوجد شبكة طرقات طوهلا 

 ة متخصص يف صناعة مركباتموانئ جتارية. باإلضافة إىل قطب تنافسي يف سوس 1مطارات دولية و 6كم، 

                                                           
1 Larabi Jaidi et Yassine Msadfa. La complexité de la remontée des chaines de valeur mondiales : Cas des 
industries automobiles et aéronautique au Maroc et en Tunisie. Policy Paper. Septembre 2017. P19. 

 .16 -11. ص 6112. جانفي 15يد الصناعة: االستثمار في القطاعات الواعدة. مجلة صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. العدد بر  2
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أكثر من و السيارات، حظريتني لألنشطة االقتصادية تقدم خدمات ذات جودة عالية يف كل من 'بنزرت' و'زرزيس'، 
  1تونسي.المنطقة صناعية موزعة عرب كامل الرتاب  022

طورت تونس مزايا تنافسية مهمة يف صناعة أجزاء السيارات بفضل توفر املوارد البشرية املؤهلة وهياكل كما 
ضمان االنتقال من ة املضافة و مما مسح بنجاح االرتقاء يف سلسلة القيم اإلنتاج،التكوين وتكاليف تنافسية لعوامل 

 لموردين والشركاء. الرتكيب إىل أنشطة ذات قيمة مضافة اعلى وتطوير شبكة كبرية ل

ي ف: عدد الشركات العاملة في قطاع أجزاء السيارات ومناصب الشغل حسب النشاط 21الجدول رقم 
 .1122 خالل سنةتونس 

 عدد مناصب الشغل عدد الشركات النشاط

 30204 20 األسالك والضفائر الكهربائية

 4020 39 صناعة العجالت والبالستيك واملطاط

 0900 00 اجللد والنسيج

 6221 33 قطاع الغيار وتصميم وتطوير صناعي

 00003 62 امليكانيك

 2414 01 االلكرتونيك

 090 0 البلور

. جانفي 02ملصدر: بريد الصناعة: االستثمار يف القطاعات الواعدة. جملة صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. العدد ا
  .00. ص 0209

وميثل اجلدول السابق عدد الشركات العاملة يف قطاع أجزاء السيارات وعدد مناصب الشغل اليت ختلقها 
مؤسسة لصناعة األسالك والضفائر الكهربائية  20حيث نالحظ أن تونس تضم  ،0201حسب النشاط خالل سنة 

ة امليكانيك اليت توظف أزيد ألف عامل، وتليها صناع 30اليت تشغل عدد كبري من العمال يبلغ عددهم أكثر من 
 تعة اإللكرتونيات مث صناعة العجالألف عامل. مث صناعة قطع الغيار وتصميم وتطوير صناعي وصنا 00من 

والبالستيك واملطاط. ونستنتج بأن تونس قد طورت معظم الصناعات املرتبطة بصناعة السيارات حيث أهنا مل تقتصر 
  سلسلة القيمة لتتخصص يف صناعات أكثر دقة.على األنشطة البسيطة ولكنها ارتقت يف

                                                           
1 Agence de promotion de l’investissement extérieur. L’industrie des composants automobiles en Tunisie. 
http://www.investintunisia.tn/En/telecharger_publication.php?code_doc=184&langue_doc=fr. Vu le 
18/01/2019. 

http://www.investintunisia.tn/En/telecharger_publication.php?code_doc=184&langue_doc=fr
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وميثل سعر اليد العاملة يف تونس وكذا كفاءهتا عامال مهما يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع 
الحظ اخنفاض ون السيارات، ونالحظ من خالل الشكل املوايل مستوى األجور يف املهن اليت ختص صناعة السيارات.

أورو إذا كان مبتدئا  3022و 3222باألجور يف فرنسا مثال، حيث يبلغ متوسط أجر املهندس ما بني األجور مقارنة 
أورو وهو ما  0222أورو. يف حني يبلغ متوسط أجر التقين السام يف فرنسا حوايل  1222لكي يرتفع بعدها إىل 

 أضعاف االجر يف تونس. 4ميثل 

 .1122: مستوى األجور في قطاع الصناعات في تونس 29الشكل رقم 

 

Source : FIPA. Tunisie. Rapport économique. 2016. 

فيما خيص املغرب، فإن قطاع صناعة السيارات يعترب قطاعا اسرتاتيجيا حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات 
تفعت صادرات قطاع الطريان بنسبة وار . %12وارتفعت العمالة بنسبة  %002بنسبة  0200 -0226يف الفرتة 

 1.%32خالل نفس الفرتة وشهد زيادة العمالة بنسبة  21%

حني مت إصدار مرسوم ملكي يتعلق بإنشاء الشركة  ،0626شهد قطاع السيارات باملغرب حتوالت كربى منذ و 
العمومية 'سوماكو' اليت تقوم بتجميع األجزاء امليكانيكية وأجسام السيارات لصاحل عالمات أجنبية مثل 'فيات'، 

، انتقلت الصناعة إىل تطوير صناعة املكونات الصناعية للسيارات، ومت إبرام 0662'رونو' و'سيرتوين'. ويف سنة 
ة مع شركة 'فيات أوتو' حول مشروع السيارة االقتصادية. وبسبب زيادة الطلب على أجزاء السيارات، تطورت إتفاقي

 أهيلها.وقامت 'رونو' بتوسيعها وت ،مشاريع املقاولة من الباطن وقامت اململكة املغربية خبصخصة شركة 'سوماكا'

                                                           
1 Azzedine Ghoufrane, Nabil Boubrahimi et Adil Diani. Op cit. P56. 
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كرب منتج فية، حيث قفز املغرب ليصبح ثاين أشهدت صناعة السيارات يف املغرب منوا متسارعا منذ بداية االل
ليبلغ  0223سنة  %2مقابل  0204سنة  %32بلغت حصته السوقية و للسيارات يف إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. 

0204.1-0226منصب شغل يف الفرتة  31222. ومت خلق 0204سيارة سنة  001212عدد السيارات املنتجة 
 

مليار درهم خالل نفس السنة مقابل  11.2، وبلغ رقم أعماله 0201ة ويعترب القطاع أول قطاع تصديري سن
 93942وخلق  %09، وبلغ معدل النمو السنوي املتوسط لرقم األعمال من الصادرات 0204سنة  رهممليار د 42

0201.2و 0204منصب شغل بني 
 

 0م 62222بطنجة مساحته  'رونو'ويضم املغرب العديد من املصانع العاملية لتصنيع السيارات، منها مصنع 
 ،من حصتها %92سيارة يف العام. وقد أصبح فرع من فروع الشركة ميثل  32222وتبلغ قدرته اإلنتاجية القصوى 

. ويتم تصديرها إىل فرنسا واسبانيا وأملانيا وكذا مصر وتونس بفضل Loganالعالمة  0222وأصبحت تنتج منذ 
تجي توطن العديد من منشهد قطاع السيارات يف املغرب  ل. كما أنتبادل احلر مع هذه الدو خاصة اتفاقيات ال
  3مما جعل القطاع ينمو أكثر. ،مركبات السيارات

 االنتاجيةهكتار يف 'ملوسة' قدرته  092كما مت إنشاء مشروع ضخم ملركب صناعي لشركة 'رونو' مساحته 
سيارة. وشرع  032222، متكن قطاع صناعة السيارات املغريب من انتاج 0202سيارة يف العام. يف سنة  422222
وفتح أفقا جديدة لقطاع السيارات يف املغرب جعله حيتل مكانة  0200طنجة الصناعي يف العمل سنة  -جممع رونو

تفلت واح .مما أدى إىل جذب حجم كبري من االستثمارات األجنبية يف القطاع ،مهمة يف سلسلة القيمة العاملية
مصنعا  022ألف سيارة منذ إنشاء اجملمع. وقد مت إنشاء أكثر من  022خبروج  0202ة' يف ماي جطن -حمطة 'رونو

للمعدات يف املغرب، خاصة يف طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، ومتتلك شركة 'رونو' مصنعني لتجميع السيارات يف 
  0202.4ف سيارة سنة أل 099طنجة والدار البيضاء بطاقة إنتاجية وصلت إىل 

وأدى تطور قطاع انتاج السيارات يف املغرب إىل تزايد الطلب على الكفاءات املتخصصة فيها، مما جعل احلكومة 
هتتم بإنشاء مراكز التكوين املهين اليت تستجيب الحتياجات هذه الشركات الكربى مثل مركز التكوين اخلاص بشركة 

                                                           
ى العلمي لملتقاالفرص واالمكانيات والدروس المستفادة. –الطيف عبد الكريم وكوارد فاطيمة. تربة تنمية قطاع صناعة السيارات في المغرب   1

بر نوفم 2و 2. 6الدولي "استراتيجية تطوير القطاع الصناعي في إطار تفعيل برنامج التنويع االقتصادي في الجزائر. جامعة لونيسي على البليدة 

6112. 
2 http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/automobile. Vu le: 02/01/2019. 
3 Azzedine Ghoufrane, Nabil Boubrahimi et Adil Diani. Op cit. P40. 

 الطيف عبد الكريم وكوارد فاطيمة. مرجع سابق.  4
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ومعاهد متخصصة يف السيارات بالدار البيضاء، الرباط والقنيطرة، وكذا  ،0200'رونو' بطنجة الذي أنشئ سنة 
مسار  نظام التسيري على التعاون بني القطاعني العام واخلاص مما يسهل تكييفيرتكز معهد الطريان بالدار البيضاء. و 

1التكوين مع احتياجات هذه املشاريع.
 

شركات السيارات يف املغرب مبا اهنا لديها عالقات مع الالشركات الصينية وجدت سهولة كبرية يف انتاج أن كما 
 PSAاألوربية لصنع السيارات اليت تعمل معها وكالمها يعرف ما يقدمه اآلخر وما حيتاج إليه. وختطط شركيت

Peugeot Citroen  يف القنيطرة، أما شركة 'فورد' فهي تكتفي باملقاولة من الباطن  0206يف االستثمار سنة
النظام الذي توفره شركة 'رونو' يف املنطقة احلرة املغربية لتغذية مصنعها بفالنسيا )اسبانيا(. وجند أن  مستفيدة من

 2أغلبية الشركات املصنعة للسيارات لديها عالقات مع الشركات الصينية لصنع بعض األجزاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Azzedine Ghoufrane, Nabil Boubrahimi et Adil Diani. Op cit. P40. 
2 Thierry Pairault. La Chine dans la mondialisation : L’insertion de la filière automobile chinoise en Algérie et au 
Maroc. Revue internationale des économistes de langues française. Vol 2. N°2. 2017. P 140. 
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 :الفصل خاتمة

تناولنا يف هذا الفصل موضوع االستثمار األجنيب املباشر وامهيته بالنسبة للدول يف حتقيق التنمية االقتصادية 
واستعرضنا اهم النظريات والعوامل اليت تؤدي إىل جذبه. وتناولنا يف املبحث الثاين تطور جاذبية الدول لالستثمار 

 حيث يث تغري التوزيع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية عرب العاملرأينا أهنا مرت مبراحل عديدة حو األجنيب املباشر، 
ختلت الدول املتقدمة عن العديد من املراحل اإلنتاجية لصاحل دول اجلنوب، وختصصت يف األنشطة ذات القيمة 

بب تطور ساملضافة األعلى. كما رأينا تطور الدور الذي تلعبه األقطاب التكنولوجية يف زيادة جاذبية األقاليم وذلك ب
 وكذا اندماج الدول يف اقتصاد املعرفة. ،تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ومن خالل دراستنا لواقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، تونس واملغرب، توصلنا إىل ان الدول الثالث 
دما جلات إىل سن عن ،02متكنت من جذب نسبة معتربة من االستثمار العاملي املباشر منذ تسعينيات القرن 

التشريعات اليت هتدف إىل حتسني مناخ االعمال. وتطرقنا بصفة خاصة إىل االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع 
 .السيارات الذي يعترب قطاع رئيسي لالندماج يف سلسلة القيمة العاملية من خالل تطوير األنشطة عالية القيمة املضافة

أن املغرب حققت  رغم ،رب متكنتا من تطوير صناعات مرتبطة بصناعة السياراتوتوصلنا إىل أن كل من تونس واملغ
جناحا أكرب بفضل السياسات اليت اتبعتها من خالل تطوير الصناعات الداعمة واالهتمام بتكوين اليد العاملة 

عجزت عن جذب و املتخصصة يف هذا اجملال. ويف املقابل، تبقى اجلزائر تعاين من نقص كبري يف تنافسية اقتصادها 
 االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع صناعة السيارات.
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 :تمهيد
قدمة والدول الناشئة، انطلقت دول املغرب العريب يف مشاريع كربى إلنشاء أقطاب على غرار الدول املت

قاليمها. أمتخصصة يف جماالت خمتلفة حسب خصوصيات تنافسية أو أقطاب امتياز أو منصات صناعية مندجمة 
القتصادي عن حتقيق النمو ا يفمن إنشاء األقطاب التكنولوجية يف دول املغرب العريب األساسي اهلدف  ويتمثل
قيمة املضافة االندماج يف سلسلة اإلنتاج العاملية اخلاصة بالتكنولوجيا ذات الو  ،تعزيز املزايا التنافسية لكل إقليمطريق 
 وكذا حتسني جاذبية أقاليمها لالستثمار األجنيب املباشر.  ،العالية

جاذبية األقطاب التكنولوجية يف اجلزائر، تونس واملغرب لالستثمار دراسة  وسنتطرق يف هذا الفصل إىل
يف املبحث  قة عن األوعاا االقتصادية يف الدول الثالق قبل أن نتطر حملاألول  حثاملبيف  نعطياألجنيب املباشر. 

بدراسة  الث حناول القيامالث ويف املبحث .إىل سياسات األقطاب التنافسية فيها وبالتفصيل إىل البعض منهاالثاين 
س التخصص وقد اخرتنا أقطاب يف نف ،لوجية يف الدول الثالقاملشاريع الرئيسية من األقطاب التكنو مقارنة بني 

 واليت أنشئت يف فرتات متقاربة.
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 في الجزائر، تونس والمغرب. ةاالقتصادينظرة عامة عن األوضاع  المبحث األول:
فة للدول حمل الدراسة والسياسات اليت تنتهجها بغرض معر الوععية االقتصادية من الضروري التعرف على 

تقاربة جدا من مالدول الثالق اجلزائر، تونس واملغرب  خاصة وأنالسياق الذي أنشئت فيه األقطاب التكنولوجية، 
 ات متقاربة.رت التطور االقتصادي والسياسي وحىت التارخيي حيث أهنا حتصلت على استقالهلا يف ف حيث

 االقتصاد الجزائري.نبذة عن المطلب األول: 
زائر متيزت بالتطور تارة والتدهور تارة أخرى، لكنه من املؤكد أن اجللقد مر االقتصاد اجلزائري مبراحل خمتلفة 

ذ  الثروات. القتصادها إذا ما مت التسيري العقالين هلطاملا كانت تزخر بثروات طبيعية وبشرية تنم عن األداء اجليد 
-protoوجد مايسمى ن يانه قبل الثورة الصناعية كا لنا بنيللجزائر يت البحث يف التاريخ االقتصادي ه من خاللإن

industrie  وهي عبارة عن مصانع جد صغرية غالبا متواجدة يف املناطق الريفية يف مناطق عديدة يف اإلمرباطورية
ختل  مب العثمانية. وقبل االستعمار الفرنسي، كانت اجلزائر جزء من هذا النظام تربطها عالقات اقتصادية قوية

كان االقتصاد   مث بعد االحتالل الفرنسي للجزائر 1طرق جتارية.بإفريقيا جنوب صحراء ، كما كانت ترتبط بأجزاء 
ه، كما أن هجرة املعمرين أفقدت االقتصاد اإلطارات واملالك الذين كانوا يسريون ،اجلزائري مرتبط باالقتصاد الفرنسي

 مما أدى إىل تراجع كبري يف مؤشرات االقتصاد اجلزائري.
واليت   ،مورمتخصصة يف انتاج اخل السياسات االستعمارية يف ظل ، فقد كانتاجلزائريةلزراعة أما بالنسبة ل

تخلي عن انتاج فإن الوبعد االستقالل  ،الفرنسي خالل احلقبة االستعمارية جكانت متثل حوايل الربع من االنتا 
د االستقالل حرب التحرير وبع اجلزائر أهم سوق هلا يف القطاا. كما أن اهلجرة الريفية خالل اخلمور أدى إىل فقدان

كانت األراعي اخلاصة   ،عشية االستقاللو  2اليت حدثت بسبب مصادرة األراعي سامهت يف تدين الزراعة اجلزائرية.
مستغلة   00333من املساحات الزراعية البور(، ومن بني  %33مليون هكتار ) 3التابعة للمستعمر تضم حوايل 

 3من األراعي. %78كانت تضم ، و هكتار 033مساحتها أكثر من  0333كانت منها أكثر من 

 

                                                           
1 Fatiha Talahite. Désindustrialisation et industrialisation en Algérie- le rocher de sisyphe. L’esprit du temps. 
2016/2. N°47. P132. 

2 IBID. P142. 
3 Omar Bessaoud. Les réformes agraires postcoloniales au Maghreb : un processus inachevé. Revue d’histoire 
moderne & contemporaine. 2016/4. N°63-4/4 bis. P117. 
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اجلزائر بتحوالت هيكلية عديدة اجتماعية وسياسية واقتصادية، حيث مرت  ،0600ومنذ االستقالل سنة 
قد كان و  ت هتدف إىل وعع ركائز صناعة قوية،انتهجت النظام االشرتاكي واتبعت سياسات التخطيط اليت كان

الصناعات نظرية 'لى . اتبعت اجلزائر سياسة التصنيع بالرتكيز عقطاا احملروقات ميثل املصدر الرئيسي للتمويل احلكومي
 ،واليت استلهمها من نظرية أقطاب النمو لفرونسوا بريو Gérard Destanne De Bernis اليت اقرتحها 'املصنعة
اد دولة بعض الصناعات الثقيلة ميكنها ان تلعب دورا مهما يف تطوير اقتصتطوير على فكرة ان هذ  النظرية وترتكز 

خمة منها مركب ببناء مركبات عاحلكومة اجلزائرية قامت ف. ، عن طريق التأثري على القطاعات األخرى اليت متوهناما
ركب احلديد والصلب م، مل تكرير البرتول )اجلزائر، أرزيو، حاسي مسعود(اأرزيو بسكيكدة لتمييع الغاز الطبيعي، مع

افة إىل خلق وحدة باإلعمصنع الزئبق )بو امساعيل(، ، (كان ميثل شعار التطور الصناعي يف اجلزائرالذي  )باحلجار 
كوريا د أن  جنلصناعة األمسدة والبالستيك هبدف مد الصناعات البرتوكيميائية بوسائل إنتاج عصرية. ويف املقابل، 

لت سياسة وأج ،الصناعات التصديرية جية إحالل الواردات والرتكيز علىاسرتاتي 0683يف سنوات انتهجت اجلنوبية 
 1الصناعات املصنعة إىل وقت آخر.

ية تقوم على إال ان بناء االستقاللية االقتصاد ،رغم أنه من املعرتف به أن التنمية ترتكز على التصنيعلكن و 
 فقد كانت اجلزائر تسعى إىل تطوير صناعة احلديد واألمسدة وكل ،التكامل بني مجيع القطاعات االقتصادية. لذا

املركبات  ياسة بناءس خاصة تلك اليت تستخدم يف الزراعة مثل اجلرارات. غري أن ،الصناعات اليت تنتج آالت صناعية
تكامل بني دم العو وذلك يرجع إىل عدم التكامل بني الصناعة والزراعة املنشود، مل حتقق اهلدف يف اجلزائر الصناعية 

ملستوردة الضرورية كان يتميز بالتبعية فيما خيص التكنولوجيا ا  ياملركبات املختلفة، باإلعافة إىل أن االقتصاد اجلزائر 
 2لتشغيل اهلياكل الصناعية اإلنتاجية.

لقرن ايف أواخر مثانينات وأزمة املديونية اليت عانت منها اجلزائر  0670مث ان أزمة النفط اليت حدثت سنة 
من  %69ن م كشفت عن هشاشة االقتصاد اجلزائري وتبعيتها لقطاا احملروقات الذي كان ميثل أكثر،  العشرين

البرتولية، وقد استمر هذا الوعع رغم اجلهود املبذولة من اإليرادات العامة مصدرها اجلباية  %89كما أن ،  الصادرات
 ئر.بغرض القضاء على التبعية لقطاا احملروقات يف اجلزا

 
 

                                                           
1 Luis Martinez. Algérie : les illusions de la richesse pétrolière. Les études du CERI. N°168. Septembre 2010. P7. 
2 Ferhat Abderrazek. L’effort de restructuration de l’économie algérienne. Al-Ijtihad. Centre universitaire 
Tamanrasset. N°8. Juin 2015. P3. 
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 (. 4771 -4791)تطور حصة المحروقات في الصادرات الجزائرية : 41 الجدول رقم
 ئري.از الوحدة: مليار دينار الج

اإليرادات اإلجمالية  
 للصادرات

اإليرادات 
 المحروقات

 حصة المحروقات

4791 9.6 3.9 06% 
4791 7.0 0.6 79% 
4791 07.9 08.0 60% 
4791 09.3 09.3 60% 
4711 90.9 90.3 68% 
4711 09.9 03.3 67% 
4711 30.6 30.3 68% 
4719 90.8 93.8 68% 
4711 97.0 99.0 69% 
4771 000.0 007.8 68% 

Source: Ferhat Abderrazek. L’effort de restructuration de l’économie algérienne. Al-Ijtihad. 
Centre universitaire Tamanrasset. N°8. Juin 2015. P10. 

 -0683رغم تطور اإليرادات اإلمجالية للصادرات اجلزائرية خالل السنوات ) همن اجلدول السابق، نالحظ أن
 0670( إال أهنا أصبحت أكثر تبعية لقطاا احملروقات، حيث أنه من املالحظ أن اخنفاض اإليرادات سنة 0663

ن وذلك بسبب اخنفاض سعر النفط. كما ميكن االستنتاج أ ،يرجع إىل اخنفاض اإليرادات املتأتية من احملروقات
حيث أن قطاا احملروقات كان ميثل نسبة مقبولة نسبيا  ،0683االقتصاد اجلزائري كان أكثر تنوعا يف بداية سنوات 

إىل  0673لتصل سنة  0683سنة  %79وارتفعت إىل  ،0683سنة من اإليرادات اإلمجالية للصادرات  06%
 .0683فشل السياسات االقتصادية املتبعة يف اجلزائر خالل سنوات ، وهذا يؤكد 68%

أجربت على ، 03 وبسبب املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت عانت منها اجلزائر يف هناية مثانينات القرن
حتت وصاية صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، حيث تقوم املؤسستان  0669تبين برنامج التصحيح اهليكلي سنة 

ينت اآلراء حول اوتب ة.ات إصالحية معينتتمثل يف اتباا سياس اقابل شروطقروعا وتفرض عليها يف املاجلزائر  نحمب
املتمثلة يف حتقيقه بية اخرباء صندوق النقد الدويل على آثار  اإلجيركز مدى كفاءة الربنامج يف حتقيق أهدافه، فبينما 

لس الوطين لتوازنات الكلية النقدية واملالية مثل تراجع معدل التضخم وارتفاا االحتياطات الرمسية، فإن خرباء اجملل
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عافة إىل باإلواالجتماعي يرون أن الربنامج أدى إىل حدوق حالة من االنكماش يف القطاا الصناعي،  االقتصادي
 1تفاقم الفقر والبطالة.

إعطاء دفعة للنشاط ( هبدف 0339-0330) خالل الفرتة برنامج اإلنعاش االقتصادياجلزائر طبقت مث 
حماربة  ،تفعيل الطلب ودعم النشاطات املنتجة للقيمة املضافةاالقتصادي من خالل مجلة من األهداف الثانوية مثل 

 %93مليار دج أي  003.9بيق الربنامج بـ استفاد قطاا األشغال الكربى خالل تطو  .حتقيق التوازن اجلهويو الفقر 
-0339برنامج دعم النمو األول )دها طبقت اجلزائر وبع .من جمموا االعتمادات املخصصة ملختل  القطاعات

اهتم بتنمية قطاا العدالة وقطاعي الرتبية والتعليم العايل، تنمية القاعدة اهليكلية، كما خصصت  ، الذي(0336
والذي جاء  ،(0309-0303برنامج دعم النمو الثاين )مث من االعتمادات لقطاا الفالحة والتنمية الريفية.  93%

 2امج تكميلية للربنامج الذي سبقه.بر  يف صورة

 .وبفعل السياسات اليت انتهجتها اجلزائر منذ االستقالل، فقد عرفت القطاعات االقتصادية تذبذبات كثرية
-0683 الفرتة يف ومن خالل اجلدول املوايل نتطرق إىل التغري يف نسبة العمالة اليت يوظفها كل قطاا اقتصادي

0309. 

 (.4141 -4791): التوزيع القطاعي لمناصب الشغل 41 الجدول رقم
 4791 4799 4719 4111 4141 

 %6.9 %09.0 %07.0 %30.3 %93.3 الزراعة 
 %00.0 %03.9 %00.8 %07.3 %00.0 الصناعة

 %00.9 %03.3 %00.6 %09.9 %7.8 البناء
 %00.9 %00.9 %98.7 %39.0 %93.0 الخدمات

Source : Fatiha Talahite. Désindustrialisation et industrialisation en Algérie- le rocher de sisyphe. 
L’esprit du temps. 2016/2. N°47. P131. 

ذ بداية نكتش  التدهور الذي حدق يف قطاا الزراعة من ،املبينة يف اجلدول السابقعند حتليلنا للمعطيات 
فقد عرفت تدهورا كبريا إىل  ،0683من العمال سنة  %93الزراعة توظ   تفبينما كانسبعينيات القرن العشرين، 

سقوط احلر يف النسبة راجع إىل إمهال األراعي الزراعية بسبب اهلجرة . هذا ال0309سنة  %6.9أن وصلت إىل 

                                                           
http://www.univ-. 7102-7102صالح صالحي. محاضرات مقياس االقتصاد الجزائري.  1 

ecosetif.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%204%20.pdf. 

 .01/17/7101تم االطالع عليه في:  

 نفس المرجع. 2 

http://www.univ-ecosetif.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%204%20.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%204%20.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%204%20.pdf
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فقد قطاا الصناعي. لاهتمت أكثر باالسياسات االقتصادية اليت أمهلت التنمية الريفية حيث أن  الريفية والسياسات
مبوجب اا الصناعي القطحيث استفاد لالستثمارات بني القطاعات االقتصادية،  عرفت السياسات توزيعا غري عادل

من  %00.3من ( 0688-0689( و)0683-0683( واملخططني الرباعيني )0606-0608املخطط الثالثي )
فقط من االستثمار الكلي خالل  %3.0بينما القطاا الزراعي استفاد من  ،االستثمار الكلي املمنوح إىل االقتصاد

 1نفس الفرتة.
وععت السلطات و وبعد انقضاء عقد من بداية األلفية الثالثة، تغريت أهداف السياسات التنموية يف اجلزائر، 

أمهية تنظيم اإلقليم يف وعع السياسات ركزت على والذي من خالله  ،0309املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم اجلزائرية 
صاد االهتمام بتطوير األقاليم من شأنه أن يعزز قوى السوق وتكييفها مع متطلبات االقت تفطنت إىل أنو  .االقتصادية
، الذي يتضمن املصادقة على املخطط 0303جوان  06املؤرخ يف  30-03وقد أصدر القانون رقم العصري. 

ضاءات الربجمة فجيب أن تعتمد االسرتاتيجية الوطنية على تنظيم "الوطين لتهيئة اإلقليم، حيث ينص على أنه 
اإلقليمية، وعلى بروز أقطاب اجلاذبية وإنشاء مناطق مندجمة للتنمية الصناعية، ومدن جديدة وانطالقا منها يتم 

أقطاب  شاءبإناالهتمام  من خاللو حيث أنه  ."وعع اآلليات الكفيلة بتوزيع النمو على جممل الرتاب الوطين
وعع حلول التأخر يف بعض القطاعات املهمة و  استدراكتسعى الدولة إىل تبين اسرتاتيجية تقوم على اذبية اجل

مية والتكنولوجية وكذا تطوير القدرات العلللمشاكل املتوقعة مستقبال مثل اجلفاف، اجنراف الرتبة ونفاذ احملروقات. 
بتنوا موارد   أو منطقة جغرافية مشكلة هلذا البلد الغينواإلبداعية من خالل تنمية امليزة التنافسية اخلاصة بكل إقليم 

 الطبيعية والبشرية والثقافية.
كما نالحظ اهتمام السلطات العمومية اجلزائرية هبيكلة املدن والتهيئة العمرانية، حيث ينص نفس القانون 

الطابع املوازي...  روجه منيرتسم اخلروج من منط الريع تدرجييا بتقوية النسيج االقتصادي وخ" :السابق على أنه
ويضمن القطاا اخلاص جممل تنمية القواعد اإلنتاجية يف حميط أقطاب اجلاذبية واملدن الكربى، وتساهم اجلماعات 
اإلقليمية أساسا يف عصرنة املرافق احلضرية والتنمية احمللية. ويتجسد االنفتاح على اخلارج باخلصوص، يف بعث 

مث ان تدعيم إعادة هيكلة املدن الكربى، وتقوية وظائفها العليا وجاذبيتها سيعززان  عالقات جديدة عابرة للحدود.
 ".من انفتاحها على الفضاء املغاريب وأوربا والعامل

                                                           
1 Abdel-Madjid Djenane. L’agriculture algérienne. Cours polycopié à l’attention des étudiants de post-
graduation. Février 2010. P36. 
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على أن أنه من الضروري تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت من شأهنا القانون  نفس كما ينص
اد اجلزائري من حىت يتخلص االقتص ،املوازي وتساهم يف التنويع االقتصاديان تساهم يف القضاء على االقتصاد 

ومن خالل اجلدول املوايل، نستعرض عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة على التبعية لقطاا احملروقات. 
 ، وتوزيعها حسب القطاعات االقتصادية.0307مستوى الرتاب اجلزائري سنة 

 .(4141) لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط: توزيع ا41 الجدول رقم
املؤسسات الصغرية  اجملموا النسبة املئوية

 واملتوسطة العمومية
املؤسسات الصغرية 
 واملتوسطة اخلاصة

 القطاع

 الزراعة 0 788 60 0 683 0.00
احملروقات، الطاقة، املناجم واخلدمات  0 630 0 0 637 3.98

 املرتبطة هبا
 البناء 070 988 09 070 930 06.39
 الصناعات املصنعة 68 807 89 68 733 09.90
 اخلدمات 337 030 09 337 000 93.70
 المجموع 141 447 414 141 114 411

 

Source : ministère de l’industrie et des mines. Bulletin d’information statistique de la PME. N°33. 
Novembre 2018. 

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة توجه أنشطتها حنو قطاا  عدد كبرينالحظ أن  ،خالل اجلدول السابقمن 
. كما حيتل قطاا الصناعات املصنعة املرتبة الثالثة من % 06.39وقطاا البناء بنسبة  %93.70اخلدمات بنسبة 

 واملتوسطة. بني القطاعات اليت جتذب املقاولني اخلواص عند إنشاء مؤسساهتم الصغرية 
اردات املؤسسات الصغرية فإن و ، 0307وحسب املنشور اإلعالمي لوزارة الصناعة واملناجم الصادر يف نوفمرب 

لغ عدد املؤسسات بو مليون دوالر،  06707الصادرات  تمليون دوالر، يف حني بلغ 00879واملتوسطة يبلغ 
وهذا يدل على أن  1،مؤسسة 00093حوايل  0307و  0308الصغرية واملتوسطة اليت أوقفت عملها بني سنة 

 أهنم  كبري مقارنة بالعدد الفعلي هلذ  املؤسسات، غري  ةيف إنشاء مؤسسة صغرية أو متوسط نيالشباب الراغب عدد
 حيتاجون إىل مرافقة تقنية أو مالية.كثريا ما يفشلون يف حتقيق النجاح ولذا فهم 

ا بشكل االقتصادية يف اجلزائر تقوم على الرغبة يف تطوير قطاعاهتوعموما، فإن التوجهات احلديثة للسياسات 
 يضمن هلا االندماج السليم يف االقتصاد العاملي من خالل حتقيق مجلة من األهداف، نذكر منها:

                                                           
1 Ministère de l’industrie et des mines. Bulletin d’information statistique de la PME. N°33. Novembre 2018. 
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هتدف السياسة االقتصادية إىل ترقية الصناعات اليت تسمح للجزائر باستغالل امكانياهتا الطبيعية والبشرية  -
لق أقطاب اجلاذبية وجاءت سياسة خوالرتكيز على السلع احملولة ذات التكنولوجيا املتطورة والقيمة املضافة العالية. 

ي القائم القانون هبدف دعم اندماج الدولة يف االقتصاد العاملواملناطق املندجمة للتنمية الصناعية اليت نص عليها 
على املعرفة، والذي يعتمد على القدرة على إنتاج ومعاجلة املعلومات والقيام بأنشطة البحث املولدة للتكنولوجيا 

 1العالية.
ت. ترسيخ اترقية صناعات جديدة مثل الصناعات املرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وصناعة السيار  -

مناطق خاصة أو أقطاب تكنولوجية. مما يسمح خبلق  ،الصناعات يف اإلقليم عن طريق خلق مناطق صناعية
املة يف اجملال ودعم لعدعم املؤسسات اشبكات تربط بني املؤسسات اإلنتاجية وبينها وبني املؤسسات العمومية. 

هذا من و ائر التكنولوجية وحاعنات األعمال وخلق جسور ما بينها وبني أنشطة البحث والتطوير، ظإنشاء احل
 شأنه أن خيلق مناخ أعمال مالئم لالستثمار. 

، وكذا تقدمي اهلدعم اتميكانيزم وخلقتوفري الرأمسال عن طريق  تشجيع املؤسسات الناشئة االبتكارية -
تجديد املعهد الوطين لالتصاالت واملدرسة املركزية للربيد واملواصالت ل الدعم لبعض مؤسسات التعليم العايل مثل

 مناهجها التعليمية فيما خيص تسيري املشاريع واملقاوالتية يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
رية بة اجلزائجيات االعالم احلديثة ومجع قدرات النخلو إشراك الشباب يف عملية التنمية الوطنية، تثمني تكنو  -

 يف اخلارج يف التنمية االقتصادية.
إنشاء التجهيزات ووفرة اخلدمات وخلق مناصب الشغل وإنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة من شاهنا  -

 عصرنة شبكات النقل وتوفري إطار حياة راق.باإلعافة إىل إعطاء دفعة للديناميكية االقتصادية. 
لتوازن بني اوكذا التوازن الساحل/ الداخل، عرورة خلق التوازن بني األقاليم خاصة ينص القانون على كما  -

 يفي والتوازن املستدام لألقاليم. احلضري والر 
عرورة هيكلة الفضاءات الصحراوية وإعطائها جاذبية أفضل وإنصاف إقليمي من خالل تدعيم شبكة  -

وأقطاب  (ZIDI)ء مناطق مندجمة للتنمية الصناعية فعالة للمواصالت يف اجلنوب، باإلعافة إىل عرورة إنشا

                                                           

. 7101أكتوبر  70. 10، الذي يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم. اجلريدة الرمسية رقم 7101جوان  71املؤرخ يف  17-01 القانون رقم 1 
 .28ص
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للجاذبية بتثمني املوارد الصحراوية. بيد أن هذا اإلقليم يتوفر على احتياطات معتربة من احملروقات وامليا  اجلوفية 
 وكذا الطاقة الشمسية.

دعم من السلطات ب تأيت سياسات األقطاب املدجمة خللق التعاون بني مؤسسات البحث والتطوير وعامل اإلنتاج -
 العمومية لرفع تنافسية األقاليم واملؤسسات.

، خاص' -حنو منطق الشراكة 'عموميهداف األخرى اليت تسعى احلكومة إىل تفعيلها هي االجتا  ومن األ
ع الضرورية م ةتتوىل الدولة حتديد وتوجيه ومرافقة التنمية االقتصادية، باختاذ اإلجراءات التشريعية والتنظيمي حيث

عمان التضمن اإلقليمي الوطين. ويضمن القطاا اخلاص بصورة تدرجيية جتنيد جممل القوى اإلنتاجية على أساس 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف اتفاق يربم بني القطاا وتتمثل عموما  1الرتتيبات املتخذة من قبل الدولة.

لطات العمومية بعد على ان تسلم للس ،او متويلها ،التحتيةفيذ مشاريع خاصة بالبنية تنالعام ومؤسسة خاصة تقوم ب
 استغالهلا ملدة معينة. وتأخذ عموما شكل عقود االمتياز او عقود التاجري التشغيلي.

 المطلب الثاني: االقتصاد التونسي.

، ختلت تونس عن ســــياســــة أقطاب النمو وانتهجت ســــياســــة ترتكز على تراجع دور الدولة يف 0606منذ ســــنة 
وكذا تطوير  ،االسـتثمار اخلاص عن طريق توفري التمويل الضرورياحلياة االقتصـادية واقتصـار دورها على املراقبة وحتفيز 

 شـــــجيعت ية للتصـــــنيع ترتكز على، انتهجت تونس اســـــرتاتيج0683يف بداية ســـــنوات و االســـــتثمار األجنيب يف تونس. 
 0679)املعدل يف  0680يف أفريل  37-68أصــدر القانون رقم فالســوق احمللي. االقتصــار على خدمة التصــدير بدل 

 أنشـــــئت العديد منو ينص على تشـــــجيع الصـــــناعات التصـــــديرية )خاصـــــة النســـــيج(،  ، الذي(0678وامللغى يف ســـــنة 
 ومتيزت بكثافة اليد العاملة.  0670و 0683متدة ما بني يف الفرتة امل الصغرية واملتوسطة املؤسسات

ينص على ، و 0670يف ســــــــــنة  90-70بالقانون رقم  املعزز 0689يف ســــــــــنة  89-89أصــــــــــدر القانون رقم مث 
يف تراجع  ، رغم تطلعات احلكومة التونســـــــيةغري أنه يف احلقيقةإحالل الواردات. اليت تقوم على تشــــــجيع الصـــــــناعات 

 تدعيم القطاا العمومي حيث أنشـــــب القطب الكيميائي يف اجلنوب اخلاص دورها يف النشـــــاط االقتصـــــادي، إال أنه مت
ات تأميم الصـــناعات ذات الرأمسال األجنيب اليت كانت تعاين من صـــعوبوقامت الســـلطات ببتحويل الفوســـفاط اجلري، 

                                                           

 00. 00، الذي يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم. اجلريدة الرمسية رقم 0303جوان  06املؤرخ يف  30-03القانون رقم  1 
 .037. ص0303أكتوبر 
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قوم على اســــــــــــــتعمال املواد تو  ،0680نة ســــــــــــــ قابس –إنشــــــــــــــاء وحدة صــــــــــــــناعية يف غنوش كما قامت بيف التمويل،  
 1ة من اجلنوب.جالفوسفاطية والغازية املستخر 

يرتمجان التوجه الليربايل واالنفتاح على  0689وقانون أوت  0680فنجد أن قانون أفريل  أمـا يف اجملـال الزراعي،
الرأمسال اخلاص على شــكل اســتثمارات مباشــرة، ومنه متت خصــخصــة األراعــي وتأميم املســتثمرات االســتعمارية، كما 

   2أنشئت التعاونيات الفالحية.

 .تطورا ملحوظا وكذا قطاا الســــياحة وظهرت حركة تلقائية حنو التمدن يف تونس عرفت الصــــناعةوعموما، فقد 
 امت وعــــــع أول خمطط وطين لتهيئة اإلقليم يف تونس بعدما أصــــــبحت الســــــياحة متثل قطاع ،0679يف ســـــنة  أنه حيث
علت منه جالذي و  ،0683األجنيب املباشــر منذ ســنوات  وكنتيجة لالهتمام باالســتثماريف التنمية االقتصــادية.  ارئيســي

أداة للتنمية االقتصـــــــادية، فقد أصـــــــبحت تونس وجهة مهمة للمســـــــتثمرين األجانب يف قطاعات عدة مثل النســـــــيج، 
ر مع االحتاد ودخلت تونس إىل منطقة التبادل احل الصـناعات امليكانيكية، االلكرتونية والكهربائية وصناعة مواد البناء.

 .0669رغم أهنا صادقت عليه يف سنة  0337منذ جانفي األوريب 

اتبعت تونس برنامج التعديل اهليكلي الذي اقرتحه كل من صـــــــندوق النقد الدويل  ،03منذ تســـــــعينيات القرن و 
نت ميكانيزمات الســــــــــــــوق بدل النموذج الكينزي الذي كابالرتكيز على القـائم على األفكـار النقدية و  ،والبنـك الـدويل

 ،%9إىل يضـــه وختف معدالت التضـــخميف اهلدف األســـاســـي من هذا الربنامج هو التوصـــل إىل االســـتقرار كان و  تتبعه.
تقليص العجز يف امليزان التجاري وختفيض املديونية. كما يفرض الربنامج خصـــــــخصــــــــة الشــــــــركات الكربى ورفع القيود 

 التشريعية وفصل الدولة على تسيري األسواق.

الربنامج الوطين للتأهيل الصناعي، يهدف إىل الرفع من تنافسية املؤسسات التونسية  0669وأطلقت سنة 
. وارتفعت 0337مؤسسة يف الربنامج سنة  9333وتسهيل اندماجها يف األسواق الدولية، حيث اشرتكت أكثر من 

نسية. وبفضل من جمموا املؤسسات اإلنتاجية التو  %99لتبلغ  0338نسبة املؤسسات الصناعية املصدرة سنة 
من السلع واخلدمات املوجهة للتصدير من  %79القانون الذي ينص على إعفاء املؤسسات اليت تنتج على األقل 

مرات. وميثل االحتاد األوريب  9فقد تضاعفت الصادرات الصناعية خارج املنتجات الزراعية  ،الضرائب على األرباح

                                                           
1 Habib Dlala. La reconversion compétitive de l’industrie tunisienne : arrimage à l’Europe et mise à niveau. 
Méditerrané. Tome 87. 1997. P88. 
2 Najem Dhaher. L’aménagement du territoire tunisien : 51 ans de politiques à l’épreuve de la mondialisation. 
EchoGéo. N°13. Juin- aout 2010. P4. 
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 -لنسيج)اقطاا وقد أظهر  1من الصادرات الصناعية(. %73) لتونس الشريك الصناعي األول والزبون األول
من جمموا اليد  %90 يشغلحيث كان ، 0660سنة تفوقه على األنشطة الصناعية يف تونس  (اجللود -املالبس

، ويليه قطاا الصناعات الزراعية (%9.73) العاملة وأهم قطاا فيما خيص عدد املؤسسات العاملة يف االقتصاد
  2الغذائية.

يهدفان اللذان  ،(0300-0338( واحلادي عشر )0330-0330خمططا التنمية العاشر )مث اتبعت تونس 
كومة حنو قطاا اهتمامات احل تإىل خلق اقتصاد مبين على املعرفة وتطوير قطاا التكنولوجيا العالية، ولذا توجه

زيادة نفقات  ،نيتصول إىل األنرت توسيع الو ، التعليم وتشجيع البحث والتطوير عن طريق خلق أقطاب تكنولوجية
ظام امللكية الفكرية.  وتقوية ن حميط مالئم لنقل املعارف وتشجيع إنشاء املؤسسات االبتكاريةخلق البحث والتطوير و 

اكرو ملحتسني تنافسية االقتصاد التونسي من خالل حتسني الظروف اكما سعت تونس من خالل املخططني إىل 
سب وكالة ترقية ، ححيث أنه يف هذ  الفرتة الصناعة يف تونسوقد تطور قطاا  خلق سوق تنافسي.اقتصادية و 
 0668يف الفرتة ما بني  %8تزايدت بنسبة و  0330سنة  %30القيمة املضافة هلذا القطاا كانت متثل الصناعة، 

 0339.3و
' يهتم باالبتكار، التنمية االقتصادية فكرةيدعى ' 0309وععت الوزارة املكلفة بالصناعة مشروعا سنة 

، هبدف تطوير سالسل القيمة اليت ختص الثروات الطبيعية GIZاإلقليمية والتشغيل. بدعم من التعاونية األملانية 
 اختيار أربع سالسل مت أجرهتا وكالة ترقية الصناعة واالبتكار،املتواجدة يف املناطق الداخلية. ومن خالل الدراسة اليت 

ة الشمال الغريب، ، وهي: زيت الزيتون يف منطقبغرض تطويرها يف البالداألكثر توفرا للقيمة للمنتجات الطبيعية 
 4التمور والنخيل يف منطقة تازر وقبيلي، الرخام يف منطقيت القصرين والكاف، اجلبس يف تاطاوين.

حتسني  ،رفع نسبة النمو االقتصادي، حتفيز االستثمار إىل 0303-0300يهدف املخطط اخلماسي للتنمية و 
رار على األنشطة ذات التنافسية العالية على غماج يف سالسل القيمة العاملية. وركز املخطط مناخ األعمال واالند

املنتجات الفالحية والبيولوجية، أجهزة االتصاالت، مكونات الطائرات، الصناعات الصيدالنية، الطاقات املتجددة، 

                                                           
 .011. صمرجع سابقبيوض محمد العيد.   1

2 Habib Dlala. Op cit. P17 
3 Olfa Kammoun Hammami et Sami Hammami. Mondialisation et nouvelle politique industrielle en Tunisie. 
https://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/Communications%20PDF/Texte%20Olfa%20Kammoun%20Hammami_
Sami%20Hammami.pdf. Vu le 10/10/2018. 
4 Chaines de valeur et clusters. Le courrier de l’industrie. Revue éditée par l’Agence de Promotion de 
l’Industrie et de l’Innovation. Tunis. N°032. Mars 7102. P33. 

https://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/Communications%20PDF/Texte%20Olfa%20Kammoun%20Hammami_Sami%20Hammami.pdf
https://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/Communications%20PDF/Texte%20Olfa%20Kammoun%20Hammami_Sami%20Hammami.pdf
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والنمو  تسعى تونس إىل حتسني اإلطار املعيشي ودفع سوق العملكما  .التكنولوجيا احليوية، التكنولوجيا الدقيقة
ملنافسة تونس ع وختض .الزراعة، السياحة، النسيج واملكونات االلكرتونيةالرئيسية وهي القطاعات يف ادي االقتص

عليها زيادة اإلنتاجية واالبتكار خللق ميزة تنافسية وجذب االستثمار األجنيب كان لذا   ،االقتصاديات األقل أجرا
 .ضة االجرمنخف مزايا تفوق مزايا الدول اآلسيوية هاأن القرب اجلغرايف والثقايف من أوربا مينح، إال املباشر

أن ، حيث يتبني لنا 0308ويبني اجلدول التايل أهم القطاعات التصديرية املكونة لالقتصاد التونسي سنة 
من جممل املؤسسات العاملة  %06.9ثل متيث ح ة نسبيانسبة املؤسسات املصدرة يف قطاا النسيج واملالبس مرتفع

سبة نبمث قطاا الصناعات امليكانيكية واملعدنية  %03.9يف القطاا، ويليها قطاا الصناعات الغذائية الزراعية بنسبة 
00%. 

 .4149عدد المؤسسات المكونة للنسيج الصناعي التونسي لسنة  :49 الجدول رقم

المؤسسات  القطاع
 المصدرة كليا

 % المجموع

 03.9 0030 000 الغذائية الزراعية الصناعات
 8.8 907 07 صناعات املواد البناء اخلزف والزجاج

 00.3 098 087 الصناعات امليكانيكية واملعدنية
 0.9 390 008 الصناعات الكهربائية، االلكرتونية واألجهزة املنزلية

 03.0 989 038 الصناعات الكيميائية
 06.9 0963 0309 صناعات النسيج واملالبس

 3.0 069 00 صناعات اخلشب، الفلني واألثاق
 9.9 090 080 صناعات اجللود واألحذية

 9.9 060 89 صناعات أخرى
 411 1111 4111 المجموع

Source : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/tissu.asp. Vu le 10/10/2018.  

انتهجت تونس سياسة هتدف إىل إدماج اقتصادها يف سلسلة جهوية للقيمة وخلق ميزة وعموما، فقد 
 3حيث مت تبين  ،تنافسية من خالل تطوير االبتكار والتعليم والتكوين مبا يسمح بزيادة القيمة املضافة لإلنتاج

 1حماور أساسية وهي:

                                                           
 .010. صمرجع سابقبيوض محمد العيد.   1

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/tissu.asp
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باالعتماد على تشكيلة متنوعة من الصناعات التارخيية: مثل النسيج، املالبس النهوض بالقطاا الصناعي  .0
 اجلاهزة، اجللود واألحذية، املنتجات الزراعية، كيمياء الفوسفاط وآالت البناء.

الصناعي التونسي وخلق قطاعات جديدة: الصناعات االلكرتونية، الصناعات امليكانيكية  جتنويع النسي .0
 والكهربائية، تقنيات البالستيك، الصناعات الصيدالنية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

تصحيح موجة القطاعات واملؤسسات القادمة: من خالل تشجيع ظهور التشابك االبتكاري بني   .3
 ية.لقطاعات الصناعا

وقد مت االتفاق على أنه من أجل جناح هذ  االسرتاتيجية ال بد من خلق أقطاب صناعية باالعتماد على 
 مؤهالت االقتصاد التونسي املتاحة ومزايا  التنافسية.

 المطلب الثالث: االقتصاد المغربي. 
كان املغرب يعاين من حالة اقتصادية متدهورة امتازت مبعدالت منو ععيفة مصحوبة   ،0673يف بداية سنوات 

ى املصادقة على عل املغرب أجربوبسبب هذ  املشاكل االقتصادية، مبعدالت تضخم مرتفعة، ومديونية مرتفعة. 
ف إىل إجراءات هتد ومتابعة برنامج التعديل اهليكلي. تضمن الربنامج 0673اتفاقية مع صندوق النقد الدويل سنة 

من جهة أخرى فإن و من جهة،  تقليص الطلب اإلمجايل وبالتايل تقليص العجز امليزانايت والعجز يف امليزان اجلاري
 اإلجراءات املتبعة كانت هتدف إىل رفع العرض اإلمجايل.

مؤسسة عمومية يف كل القطاعات )ما  003 خصخصة، اإلصالحات اليت باشرهتا اململكة املغربيةومن بني 
إىل حتسني بعض هذ  اإلصالحات أدت . وقد 0678االنضمام إىل الغات يف سنة عدا املناجم والفوسفاط( و 

، 03يف املتوسط يف مثانينات القرن  %9.0مؤشرات أداء االقتصاد املغريب حيث أن الناتج الوطين اخلام تزايد بــ
 املغرب خاصة املنتوجات النسيجية، كما شهد 0663إىل غاية  0679من سنة  %093وارتفعت قيمة الصادرات بـ 

 1ستمر طويال.ت ملاملوجبة األرقام  هذ  يف العجز التجاري. غري أن اكبري   اتراجع

إحالل الواردات واالكتفاء القائمة على يرتكز على الصناعات  03االقتصاد املغريب قبل تسعينيات القرن كان 
يعية منذ هناية برنامج التصحيح اهليكلي، ارتكز االقتصاد املغريب على استغالل املنتجات الطبمث أنه  ،الزراعي الذايت

و تطوير حتتم على املغرب مواجهة متطلبات االقتصاد العصري والتوجه حن ،ولكنوالتقليدية منخفضة القيمة املضافة. 

                                                           
1 Azzedine Ghoufrane, Nabil Boubrahimi et Adil Diani. Op cit. P18. 
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القطاعات اليت من شأهنا أن تعطي دفعة قوية لتنافسية ، مت حتديد 0669ومنذ سنة اقتصاد مبين على املعرفة، 
 .الدولة، وبالتايل وععت احلكومة اسرتاتيجية إنشاء منصات صناعية مندجمة وحظائر تكنولوجية

 قامت احلكومة بإطالق سياسة اقتصادية تدعى 'مغرب تنافسي' وجهت حنو تطوير القطاعات اإلنتاجية 
، حتديد أربع عناقيد أساسية متثل حماور التنمية القطاعية وهي: السياحة، النسيج. ومت ذات القيمة املضافة العالية

املنتجات البحرية، االلكرتونيك. ومت اختاذ إجراءات عديدة ملرافقة هذ  السياسة من بينها إنشاء مجعية 'املغرب 
ق بني مشاريع التنسي التنافسي' حتت رعاية البنك الدويل وهي هيكل مشرتك عمومي وخاص، ومهمتها العمل على

 دراسات قطاعية لتقييم وعمان متابعتها.بالقيام العناقيد و 

مت إطالق جمموعة من السياسات اليت هتدف إىل إعطاء حركية لالقتصاد وتنويع نشاطاته بالرتكيز  ،وبالتايل
ىل جذب إمت إصالح قانون االستثمارات املغريب الذي أصبح يهدف صائص احمللية ألقاليمه، كما على اخل

سكك احلديدية، ، المن املشاريع البنيوية منها بناء شبكة الطرق السيارةوأنشئت العديد االستثمارات األجنبية، 
  املوانب واملطارات.
( وهتدف إىل حتديد أهم التوجهات E-Maroc 2001-2010)مت وعع اسرتاتيجية ، 0330ويف سنة 

سة، واالتصال يف مخسة ميادين وهي: الرتبية، االقتصاد واملؤساالسرتاتيجية يف جمال نشر تكنولوجيات اإلعالم 
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، اإلدارة والتجارة االلكرتونيتني.

خلاص 'امليثاق الوطين لالنبثاق الصناعي' يرتكز على مرافقة القطاا ا املغرب يف تطبيق انطلق ،0339يف سنة 
لمغرب'، املية لمتثل ميزة تنافسية للمملكة املغربية أطلق عليها 'املهن العيف تطوير الصادرات يف بعض القطاعات اليت 

مت اختيار حيث  ،ترقية قطاعات جديدةو تقوية النسيج الصناعي تقوم على هتدف إىل خلق ديناميكية اقتصادية 
، رينغ''األوفشو وهي: نقل بعض األنشطة اإلنتاجية من اخلارج أو ما يسمى سبعة قطاعات مهمة بغرض دعمها، 

أعي  إليها و  السيارات، االلكرتونيك، حتويل املنتجات البحرية، صناعة الطائرات، النسيج واجللود، الزراعة الغذائية.
ا وإسبانيا. نقل األنشطة من فرنسو  صناعة األدوية والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية :مهن أخرى هي 0303سنة 

ارات، وربا خاصة يف القطاعات التالية: السيأاملناولة الصناعية الوافدة من قطاا ومت وعع خمطط وطين لتطوير 
الرباط  -لدار البيضاءيف احملور ا'األوفشورينغ' املخصصة لنشاط . ومت حتديد املناطق التالية الطائرات واإللكرتونيات

  .لزراعة الغذائية يف منطقة أغاديروا
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أل  منصب عمل،  933ية هي تشجيع الصادرات الصناعية، خلق ومن األهداف اخلاصة هبذ  االسرتاتيج
كذا االستفادة من الفرص الناجتة عن إعادة ز ، 0309حبلول سنة  %83األساسية إىل رفع نسبة مسامهة هذ  املهن 

اذبة اجلنمو يف خلق أقطاب السرتاتيجية وقد سامهت هذ  اال 1التوطني جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة.
ري أهنا ال هتدف إىل خلق غ ،سامهت كثريا يف تطوير قطاا 'األوفشورينغ' يف املغرباليت لالستثمار األجنيب املباشر 

 صناعات جديدة ولكنها تقتصر على تطوير املناولة يف املغرب.

مليون أورو،  0033خصصت له ميزانية  ،'0( أو 'انبثاق 0309-0336ميثاق االنبثاق الصناعي )مث جاء 
لتحفيز االستثمار. وتركز االسرتاتيجية الصناعية على املهن العاملية للمغرب  % 09خمصصة للتكوين و % 39منها 

القطاعات ععيفة التنافسية وهي وفرقت بني  2املباشرة. ةلكوهنا الصناعات املستقطبة لالستثمارات األجنبي
صنع السيارات  األوفشورينغ،تتمثل يف القطاعات التالية: و  ذات تكنولوجيا ابتكاريةالقطاعات اليت أنشطتها 

تكنولوجيا متوسطة وهذ  القطاعات هي: ذات القطاعات األخرى فهي عالية التنافسية و أما والطائرات. 
 االلكرتونيات، الزراعة الغذائية والنسيج واجللود. 

ثر من أكت نضمت' 0303وتلقى قطاا السياحة نصيبه من السياسات احلكومية، حيث أن اسرتاتيجية 'رؤية 
نافذة منها 'املخطط أزير' لتطوير سياحة املنتجعات املعدنية، 'خمطط مدائن' إلعادة بعث املواقع السياحية الكربى، 

 0303.3سنة يف غضون مليون سائح  09استقطاب السياحة الريفية والسياحة الداخلية. وهتدف االسرتاتيجية إىل 

خمطط 'املغرب األخضر' يهدف إىل دعم تطوير قطاا الزراعة الغذائية. من خالل وعع خمطط لتطوير انتاج 
ىل الرتاق املغريب املنتجات احمللية واليت تنتمي إوركز على املواد االستهالكية وتطوير الفروا ذات القدرة التصديرية، 

 غالبا تكون يف مناطق نائية وفقرية. واليت وذات البعد االجتماعي 

، 0338بطلب من وزير الزارعة سنة  McKinseyوقد كان املخطط اقرتاحا من مكتب الدراسات الدويل 
كتب بتقدمي وحتقيق األمن الغذائي، حيث قام املوعع اسرتاتيجية جديدة لتطوير قطاا الزراعة املغريب  ويهدف إىل

  إعادة تأهيل الزراعة املغربية. ويطمح املخطط إىل0337الدراسة خالل املعرض الدويل للفالحة مبكناس يف مارس 
املخطط يهدف و . 0303منحها الوسائل الضرورية جلعلها احملرك الرئيسي للنمو وحماربة الفقر يف املغرب حبلول عام و 

                                                           
1 Rajae Amine. Les clusters au Maroc : vers l’émergence d’une nouvelle politique industrielle territoriale. 
Revue Marché et organisation. 2016/2. N°26. P105. 

 .015. صمرجع سابقبيوض محمد العيد.   2
 .022. صنفس المرجع  3
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مليون منصب شغل يف القطاا  0.9مليار درهم يف الناتج احمللي اخلام الزراعي، خلق  033إىل  83قيق قفزة بـ إىل حت
  1مليون فرد يعيشون يف الري . 3مرات ليمس  3إىل  0ورفع الدخل الزراعي من 

عاجلة املخطط مل ويأيت ومت وعع برنامج للتكوين يف هذ  القطاعات كما تضمن الربنامج إنشاء أقطاب زراعية.
ستغالل غري فعال غري املنظمة وا صخصةيف املغرب، الناجتة عن سياسة اخل زراعيلنقائص اليت يعاين منها القطاا الا

باشرت ملكة املغربية فإن املالتبعية الغذائية للخارج. ورغم املشاكل اليت كانت تواجه القطاا، كذا لألراعي الزراعية و 
 على مواجهة املنافسة اخلارجية. القطاا وختفيض احلواجز اجلمركية وأجرب  يف سياسات االنفتاح

الغرب،  فاس، قطب -القطب الثنائي مكناس وهي: إنشاء أربعة أقطاب للصناعات الزراعيةكما مت اقرتاح 
ور املخطط على ثالثة حماور هي: احمل ذراا. يرتكز–ماسة –قطب الشرق وقطب تكنولوجيا الزراعات جلهة سوس 

األول يتمثل يف البستنة، البهارات، األعشاب والفواكه. احملور الثاين يتعلق بتحويل املنتجات واألطباق املطبوخة، 
  تقال عايل اجلودة.عصري الرب و زيت األرغان  ،واحملور األخري يتمثل يف الفروا التقليدية كالزيتون وزيت الزيتون

 خطط على حمورين: يرتكز امل

ريق جتميع املزارا عن ط ،منتجاهتمإعادة تنظيم الفالحني داخل اهلياكل املندجمة لتسهيل تسويق وتصدير   .0
 يف مساحات كبرية لتفادي مشاكل املزارا الصغرية وتسيريها باستخدام طرق حديثة، 

يبية وتقدمي ويقرتح تقدمي املزايا الضر مرافقة الفالحني الصغار ومنحهم إعانات خاصة يف املناطق النائية.  .0
 الدعم املايل، وكذا يقرتح مناذج لتسيري املوارد املائية. 

 ،لقد ساهم 'خمطط املغرب األخضر' يف تنمية قطاا الزراعة يف املغرب من خالل جمموعة من اإلصالحات
 توطيد العالقات اصة هبا، كما متمن ناحية التسويق مت حتسني املنتجات وحتسني التعليب وإعطاءها عالمة خ فمثال

 بني املنتجني واملوزعني وتسهيل الوصول إىل األسواق احمللية واألجنبية.

 ،املخطط 'تسريع الصناعة' 0309أطلقت وزارة الصناعة، التجارة، االستثمار واالقتصاد الرقمي سنة و  
ناتج احمللي اخلام ال إىلرفع حصة الناتج احمللي اخلام الصناعي و  إرساء صناعة عصرية قوية وتنافسيةويهدف إىل 

حيث مت إنشاء صندوق االستثمار  ،أل  منصب شغل 933خلق يهدف إىل  . كما0303الوطين حبلول سنة 

                                                           
1 Najib Akesbi. Une nouvelle stratégie pour l’agriculture marocaine : le Plan Maroc Vert. New Medit. 
N°2/21012. P13. 
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لق للمؤسسات اليت ختمليار درهم موزعة على سبع سنوات. ومتنح املساعدات واإلعانات  03الصناعي مبيزانية 
هكتار للمستثمرين احملليني  0333. كما مت توفري عقارات لإلجيار مساحتها املضافة واملؤسسات املصدرةالقيمة 

  1واألجانب.

. وهي مناطق صناعية مهيئة (P2I)منصة صناعية مدجمة أطلق عليها اسم  00إنشاء  ويتضمن املخطط
اعة الغذائية ا أدجمت قطاعات أخرى مثل الزر لتوطني الصناعات ختص السيارات والطائرات واملركبات االلكرتونية. كم

 وقد صاحب هذا املخطط إنشاء العديد من املناطق الصناعيةواملنتجات البحرية لتشملها هذ  املناطق الصناعية. 
باإلعافة إىل توفري إطار  .وكذا برامج تكوينية فيها ،املتخصصة يف الفروا الصناعية املستهدفة من قبل االسرتاتيجية

 حتفيزي جلذب هذ  الفروا الصناعية. 

 .4141أهم القطاعات الصناعية في المغرب سنة : 41 الجدول رقم

 رقم االعمال 
 )مليار درهم(

نسبة النمو  مناصب الشغل
 %السنوية 

التصدير 
 )مليار درهم(

 القيمة المضافة
 )مليار درهم(

 -  00.9 07 73799 - السيارات
 - - 07 09339 0.0 الطائرات
 - 39.0 - 009333 - النسيج
 815 - - 00333 9.8 الجلود

الكيمياء وشبه 
 الكيمياء

00 09933 - - 3.3 

 4.6 - - 6099 03.8 الصيدالنية
 09 - - 09833 38 مواد البناء

الصناعة الميكانيكية 
 والحديد

90.7 08033 - - 03.9 

 8.9 - - 03333 7.7 األوفشورينغ
 قع االلكرتوين التايل:على االحصائيات املنشورة يف املو  املصدر: باالعتماد

Source: http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/les-secteurs-industriels. Vu le : 02/01/2019. 

                                                           
1 Rajae Amine. Op cit. P107. 

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/les-secteurs-industriels
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من خالل بعض  0307يبني اجلدول السابق مسامهة بعض القطاعات األساسية يف االقتصاد املغريب يف سنة 
مقارنة  0307حيث ارتفعت سنة  نالحظ أن قطاعي السيارات والطائرات حيوزان على نسبة تطور عاليةاملؤشرات. و 

احلكومية املغربية بالقطاعني. كما نالحظ أن ( لكليهما، وهذا يؤكد على اهتمام السياسات %07) بـ 0308بسنة 
 ،قطاا النسيج قطاا أساسي يف املغرب حيث يقوم بتشغيل عدد كبري من العمال ويساهم يف التجارة اخلارجية

بالقطاعات األخرى، ويرجع  إذا ما قارنا وهو مبلغ كبري  ،مليار درهم 39.0تقدر قيمة الصادرات النسيجية بـ و 
املناولة يف املغرب والذي جيذب العديد من الشركات األجنبية. بالنسبة لقطاعي الصناعة  ذلك إىل جناح قطاا

امليكانيكية واحلديد واألوفشورينغ، نالحظ من خالل اجلدول أهنما يسامهان بنسبة كبرية يف التشغيل حيث خيلقان 
مليار درهم  709قطاا اجللود هو اآلخر يساهم يف القيمة املضافة بـ  منصب شغل. 03333و 08033بالرتتيب 

 واليت تعترب من أجود اجللود يف العامل. يف املغرب ، وهذا ينم على تطور صناعة اجللود0307سنة 

لقد جاءت اإلصالحات االقتصادية يف املغرب بثمارها، حيث عرفت الصناعة حتسنا نسبيا يف مؤشراهتا، فقد 
 06الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية تطورا ملحوظا حيث أن القيمة املضافة للقطاا ارتفعت من شهد قطاا 

فيما خيص قطاا النسيج، يشهد  0300.1و 0667بني سنيت  %000مليار درهم أي بنسبة  93مليار درهم إىل 
ات ألنشطة املقاولة من الباطن حيث يقتصر عمل الشركات املغربية على تقدمي اخلدمات للشرك ااالقتصاد املغريب تركز 

لكة املغربية يف وقد جنحت املماألجنبية، ويواجه القطاا منافسة قوية من قبل دول أخرى تكلفة انتاج شركاهتا أقل. 
، أمضت الشركة األمريكية الكربى 0300يف سنة جذب كربى الشركات األجنبية لالستثمار يف أقاليمها. فمثال، 

مورد للشركة وزيادة  003للطريان 'بوينغ' اتفاقية إلنشاء نظام بيئي يف منطقة طنجة، يزعم أن ينطوي على إدماج 
شركة أجنبية حيث  989منطقة التصدير احلرة كما تضم منصب شغل متخصص.   7833صادرات اململكة وخلق 

 2هكتار خمصصة لصناعة السيارات. 03
 
 
 
 

                                                           
1 Azzedine Ghoufrane, Nabil Boubrahimi et Adil Diani. Op cit. P119. 
2 Nacereddine Benkheraf et Tewfik Abdelbari. Pourquoi les investisseurs étrangers préfèrent le Maroc à 
l’Algérie ?. le desk. N°114. 28/03/2017. https://ledesk.ma/enclair/pourquoi-les-investisseurs-etrangers-
preferent-le-maroc-lalgerie/.vu le 19/10/2018. 

https://ledesk.ma/author/nacereddin/
https://ledesk.ma/author/abdelbari/
https://ledesk.ma/enclair/pourquoi-les-investisseurs-etrangers-preferent-le-maroc-lalgerie/.vu
https://ledesk.ma/enclair/pourquoi-les-investisseurs-etrangers-preferent-le-maroc-lalgerie/.vu
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 المبحث الثاني: األقطاب التنافسية في الجزائر، تونس والمغرب. 

ل الثالق اجلزائر، و األطر العامة إلنشاء األقطاب التنافسية والتكنولوجية يف الدحناول يف هذا املبحث أن نبني 
لزراعي يف ابسبب أمهية القطاا . ووجدنا أن األقطاب الزراعية استحوذت على أغلب السياسات تونس واملغرب

 تنمية اقتصادات هذ  الدول.

 الجزائر.األقطاب التنافسية في المطلب األول: 

 06املؤرخ يف  30-03القانون رقم وخاصة  0303إن السياسات االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر منذ سنة 
ؤكد على عرورة ياملستدامة  نميتهوت ، الذي يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم0303جوان 

 الرتكيز على مؤهالت كل إقليم يف اجلزائر لتحقيق تنمية مستدامة منسجمة.

 اإلطار العام إلنشاء األقطاب التنافسية:الفرع األول: 

سية األقاليم خلق شروط جاذبية وتناف يهدف إىل مشروا إقليمي عخم شرعت السلطات اجلزائرية يف تطبيق
. ومت تصاد العصرييتماشىى مع متطلبات االقمبا يضمن التنظيم الفعال للفضاءات اإلقليمية  ،يف االقتصاد املعومل

اختيار بعض القطاعات من خالل مقاربة للفروا اإلنتاجية األكثر تنافسية يف اجلزائر واملوارد اخلاصة بالبحث 
الية وتشجيع البحث القيمة املضافة العترقية األنشطة ذات وبالتايل العمل على  ،العلمي املنتشرة يف الرتاب الوطين

 .يف هذ  القطاعات واالبتكار

املناطق املندجمة للتنمية الصناعية )متعددة اخلدمات واملتخصصة(   ،0309وحيدد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 
 كالتايل:

 الحظائر التكنولوجية والمقاطعات:  .4
 واالتصال والتكنولوجيات املتقدمة.املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل: تكنولوجيا اإلعالم  -
 -ة والطب الرياعييالصح –الغذائية والتكنولوجيا احليوية –املدينة اجلديدة بوينان: التكنولوجيا احليوية  -

 السياحة والرتفيه.
 ول: الطاقات اجلديدة واملتجددة والفالحة الصناعية البيولوجية.ز املدينة اجلديدة بوغ -
 : الطاقات اجلديدة واملتجددة.املدينة اجلديدة حاسي مسعود -
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 أقطاب الجاذبية في الوسط الريفي: .4
 تيزي وزو: حول الفالحة البيولوجية. -بومرداس -تيبازة -البليدة -قطب اجلزائر -
 سكيكدة: حول زيت الزيتون. -جباية -قطب البويرة -
 تيارت: حول احلبوب والبقول اجلافة. -سطي  -قطب قسنطينة -
 النعامة: حول اجملرتات الصغرية )األغنام واملاعز(. -البيض -األغواط -قطب اجللفة -
 ورقلة: حول النخيل. -طولقة -بسكرة -قطب الواد -
 عنابة: حول تربية املائيات. -قطب الطارف -

توسطة التابعة لوزارة مت تطوير األقطاب التنافسية يف اجلزائر حتت وصاية املديرية العامة للمؤسسات الصغرية وامل
، وهي وكالة تنمية أملانية تقدم خدمات يف GIZستفيد من مرافقة املؤسسة األملانية للتعاون الدويل وت ،الصناعة

. وهتدف سياسة إنشاء اجمال التعاون اإلمنائي الدويل، تسعى إىل حتقيق التنمية املستدامة يف الدول اليت تتدخل فيه
اذ إىل التنافسية، تقليص الواردات وعمان النفتنافسية إىل تطوير الصادرات خارج احملروقات، دعم األقطاب ال

  األسواق يف سياق اقتصاد عاملي تنافسي.

االمتياز'،  و'أقطابأمساها القانون 'أقطاب اجلاذبية' و'احلظار التكنولوجية'  ما تساعد األقطاب التنافسية أو
العاملة املتخصصة  حوض لليد على جذب املشاريع عن طريق توفري حميط مالئم لألعمال يف قطاعات معينة، توفري

يزات. وتعترب هذ  حتفتقدمي املوردين والعمالء يف الصناعة، خلق عالقات مع واملؤهلة، هياكل مؤسساتية متطورة، 
وميكن ادماجها يف شبكات دولية تقوم على التعاون بني املؤسسات وجذب  ،جملمعات مهد للمشاريع االبتكاريةا

 اخلربات.

 االمتياز وعع اسرتاتيجيات منها:إنشاء أقطاب يتطلب و 

حتديد القطاعات اليت ترغب الدولة يف تنميتها حسب املزايا اخلاصة بكل إقليم وكذا احتياجات السوق  -
 احمللية.
وعع توقعات للمشاكل اليت ميكن أن تواجه االقتصاد يف السنوات القادمة وإجياد االسرتاتيجيات اليت  -

 صحر أو طبقة األوزون.مثل نضوب البرتول أو التتواجهها، 
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 ،ء املشاريع الصغريةاوالتية وإنشاتطوير ميادين البحث العلمي اليت تسعى الدولة إىل تنميتها، تشجيع املق -
  .وتقدمي التحفيزات الضريبية وتسهيل احلصول على القروض

  .تقوية العالقة بني املؤسسات اإلنتاجية واجلامعات وخلق شبكات البحث واالبتكار -
وكذا عرورة وعع  مية،التن يف عملية توفري البنية اهليكلية الضرورية لتطوير االعمال وإقحام البنوكعرورة  -

 وكالة لتقييم السياسات العمومية اخلاصة باألقطاب التتنافسية وتطويرها.

 ساس لتنميةللبحث العلمي والتكوين، وعع أائر التكنولوجية يف اجلزائر إىل خلق بيئة مالئمة ظوهتدف احل
اقتصادية متسارعة من خالل خلق تكنولوجيات دقيقة، توفري إطار معيشي جيد، جذب الشركات واليد العاملة 
ذات اجلودة العالية، تطوير عالقات تعاون بني اجلامعة والصناعة، وأخريا خلق نواة صناعية ذات قيمة مضافة 

اعالت املستدمية وتسمح بتحفيز التفرية على تطوير هياكلها ظة. ولتحقيق هذ  األهداف تعمل احلعالي
رية واملؤسسات والشركات العاملة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اليت ظ، أو بني احلهاواالبتكارات داخل

 1تعمل خارجها.

لة من األجهزة اليت من شأهنا أن تساهم يف تطوير هذ  األقطاب، فنجد أن مجكما حدد املشرا اجلزائري 
، املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، وهي حسب 0333فيفري  09املؤرخ يف  87-33املرسوم رقم 

تتكفل مبساعدة  ،القانون مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
أحد  أسهم. وتكون يفكما ميكن إنشاء مشاتل على شكل شركات ذات املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعمها.

 األشكال التالية:

 احملضنة: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاا اخلدمات. -
 ورشة الربط: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاا الصناعة الصغرية واملهن احلرفية. -
 نزل املؤسسات: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث. -

احملضنة سبه حقتصر تو  ،يشري إىل مفهوم مشاتل املؤسسات ومراكز التسهيلاملشرا اجلزائري  ونالحظ ان
)أو ما  مل يفرق بني احلاعنةو على شكل من أشكال املشاتل اليت تعمل على دعم ومساعدة املشاريع اخلدمية. 

 يسميها احملضنة( واملشتلة، وصن  أشكال املشتالت حسب القطاا الذي تعمل فيه. 

                                                           
1 Abdelkader DJEFLAT et al. Op cit. P120. 
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وحسب نفس القانون فإن األهداف الرئيسية للمشاتل تتمثل يف إعطاء ديناميكية اقتصادية عن طريق خلق 
التآزر بني املؤسسات ودعم أصحاب املشاريع املبتكرة يف إنشاء مؤسسات جديدة. ولتحقيق ذلك، فهي منوطة 

رفهم جتهيزات هم حملالت وتضع حتت تصبالقيام بأدوار منها: استقبال ومرافقة أصحاب املشاريع ملدة معينة، إجيار 
املكتب ووسائل اإلعالم اآليل. وتقدم هلم االستشارة يف امليدان القانوين واحملاسيب والتجاري واملايل قبل إنشاء 

  مؤسساهتم وبعد.

 *.في الجزائر : عالقات التعاون التي تحدث بين األطراف المكونة للقطب47الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Source : Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. Les poles 
de compétitivité en Algérie- problématique et démarche. Colloque ‘territoires métropolitains innovants ; 
technopoles et pôles de compétitivité’. Tunis. 19 & 20 Juin 2007. 

  أمساءها.أخرى أو أنه مت تغيريوكاالت اختفت وظهرت الشكل األصلي حيث وجدنا أن بعض الوكاالت اليت ذكرت حتيني مت * 

يبني الشكل السابق أن إنشاء قطب تكنولوجي يستدعي خلق الرتابط بني خمتل  األطراف الفاعلة يف عملية 
االبتكار وخلق الشركات الناشئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة. من بني املؤسسات الداعمة لألقطاب التكنولوجية 

لوطنية لتثمني الوكالة امنها ات احمللية اليت من شأهنا أن تساهم يف تسهيل عملية إنشاء املؤسسات، نذكر اهليئ
وعوعية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا الوكالة امل(، (ANVREDETنتائج البحث والتطوير التكنولوجي 

الوزارات، املؤسسات 
مؤسسات الدولةو   

 اهليئات احمللية

 الوكاالت:
SNAT 
ANSA 
 ANSEJ 
ADPME 

تعليم العايل وزارة ال
 والبحث العلمي 

ANDRU 
ATRST 
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اجلامعات واملدارس 
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(ATRST)  ال العلوم االجتماعية واإلنسانية املوعوعية للبحث يف جموالوكالة(ATRSSH) باإلعافة إىل ،
، عم املايل للمشاريعدمجيع مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي. املؤسسات املالية اليت هتدف إىل توفري ال

الوكالة  ،(INAPI)املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتتمثل يف و 
الصندوق (ANDI)  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،(ONDA)اجملاورة الوطنية حلقوق املؤل  واحلقوق 

وصناديق االستثمار. كما مت إقحام املؤسسات الوطنية واألجنبية ومؤسسات نقل السلع، وكذا الوطين للبحث 
 اجلمعيات واملقيمني والقنصليات. 

 (ANPT)طويرها ائر التكنولوجية وتظلرتقية احلنشئت الوكالة الوطنية أنشاء األقطاب التكنولوجية، إ إطارويف 

هي مؤسسة ذات طابع صناعي و  ،0339مارس  09املؤرخ يف  60-39مبوجب القرار التنفيذي رقم  ،0339سنة 
عبد اهلل.  باملدينة اجلديدة سيدي ، يقع مقرهاوجتاري حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

عمل على تطوير النشاط االقتصادي يف قطاا تكنولوجيات منظومة ت، مهمتها األساسية إنشاء (ANPT)الوكالة 
لبشرية عن تعمل على تقوية جودة املوارد ا، و اإلعالم واالتصال، هبدف عمان املسامهة الفعالة يف االقتصاد العاملي

ها على توفري كز يف حتقيق أهدافطريق خلق تفاعالت مع البحث األكادميي وعامل األعمال يف نفس الوقت، وترت
التكوين يف جمال التقنيات احلديثة، تكيي  العمالة املكونة مع اخلربات املطلوبة يف السوق، رفع جودة املوارد البشرية 

تقوم   يثة.الرتبصات يف جمال التكنولوجيات احلدمنح العاملة يف القطب عن طريق التكوين املتواصل، الرسكلة و 
، مؤسسات صغرية ومتوسطة بوعع حاعنات Startupرافقة الشباب يف خلق مؤسسات ناشئة كذلك الوكالة مب

 وتوفري فضاءات على شكل مكاتب مسرية بأسعار تنافسية. أعمال 

تصميم واليت هتدف إىل  ،ائر التكنولوجية وتطويرهاظهبا الوكالة الوطنية لرتقية احل وميكن تلخيص املهام املنوطة
 احلظائر التكنولوجية يف النقاط التالية:ة لتطوير سياسة وطني

 اقرتاح العناصر الضرورية لوعع اسرتاتيجية وطنية يف جمال ترقية وتطوير احلظائر التكنولوجية. -

ات اإلعالم هبدف عمان تطوير تكنولوجي ،خلق احلظائر التكنولوجية املتعلقة بتقوية القدرات الوطنية -
 واالتصال واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 إنشاء ومتابعة إنشاء اهلياكل اخلاصة باحلظائر التكنولوجية. -
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خلق التآزر بني املؤسسات الوطنية للتعليم العايل والبحث، التنمية الصناعية وكذا املؤسسات اليت تستخدم  -
 اإلعالم واالتصال.تكنولوجيات 

عمان إنشاء ومتابعة وتقييم االلتزامات اخلاصة باالتفاقيات اإلقليمية والدولية يف إطار أنشطة احلظائر  -
 التكنولوجية.

ر الصناعات برنامج تطوي، و أن سياسة 'جتديد االقتصاد الزراعي والتجديد الريفي'ويف قطاا الزراعة، جند 
يعتزم إنشاء أكثر و  ،(PAI)تنص على إنشاء ستة أقطاب زراعية مدجمة  0338الغذائية والزراعية الذي أطلق سنة 

كز على والزراعية' ويرتمؤسسة قي القطاا. يسمى الربنامج 'املخطط الوطين لدعم الصناعات الغذائية  933من 
طاا. وكذا خلق عالقات وشبكات لكل األنشطة اليت ترتبط بالق ،ات العاليةألقاليم الزراعية ذات القدر وعع صورة ل

والكفاءات  تقوية اخلرباتو احملاور األساسية للمخطط هي ادماج اإلنتاج الوطين وإحالل الواردات، ترقية الصادرات 
 وكذا وعع إطار مؤسسايت وتنسيق السياسات العامة. ،يف جمال الصناعات الغذائية والزراعية

وهتدف السياسة إىل إدماج قطاا التعليم العايل والبحث العلمي ومعاهد التكوين املهين يف تطوير قطاا الزراعة 
 ن إدخال أشكال العمل العلمية يف تنسيق األنشطة وتنظيم املبادالت طاملا كان ميثليف اجلزائر، خاصة وأنه تبني أ

ائي ذلنظام الغلتحوالت اليت حدثت يف اساهم يف احيث  ،عيةيف حتسني إنتاجية الفروا الغذائية الزرا امهم عامال
 االبتكارات اليت حدثت يف كلتا اجملالني التنظيمي واملادي وتبادل املنتجاتكما أن الزراعي يف الدول الغربية،  

زن اواملعارف أدت إىل تقليص تكلفة املنتجات الغذائية وحتسني جودهتا وحتقيق االكتفاء الذايت عن طريق خلق تو 
 1التوزيع(.–التحويل –يف سلسلة اإلنتاج )الزراعة 

 

 

 

 

                                                           
1 Sidi Mohamed Rigar et Abdelhamid Bencharif. Innovation industrielle et développement territorial durable 
au Maghreb: une illustration à travers une étude comparative des technopoles du secteur agroalimentaire. 
13ème assemblée génarale- l’Afrique et les défis du 70ème siècle. Rabat. Maroc. 5-9 Décembre 2011. P7. 
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 .الزراعية والصناعات الزراعية قطاباألالفرع الثاني: 

لقطاا يعاين ا تصاد اجلزائري، بعد  قطاا احملروقات. إال أنقتعترب الزراعة ثاين قطاا من حيث األمهية يف اال
 %00.7نسبة متثل هي و  ،مليون دوالرا 00.38وصلت الواردات الغذائية  0303حيث انه يف سنة  عجز كبريمن 

وحسب الوكالة الوطنية لالحصائيات، فإن الصناعة التحويلية كما انه،   1من اجملموا الكلي للواردات اجلزائرية.
عرورة رفع إىل و حيتاج إىل جتهيزات وخربات الذي  للزراعة الغذائية غري مستغلة بالكامل مقارنة بامكانيات القطاا

زيز نسيج الصناعة تع إىل دفهتقدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وعليه، قامت الدولة بوعع اسرتاتيجيات 
تقوم اليت  األنشطة دمج ومت .إنشاء اجملمعات العمومية واخلاصة، ومتت الغذائية باالعتماد على خصائص األقاليم

مت االهتمام و مسري امليا  وحلقة البحث والتطوير. و  إلنتاج والتحويلعلى التفاعل بني عناصر سلسلة القيمة من ا
ببعض الفروا اإلنتاجية اليت من شأهنا حتقيق األهداف اليت ترمي الدولة إىل حتقيقها كاألمن الغذائي، زيادة العوائد 

  الفالحية وختفيض التبعية للخارج.

 اجلزائر يف قطاا الزراعات الغذائية.ونتطرق فيما يلي إىل اجملمعات اليت مت إنشاؤها يف 

 .مجمع الحليب بسطيفأوال: 

من  %07.9حيتل احلليب ومشتقاته املرتبة الثانية من بني املنتجات الغذائية املستوردة يف اجلزائر، ميثل 
(. وقد عرفت هذ  الفاتورة تذبذبات 0303مليون دوالر يف السنة )إحصائيات  707الفاتورة الغذائية االمجالية مببلغ 

قطب فالحي مهم  والية سطي تعد و  2العاملي يف جمال احلليب.عالية يف السنوات التالية بسبب تطور االقتصاد 
بشكل ار تربية األبقتعرف الوالية تطورا يف جمال هكتار من األراعي الزراعية البور، كما  303670 حيث تضم

املرتبة الوالية ، وحتتل (0308سنة  تبقرة حلوب )إحصائيا 88890بقرة منها  003030حيث توجد هبا واسع 
  3مليون لرت/سنة. 003مليون لرت/سنة ومجع  063األوىل وطنيا يف انتاج احلليب 

بنك الدويل ووزارة التعاون بني الباحلليب بوالية سطي  وبغرض تعزيز هذ  اإلمكانيات، فقد مت إنشاء جممع 
 .0300سنة  والتنمية الريفية والصيدالفالحة 

                                                           
عميروش بوشالغم وشرفي منصف. تطوير الصناعات الغذائية كآلية للخروج من التبعية الريعية في الجزائر. ملتقى وطني حول: 'رهانات  1 

أكتوبر  73 -77لية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج االقتصادي الجديد؟'. كلية العلوم االقتصادية. االقتصاد الجزائري في ظل األوضاع المح

 .10. ص7قسنطينة –. جامعة عبد الحميد مهري 7102
2 Malik Makhlouf, Etienne Montaigne et Ahmed Tessa. La politique laitière algérienne : entre sécurité 
alimentaire et soutien différentiel de la consommation. New médit. N°1. 2015. P12. 
3 http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115360. Article daté du : 21/10/2017. Consulté  le : 08/01/2019. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115360
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ويتمثل اهلدف الرئيسي للمجمع يف مرافقة األعوان يف تنفيذ مشاريعهم عن طريق خلق روابط بني خمتل  
 الفاعلني يف القطاا واملتمثلني يف: 

 السلطات العمومية. -

ملتخصص، املتوسط ا، املعهد التكنولوجي الفالحي ؤسسات التعليم العايل والتكوين )جامعة سطي م -
 مديرية اخلدمات الفالحية، غرفة الفالحة لوالية سطي  واملعهد التقين للزراعات الواسعة(.

 ن ومصانع احلليب(.و املؤسسات )الفالحون، اجملمع -

لوكالة اجهات وطنية )وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد، املعهد الوطين اجلزائري للبحث الزراعي،  -
 ما بني املهن للحليب(.الوطنية 

 هات دولية تتمثل يف البنك الدويل واالحتاد األوريب.ج -

وتتمثل األهداف العامة للمجمع يف تأمني التوريد من احلليب، تقليص فاتورة الواردات للمنتجات الغذائية، 
مي الدعم للفالحني درفع دخل الفالحني، حتسني نقل اخلربات واملعارف بني األعوان الفاعلني يف فرا احلليب. تق

،  0307نة إىل غاية س األولية للمجمع النتائجوكانت  من قبل اخلرباء اجلامعيني ومن قبل السلطات العمومية.
 :كالتايل

  .دوات الفالحية باالشرتاك بني جمموعة من الفالحنياألستخدام الإنشاء تعاونية  -

 .التكنولوجيانقل و يم أيام دراسية حول العل  ظتن -

  .الدعم التقين اجلواري لبعض الفالحنيتقدمي  -

 .COOPSSELمزرعة للتعليم إنشاء  -

 .PAIإنشاء مجعية احلليب بسطي   -

تكوين والبحث والتطوير بالتعاون طورت  ،0303سنة من قبل تعاونية تربية املواشي املزرعة التعليمية أنشئت 
يح لتحكم يف تغذية االبقار، التلقلمع جامعة سطي . مهمتها األساسية حتسني مستوى مربيي األبقار 

 :بنايات لالستغالل 0اقتصاديا. املدرسة حتتوي على  ةمرحبتكون االصطناعي، واالنتقال حنو طرق لرتبية األبقار 
اتفاقية  ما مت إمضاءك  خلية للتلقيح االصطناعي.و  األوىل موجهة الحتضان األبقار، قاعة حماعرات، صيدلية بيطرية
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تكوين وتأطري أكثر من باملدرسة حيث قامت  ،التكوين املهنيني يف جمال تربية األبقار واحلليبمع قطاا التعليم و 
 0308.1شخص إىل غاية سنة  933

 .المشروبات مجمعثانيا: 

درة من وزارة مبا ، وهيجممع املشروبات قطب تنافسي ناتج عن اسرتاتيجية تطوير الصناعات الغذائية
زائرية هتدف إىل خرق احلواجز بني املؤسسة اجل ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتعاون مع مجعية املشروبات

على فكرة أن جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكنها ان تشرتك بغرض حتقيق اجملمع وحميطها. يرتكز 
 ،د عرف هذا اجملمع نشاطا خالل السنوات اليت تلت إنشاء قدرات شركة كربى من خالل املوقع املشرتك. وق

مت استحداق وثيقة تدعى 'مشروا كما حيمل عالمة 'جممع املشروبات اجلزائري'،   0309حيث أصبح ومنذ سنة 
تصدير لايقومون مبشرتيات مجاعية لتحقيق اقتصاديات احلجم او  ،"توحيد مشرتك بني األعوان املشكلني للمجمع

دمات فتح ختصص يف جامعة جباية حول اخلباإلعافة إىل ذلك، فقد أفضى التعاون مع اجلامعة إىل ماعي. اجل
  2 .ميكنه أن ميد القطاا خبربات من شأهنا ان تعمل على تطوير مهم وهو ختصص  ،اللوجيستية

ضم املنتجني ومنتجي ت واليت بدورها جممع املشروبات ببجاية يضم أعضاء اجلمعية اجلزائرية إلنتاج املشروبات
يف واد الصومام  يتوطنوناألعضاء يف اجملمع مؤسسات التغلي  واخلدمات. عدد كبري من املنتجني و املواد األولية 

  3)برنامج دعم وتثمني االقتصاد اجلزائري(. DIVECOبوالية جباية. ويستفيد هذا النشاط من برنامج 

 املشروبات ومنتجي املواد األولية واملواد نص  املصنعة اليت ةاالنضمام إىل اجملمع خيص املؤسسات املنتج
كل اجملمع  ضم ي، مقدموا اخلدمات املتعلقة بفرا املشروبات )سلسلة التوريد ...(.  . تدخل يف انتاج املشروبات

 :خلق روابط بينها بداية منيعمل على و  ،يف سلسلة القيمة للمشروباتذين يسامهون األعوان ال

ثل إيليا م علب والقارورات، العطور املنكهة، ومركز الفواكهوالتغلي ، منتجوا الالت الوطنيني منتجي املدخ -
 Général Emballage, Meriplast, Général، 'سكر املبلور والسائل'، للفواكه ملركب سفيتال

Plast, Groupe Mami . 

                                                           
1 http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115360. Article daté du : 21/10/2017. Vu le : 08/01/2019. 
2 BOUATTOU Mourad Ben Akli. Bilan industriel de la région de Béjaia, contraintes et mesures de facilitation 
logistiques nécessaires. Rendez-vous économiques du Forum des chefs d’entreprises. Université de Béjaia. 5 
mai 2016. 
3 Paulette Pommier. Clusters au Maghreb. Institut de Perspective Economique Du Monde Méditerranéen. 
Juillet 2014. P23. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115360
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  املشروبات: امليا  املعدنية، العصري واملشروبات الغازية، الياوورت واملشروبات احلليبية. إىل منتجي -

 SNTR AGS, NUMILOG, Béjaia Logistique, BACمؤسسات النقل والتوريد: -
LogisticsMistral, MARS Logistics. . 

 . .Plasticycle Algérieإعادة التدوير: مؤسسة  -

  .Perfermance Consultant Internationalدارة األعمال والتدريب: مؤسسة إل -

 .CAGEXالتأمني على التصدير:  -

 .مجمع التمورثالثا: 

إىل  0حيث انتقل حجم اإلنتاج من  0303 -0663عرف قطاا التمور يف اجلزائر تطورا كبريا خالل الفرتة 
مليون خالل نفس الفرتة. أما فيما خيص  00.6مليون إىل  0.0مليون قنطار وانتقل عدد النخيل املنتجة من  0

. أهم الواليات املنتجة 0303كغ للنخلة سنة   90إىل  0663كغ لكل خنلة سنة   33ت من لانتق، فقد املردودية
 1هي: بسكرة، ورقلة والواد.يف اجلزائر للتمور 

طاملا كان قطاا التمور يف اجلزائر يعاين من مشاكل تنظيمية، فنجد ان تصدير التمور يتم بأسعار غري أنه 
ات اجنبية على مكثريا ما يتم وعع عالكما أنه  منخفضة يستغلها املستورد األجنيب ويبيعها بأسعار مرتفعة،  

 GIZملانية ار بالتعاون مع الوكالة األواجهة هذ  املشاكل، سعت وزارة الصناعة وترقية االستثممنتجات جزائرية. مل
 والتخزين من قبل خرباء أملانينيتقييم وحدات اإلنتاج . ويهدف هذا اجملمع إىل: ’datteg‘لتكوين جممع يدعى 

 والتوصل إىل حلول بغرض رفع اإلنتاج وحتسينه وإنتاج منتجات مشتقة من بقايا التمور.

ة تؤهلها حيث أن متور الصحراء متتاز جبودة عالي ،لتنظيم قطاا التمور يف اجلزائر التمور كآليةعنقود ظهر 
للتصدير حنو أسواق عاملية. يقوم على تبادل اخلربات بني خمتل  الفاعلني يف القطاا من منتجني، موزعني، مكيفني 

. ويتميز إقليم ق التطلعاتومصدرين، والتعاون والتكامل فيما بينهم من أجل مواجهة الصعوبات والعقبات وحتقي
 مليون خنلة منتجة، تتواجد غالبيتها يف منطقة الزاب الغريب )طولقة، فوغالة، أورال(.  9والية بسكرة بتوفر ما يقارب 

                                                           
1 Benziouche Salah Eddine et Cheriet Foued. Structure et contraintes de la filière datte en Algérie. New Méd. 
N°4. 2012. P50. 
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مت وعع برنامج لتنفيذ ، مث أنشئت خلية مكلفة باملتابعة والتنظيم تتكون و  0300تشكل عنقود التمور سنة 
مصدري التمور ببسكرة، مجعية منتجي التمور، وزارة الصناعة، مديرية الصناعة لوالية  من األطراف التالية: مجعية

بسكرة، مركز البحث العلمي والتقين للمناطق اجلافة، املعهد التقين لتنمية الزراعة الصحراوية، غرفة الفالحة، 
 1مجعيات محاية املستهلك اليت تنشط بوالية بسكرة.و 

، مت إعطاء 0309بربجمة دورات تكوينية وتدريبية عديدة لفائدة املنتجني. ويف نوفمرب  0300قامت اخللية منذ 
ثالث مصنع  وهوأنشب أول مصنع الستخالص السكر من التمر ، 0308يف ديسمرب جممع التمور عالمة رمسية. 

مور اليت ليس هلا سوق أي الت ،بقايا التمرفيه حتويل حيث يتم  ،على املستوى العاملي واألول على املستوى الوطين
الطاقة وتبلغ  .وكذا مرىب ورب وعسل التمرمثل شراب التمر وسكر الفريكتوز  ،إىل منتجات قابلة لالستهالك

 .طن/ السنة من السكر السائل 3033 للمصنع اإلنتاجية

 .مجمع زيت الزيتونرابعا: 

ائدة حتتل اجلزائر املرتبة السابعة فيما خيص انتاج زيت الزيتون عامليا، واملرتبة الثالثة فيما خيص انتاج زيتون امل
 ،إىل السياسات اليت انتهجتها اجلزائر يف هذا اجملاليرجع هذا التطور و (، 0308)ترتيب بعد االحتاد األوريب ومصر 
أل  هكتار  093املساحات الزراعية املخصصة ألشجار الزيتون من حيث انتقلت  2.ال سيما توسيع األراعي

أل   033ويضم قطاا زيت الزيتون على املستوى الوطين  0307.3أل  هكتار سنة  933إىل  0666سنة 
غري ان  4مؤسسة صغرية ومتوسطة تركز أنشطتها يف التحويل. 0333أل  مزرعة وما يقارب  033متدخل، منها 

 اين من مشاكل ختص طريقة قط  الزيتون، ختزينه ووعع العالمات. القطاا ال يزال يع

  033يف جمال ق متقاربة يف مناطتقع اليت و  ،الواليات اجملاورة لوالية البويرة )حباية، تيزي وزو، برج بوعريريج(
زيت الزيتون، حيث أن اإلنتاج  إلنتاج %09الزيتون يف اجلزائر و إلنتاجمن املساحات املخصصة  %90تركز كلم، 

طن/السنة. املشاكل اليت تواجه انتاج الزيتون هي ركود زيت الزيتون يف فرتة الفائض  33333الوطين املتوسط يبلغ 

                                                           
والية بسكرة نموذجا. الملتقى العلمي الدولي "استراتيجية –أنفال حدة خبيزة. آفاق عنقود صناعة التمور في تطوير قطاع التمور في الجزائر  1 

 . 7102نوفمبر  2و 1. 7القطاع الصناعي في إطار تفعيل برنامج التنويع االقتصادي في الجزائر. جامعة لونيسي على البليدة تطوير 
2 http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/120809. Vu le : 09/01/2019. 
3 http://www.aps.dz/economie/70854-les-surfaces-agricoles-consacrees-a-l-oleiculture-estimees-a-500-000-
hectares-a-ce-jour. Vu le : 09/01/2019. 
4 Ali Ferrah & Ait Oubelli M’Hamed. Clustering process in agriculture and agrifood sector in Algeria : Concepts, 
Policies, lessons learnt and actions in an FP 2 projects. The case of Bouira’s Olive Oil Cluster. 2th framework 
programme. August 2014. P28. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/120809
http://www.aps.dz/economie/70854-les-surfaces-agricoles-consacrees-a-l-oleiculture-estimees-a-500-000-hectares-a-ce-jour
http://www.aps.dz/economie/70854-les-surfaces-agricoles-consacrees-a-l-oleiculture-estimees-a-500-000-hectares-a-ce-jour
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بسبب عدم تنظيم السوق، عدم وجود تنظيم للعمل على حتسني جودة ومعايري ومتابعة وختزين زيت الزيتون، عدم 
 للحيوانات. لزيتون مثل استخالص عصري الزيتون وتفل الزيتون اليت تستعمل كأمسدة وأغذيةتثمني املنتجات الثانوية ل

مجعية قطاعية وطنية تدعى اجمللس الوطين ما بني الوظائ   مت إنشاء، 0337ويف سنة  دي هذ  املشاكل،اولتف
وأنشئت وزعي الزيتون. عضو من منتجي وم 7333اخلاصة بالزيتون، حيث تضم يف والية البويرة وحدها ما يقارب 

  0309.1سنة  'تعاونية زيت الزيتون ملنطقة القبائل'

ن خالل تطبيق ماحتياجات القطاا الذي يرتكز على االبتكار مع زيت الزيتون يهدف إىل حتقيق إنشاء جم
 مجلة من اإلجراءات، منها:

 نوعيته.إنشاء تشكيلة جديدة من زيت الزيتون موجهة للسوق احمللي عن طريق حتسني  -

 تطوير مؤشرات جغرافية أو عالمة مشرتكة خاصة مبنطقة القبائل. -

 تكوين تنظيم اقتصادي فعال لقطاا زيت الزيتون يف املنطقة. -

ن املطاحن اليت تصدر ممن الزيتون، و وعع وتطوير أدوات وطرق ملعاجلة وإعادة تدوير منتجات ثانوية  -
 واليت تساعد يف ختفيض التلوق املائي.

 2احملطات السياحية. ويف ت الزيتون يف مراكز التسوقترويج زي -

نها املعهد هتتم بقطاا زيت الزيتون ماليت اجملمع يضم العديد من املؤسسات مثل مؤسسات البحث العلمي 
الوطين للبحث الفالحي، املعهد التقين لزراعة أشجار الفواكه والكروم، خمرب تسيري وحتسني املوارد الطبيعية، مديرية 

 غرفة الفالحة لوالية البويرة.و  اخلدمات الفالحية

ما كإىل حتسني جودة اإلنتاج واقتناء معدات عصرية جلمع الزيتون وختزينه،  النتائج األولية هلذا اجملمع وأدت 
كنولوجيات تكوين أعضاء اجلمعية يف جمال التقنيات الزراعية والتعلى  'تعاونية زيت الزيتون ملنطقة القبائل'عملت 

وية للزيتون . كما تقوم التعاونية على البحث عن طرق جديدة لتثمني املنتجات الثانة الزيتوناحلديثة الستخراج وتعبئ
 3يف إطار برنامج وطين بالتعاون مع اجلامعات ومعاهد البحث.

                                                           
1 Paulette Pommier. Op cit. P23. 
2 Ali Ferrah & Ait Oubelli M’Hamed. Op cit. P2 
3 Paulette Pommier. Op cit. P23. 
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 تونس.األقطاب التنافسية في المطلب الثاني: 

دراسة قطب زراعي  حناولو  ،صناعية والزراعية يف تونسنتناول فيما يلي السياسات اخلاصة بإنشاء اجملمعات ال
 وآخر صناعي.

 الفرع األول: اإلطار العام إلنشاء األقطاب التنافسية في تونس.

الذي  ،0666يف تونس، مشروا إنشاء األقطاب التكنولوجية يندرج عمن إطار الربنامج احلكومي لسنة 
 ،التكنولوجيخلق شبكة وطنية للبحث العلمي و التنافسية للصناعة الوطنية عن طريق  يهدف إىل حتسني القدرات

تعزيز خلق مناصب كذا و  .من خالل تقوية العالقة بني التكوين، البحث واإلنتاجترقية الصناعة والزراعة تستند على 
 ملباشر.ار األجنيب اجذب االستثمت التونسية إىل معارف وابتكارات و وحتويل اخلرباالشغل خاصة املؤهلة 

اعات إقليم الدولة متخصصة يف قط ربهياكل أقطاب تنافسية وأقطاب تكنولوجية موزعة ع 6وقد مت إنشاء 
 كل منطقة، مثلما يبينه الشكل التايل:خصائص  متعددة حسب 

 الفجة: متخصص يف النسيج واملالبس. -قطب تنافسي املنستري -
واد البيئة، الطاقات املتجددة، تثمني املوارد، مواد البناء واملقطب صناعي وتكنولوجي قابص: تكنولوجيا  -

 البيئية، الطاقة اجلوفية، ترقية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، خدمات اللوجيستية، املنتجات احلرفية والسياحية.
 قطب سيدي ثابت: التكنولوجيا احليوية املستخدمة يف الصحة والصيدلة. -
 ة: الطاقة املتجددة، املاء والبيئة والتكنولوجيا احليوية النباتية.القطب التكنولوجي برج سدري -
 القطب التنافسي ببنزرت: الصناعة الزراعية الغذائية. -
 قطب الغزالة: تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. -
 القطب التكنولوجي بسوسة: امليكانيك، االلكرتونيك واإلعالم اآليل. -
 اإلعالم واالتصال والوسائط املتعددة.القطب التكنولوجي بصفاقس: تكنولوجيات  -
 القطب التنافسي بقفصة: متعدد التخصصات. -

 وتوزا هذ  األقطاب التكنولوجية يف كامل الرتاب التونسي مثلما يبينه الشكل التايل:
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 .: التوزيع الجغرافي لألقطاب التكنولوجية في تونس41 الشكل رقم

 
 08املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجي. األقطاب التكنولوجية يف تونس وبعث املؤسسات اجملددة. 

 . 0337أكتوبر 

 1.مراكز تقنية 7و وحدة حبث علمية 089، خمرب حبث 090إنشـــــــــــاء ومن أجل إجناح هذ  الســــــــــياســــــــــة، مت 
خصـــصـــت مبالغ مالية مهمة من النفقات العمومية تســـتهدف باخلصـــوص قطاا البحث والتطوير الذي يعترب كأداة 

ة يف إطار تعاون تسري األقطاب من قبل شركة عموميرئيسـية يف تعزيز االبتكار ورفع تنافسـية املؤسـسـات اإلنتاجية. 
الشركات  تقوم هذ  مال ذات اجلودة العالية.وتضـم الشباك الوحيد وتوفر اخلدمات الضرورية لألع خاص -موميع

بتنشـــيط النظام البيئي املقاواليت وتعمل على املســـامهة يف ربط املؤســـســـات فيما بينها وتقليص الفجوة بني املؤســـســـة 
 واجلامعة. 

 

                                                           
1 Mohamed Bouhari, Rafika Khabouchi and Yamina Mathlouthi. What cluster model for the competitiveness of 
Tunisian companies. International Journal of Business & Economic Strategy. Vol 4. Mars 2016. P3. 
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: توزيع االنفاق العمومي على مختلف القطاعات المتعلقة بتشجيع البحث والتطوير 47 الجدول رقم
 واالبتكار.

 أهم المشاريع االستثمار )مليون أورو(

االستثمار املوجه لوزارة التعليم 
 093.9 العايل والبحث العلمي

 منظمات البحث
 برامج البحث

 االبتكار التكنولوجي
 تنمية اخلربات

 اهلياكل
 أجهزة البحث

برامج البحث اخلاصة 
 093.9 بالقطاعات 

 الزراعة
 الصحة

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 83.0 احلظائر التكنولوجية
برج سدرية، سوسة، صفاقس، 

 الغزالة ...
 دراسات تطوير احلظائر التكنولوجية 

Source : Hatem Mhenni and al. Are Technoparks High Tech Fantasies ? Lessons from the 

Tunisian Experience. MPRA Paper. N° 46183. April 2013. P9. 

املخطط احلادي  اللخ توزيع النفقات العمومية اخلاصة بالبحث والتطوير واالبتكار، منيبني اجلدول السابق 
واستهدف املخطط قطاعات عديدة مثل  .ويهدف إىل تطوير البحث العلمي واالبتكار ،(0300 -0338عشر )

مت و  .إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلميوجه مبلغ عخم ، و الزراعة والصحة وتكنولوجيات اإلعالم اآليل
ليت ا برامج إنشاء وتطوير احلظائر التكنولوجية لتمسمن االستثمارات املمنوحة للبحث  %08ما يقارب ختصيص 

 .مليون أورو خالل فرتة تطبيق املخطط 83.0استحوذت على 

بإطالق برنامج وطين إلنشاء مشتالت يف مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث  0666قامت تونس منذ 
يرغبون  بدعني الذينمل)حسب القانون التونسي(، هيكل استقبال ومرافقة اوتعترب املشتلة  واألقطاب التكنولوجية.

وفري الوسائل املادية توكذا  يف: تقدمي املشورة واخلربة لتكوين املشروا،املمنوح ويتمثل الدعم  .إنشاء مؤسساهتميف 
حلصول ميكنها أن توفر مصاري  مهمة خاصة باالستثمار مثل االناشئة ؤسسة جيستية الالزمة. وبالتايل فإن املواللو 

 د منخفضة.جعلى املكتب واألثاق املكتيب وخمتل  اخلدمات املكتبية، وكل هذا مقابل أسعار 
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اهتا من خالل بعض تطور نشاطلاجلماعات احمللية تقوم مبتابعة سري األقطاب اليت استثمرت هبا وكذا تقييم 
مؤشرات األداء ونتائج املشاريع. كما تعمل على خلق حميط مالئم لإلبداا واالبتكار وتوفري اهلياكل والتجهيز 

سني نظام ئة أماكن تسمح بتسهيل اللقاءات وحتفهي هتتم جبودة العالقات بني األفراد من خالل هتي ،والبنايات
مؤسسة عمومية مهمتها تنفيذ السياسة احلكومية  وهي ،وكالة ترقية الصناعة واالبتكاركما مت إنشاء األعمال.   

 اخلاصة برتقية القطاا الصناعي واالبتكار. وتضم مخسة مراكز تابعة هلا وهي:

سهيل مكل  بتقدمي املساعدة يف تكوين شركات تسيري املزايا. ويقوم املركز بت :مركز تسهيل تسيري املزايا -
 اإلجراءات املتعلقة بإيداا املشروا االستثماري واإلجراءات اخلاصة بإنشاء املؤسسة. 

مركز الدراسات والتخطيط الصناعي: يعمل على عمان املراقبة االسرتاتيجية الدائمة من خالل القيام  -
 لقطاا املراد االستثمار فيه واحمليط الصناعي.بدراسات حول ا

مركز الدعم وإنشاء املؤسسات: يوفر ألصحاب املشاريع مجلة من اخلدمات مثل املعلومات والتكوين  -
يواء املؤسسة ملدة إويل بالقرب من املؤسسات املالية. ويتمثل دور  يف املرافقة املالية والتقنية، البحث عن التمو 
 تقدمي الدعم للمؤسسة بعدما تغادر املشتلة. وتستمر يف سنتني 0
مركز االبتكار والتطوير التكنولوجي: يتكون من شبكة من اهلياكل تعمل على حتقيق التعاون والتطوير  -

 املعارف اجلديدة والعمل على ان يستفيد منها احمليط االقتصادي.التكنولوجي، ترقية ونشر 

هذ   املشروا لكي يتسىن ألصحابه إنشاء مؤسساهتم، حيث تقوم ويبني الشكل التايل املراحل اليت مير هبا
املشروا مث  ية وتوفر هلم الدعم واملرافقة يف مرحلة تكوينالوكاالت بتشجيع الشباب على جتسيد أفكارهم االبتكار 

ار وتوجه كيف مرحلة إنشاء املؤسسة. وتقوم خمتل  اهلياكل باختيار أحسن املشاريع أو األفكار اليت تقوم على االبت
ة أصحاهبا للتعبري عنها بغرض تكوين منتج قابل للتسويق. ويف وقت الحق تعمل على توفري اإلقامة واملرافقة التقني

 عدهم على تكوين مؤسساهتم الناشئة.احىت تسواملالية 
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 .لمرافقة في خلق المؤسسات الناشئة: ا44 الشكل رقم
                                                                     

 المؤسسة                                                                                         
                  

 

 
 

 

 المشروع                                                                                           

 

 

 

Source : Nejib Abida. Les technopoles TICs en Tunisie PPP Sucess Story. Conférence WIPO. 

Mars 2013. 

 الفرع الثاني: أمثلة عن بعض األقطاب التكنولوجية في تونس.

ناجحة حيث بعض األقطاب الدراسة األقطاب التكنولوجية يف تونس، ارتأينا إىل واقع بغرض التعرف على 
ئيسي يف ر ، وهو قطاا واملالبس جوآخر حضري متخصص يف النسيذو صيت دويل قطب زراعي قمنا باختيار 

 .االقتصاد التونسي

 صناعات الزراعية الغذائية ببنزرت.مجمع الأوال: 

يف إطار مشــــروا ممول من قبل 'الشــــركة اإلســــالمية الدولية  0300ســــنة ببنزرت مت إنشــــاء القطب التنافســــي 
ة هذا ولزيادة فعالي ،من قبل 'املنظمة الدولية للعمل' وطبق ،دينار تونســــــــي 033333لتمويل التجارة' برأمسال يبلغ 

 مليون دينار تونســـي 073املشـــروا القطب الزراعي، مت إشـــراك شـــبكة من الشـــركاء الوطنيني والدوليني. تبلغ تكلفة 
يتخصـــــــــــص هذا القطب التنموي يف إنتاج وحتويل   0303.1منصـــــــــــب عمل حبلول ســـــــــــنة  6333ويتوقع أن خيلق 

                                                           
1 Sidi Mohamed Rigar et Abdelhamid Bencharif. Op cit. P13. 
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مرافقة المؤسسات 
 الناشئة

 دةتقديم المساع

توفير اإلقامة والمرافقة 
 ألصحاب المشاريع
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ومشتقاته،  معلبات السمك واملنتجات البحرية، اجلنب، القمح وتوزيع املنتجات يف القطاعات التالية: زيت الزيتون،
 البطاطا ومشتقاهتا، اخلمور، األطباق اجلاهزة والفواكه واخلضر، الطماطم، املنتجات الزراعية الغذائية املصربة. 

 :إىلالقطب التنموي ببنزرت  هدفوي

لغذائية، وموزعني ومنتجي الصناعات اخمتل  األعوان االقتصـاديني من منتجني بني  نخلق عالقات تعاو   -
 واملركز التقين للتعبئة والتغلي ؛ مت عم املعهد الوطين للعلوم وتكنولوجيات البحرو 

 1الغذائية للمنتح. القيمة تثمني املنتج عن طريق خلق عالمة جتارية ووعع بطاقة تبني  -

يف إطار التعاون بني القطاعني  0330ســـــــنة  ئتأنشـــــــشـــــــركة خاصـــــــة  ببنزرت مويالقطب التنتســـــــيري بيقوم 
تقوم مبهام عديدة منها: الرتويج للقطب على املســـــــتوى الوطين والدويل وجذب املســـــــتثمرين، خلق اخلاص والعام، 

عالقات تعاون مع األقطاب األخرى ومراكز البحث واملؤســـســـات اجلامعية على املســـتوى الوطين والدويل. ويضـــم 
 2:القطب قطبني ثانويني ومها

ــــــــــــــــ قطب الزراعات الغذائية:  - هكتار،  99يقع نواحي بنزرت )املنزل ســـيدي عبد الرمحان( مبســـاحة تقدر بـ
شـتلة مؤسسات، يضـم ميرتكز على عناصـر هي البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي والتكوين واإلنتاج. و و 

ســـات تاج )حظرية للمؤســـمركز املوارد التكنولوجية، مســـاحات للتكوين والبحث، أماكن عامة، وفضـــاءات لإلن
 .وورشات(

 هكتار. 093فضاءات صناعية حتتل مساحة  -

 :خاليا 9نظام القطب التكنولوجي ويضم 

  .قصاصات وتسيري املوقع االلكرتوين التظاهراتتقوم بنشر  خلية اإلعالم واملراقبة االسرتاتيجية. -
 خلية اهلندسة والتكوين. -
 قات املشــــــــــاريعومســــــــــابتقوم مبرافقة املؤســــــــــســــــــــات تثمني نتائج البحث  خلية االبتكار ونقل التكنولوجيا. -

 املبتكرة.

                                                           
1 Chaines de valeur et clusters. Op cit. P63. 
2 http://www.pole-competitivite-bizerte.com.tn/page.php?code_menu=47. Vu le : 05/01/2019. 

http://www.pole-competitivite-bizerte.com.tn/page.php?code_menu=47
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الســـــــــوق  يام بدراســـــــــاتتأطري حاملي املشـــــــــاريع املبتكرة والقللمقاولني الشـــــــــباب، تقوم بملســـــــــاعدة اخلية  -
 ودراسات تقنية.

لعديد من ا ويبني الشــــكل التايل صــــورة للقطب التنموي ببنزرت تبني العناصـــــر اليت تكونه، ونالحظ متوقع
 املعاهد العليا، جامعات، مراكز البحث ومركز التكوين املهين. باإلعافة إىل فضاء انتاجي ومشتلة املؤسسات.

 .: أهم مكونات القطب التنموي ببنزرت44 الشكل رقم

 
Source : Kamel Belkahia. Pôle de compétitivité de Bizerte. https://docplayer.fr/23457848-Pole-

de-competitivite-de-bizerte.html. Vu le : 21/01/2019. 

دى أاليت تولدت عن إنشــــــــــاء هذا القطب الزراعي تنم عن آثار  اإلجيابية رغم حداثته، فقد  النتائجإن حتليل 
القطب إىل تبادل املنافع حيث جند أن املؤســــــــســــــــات أصــــــــبحت تتشــــــــارك يف احلصــــــــول على اخلدمات مثل الدعم 

تكالي  الناجتة لالبيطري، والتقين االتصـــــــال التكوين وكذا يف اســـــــتخدام اآلالت احلصـــــــاد وخزان احلليب. اخنفاض ا
 إعطائهابعن جتميع املشــــرتيات للمؤســــســــات العاملة بالقطب التنموي، رفع جودة املنتجات وتفعيل ســــياســــة البيع 

  .خلق العديد من عالقات التعاون مع شركاء وطنيني ودولينيباإلعافة إىل  .خاصة هبا عالمات

https://docplayer.fr/23457848-Pole-de-competitivite-de-bizerte.html
https://docplayer.fr/23457848-Pole-de-competitivite-de-bizerte.html
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 .بالمنستير القطب التكنولوجي للنسيجثانيا: 

متخصـــص يف النســـيج واملالبس، اجللود واألحذية.  هكتار 93على مســـاحة باملنســـتري ميتد القطب التكنولوجي 
درسة ملافضاء خمصص لإلنتاج. باإلعافة إىل قطب جامعي يضم و  مركز ملوارد التكنولوجية، معهد املوداو يضم مشاتل 

يف جمال  د العايل للمهن اخلاصــــــة باملودا، مركز البحثاملعهد العايل للدراســــــات التكنولوجية، املعهعليا للمهندســــــني، ال
متخصـــصـــة يف أخرى منطقة ويضـــم  1النســـيج والبحث باإلعـــافة إىل مراكز التكوين املهين يف جمال النســـيج واملالبس.

 هكتار.  98مساحتها النسيج  األنشطة املكملة لصناعة

امهات يف الرأمسال  وتتوزا املســاخلاص،  -الفجة على التعاون العمومي -يقوم متويل القطب التكنولوجي املنسـتري
  2يلي: كما

 .%99جممع بنك تونس العريب الدويل  -
 .%03الشركة التونسية للبنك  -
 .%09بيات كابتال ريسك  -
 .%03البنك التونسي  -
 .%03البنك الوطين الفالحي  -

 أكتوبر الفجة شــركة جمهولة ختضــع للقانون اخلاص أنشــئت يف -التنافســي املنســترييعمل على تســيري القطب 
وترتكز على مبـدأ التعـاون بني القطـاعني العـام واخلاص. مهمته األســــــــــــــاســــــــــــــية هي تطوير نظام بيئي للنمو  0330

يل جديد من احلظائر ري وتنشيط جووعـع اسـرتاتيجية للتخصص الذكي يف قطاا النسيج واملالبس، كما يهتم بتسي
الصــــــــــــــنـاعيـة متعـددة القطـاعـات اليت تالئم املعـايري الـدوليـة والبيئيـة وتضــــــــــــــمن اخلـدمات اليت تناســــــــــــــب احتياجات 

ايات صـــــناعية مهيئة وبنويضـــــم املســــتثمرين. يضـــــع القطب حتت تصـــــرف املؤســـــســــات التونســـــية واألجنبية أراعـــــي 
 مشتلة مؤسسات.وفضاءات مفتوحة و 

قطاب التكنولوجية يف حتقيق أهدافها ال سيما جذب الكفاءات وجذب املستثمرين األجانب، البد لنجاح األ
ي بصفاقس يهدف إىل خمطط هتيئة القطب التكنولوجويبني الشكل املوايل من توفر عناصر تتعلق بالتهيئة العمرانية. 

                                                           
1 Les pôles de compétitivité en Tunisie : note de problématique. Document de la Banque Mondiale. 2010. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/395581468312319936/pdf/698970ESW0FREN0H0RAPPORT0Pd
C0decemb.pdf. Vu le : 13/01/2019. 

 .81. ص7102. جانفي 05الة النهوض بالصناعة والتجديد. العدد بريد الصناعة. االستثمار في القطاعات الواعدة. مجلة صادرة عن وك2 

http://documents.worldbank.org/curated/en/395581468312319936/pdf/698970ESW0FREN0H0RAPPORT0PdC0decemb.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/395581468312319936/pdf/698970ESW0FREN0H0RAPPORT0PdC0decemb.pdf
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من املساحة الكلية للقطب تتمثل يف أراعي جاهزة للبناء وهذا  %09حيث أن خلق حميط رفاهية ومالئم لإلبداا، 
هكتارات طريق عمومي لتسهيل الوصول  03ما جيعل توفر العقار عنصرا لتسهيل توطن املؤسسات. كما مت بناء 

لتحسني هتدف من مساحة القطب  %03هكرتات كمواق  للسيارات، ومتثل املساحات اخلضراء  9إىل القطب و
 راين.احمليط العم

 

Source : http://www.sfax-icttechnopark.tn/index.php?id=11. Vu le 05/10/2018. 

 المغرب.األقطاب التنافسية في المطلب الثالث: 
دة مثل االقتصادية وأطلقت عليها أمساء عديلقد اهتمت اململكة املغربية بإنشاء فضاءات لتجميع األنشطة 

 ي هوية خاصة لألقاليم اليت حتويها.، وهي تعطاملنصات الصناعية املندجمة، أقطاب تكنولوجية
 الفرع األول: اإلطار العام لألقطاب التكنولوجية في المغرب.

من  03 القرن منذ تسعينياتأدجمت اململكة املغربية األقطاب التكنولوجية واألقطاب الزراعية يف سياساهتا 
ركزت  ،اريعلدعم هذ  املشو . 'برنامج التنمية الصناعية'الربناجمني املغربيني 'خمطط املغرب األخضر' وكذا خالل 

شبكات لنقل  فاهتمت خبلق ،السياسات يف املغرب على خلق التناسق بني الربامج االقتصادية ودفع االبتكار
مراكز تقنية صناعية وإطالق العديد من التظاهرات واحلمالت و  حاعنات األعماليات، خلق جاملعارف والتكنولو 

 التحسيسية حلث املؤسسات على التقارب فيما بينها.
 

65%
15%

10%

10%

فاقس  توزيع الفضاء داخل القطب التكنولوجي بص: 41الشكل رقم 

%09هكتار متثل 93أراعي جاهزة للبناء 

%09هكتار متثل 03طريق عمومي 

%03هكتار متثل 9مواق  للسيارات 

%03هكتار متثل 9مساحات خضراء 

http://www.sfax-icttechnopark.tn/index.php?id=11
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تقدمي الدعم للمجمعات اليت حتمل عالمة، وتعطى هذ  العالمة وتساهم احلكومة يف تشجيعها عن طريق 
 :حسب شكلني

اون مع وعة من املؤسسات بالتنظيم حول قطاا معني بالتععندما تتفق جمم: ينشب اجملمع التلقائي -
 الوزارة. اسرتاتيجية الدولة ويقدم املشروا إىلمع  أطراف ينتمون إىل اجلامعة ويعدون اقرتاحا يكون متناسقا

قد تطلق الوزارة إعالن عن مشروا أو تنظم ورشات قطاعية تستهدف أهم القطاعات اليت  -
حه وبالتايل تلجأ بعض املؤسسات لالنضمام إىل اجملمع الذي تقرت تتماشى مع السياسة الصناعية للدولة، 

 السلطات.

لمجمع الذي إعانة مالية لبرنامج مع األعوان املشكلني للمجمع، تقوم وزارة الصناعة مبنح  -يف إطار اتفاقية
سنوات. وحيصل اجملمع على  3أل  أورو( يف السنة ملدة  079مليون درهم )حوايل  0حيمل عالمة تصل إىل 

و تطورا يقاس حسب جمموعة من العوامل، منها: من رزاإلعانة وكذا دعم فيما خيص التكوين واملرافقة بشرط أن حي
ها، ال البحث والتطوير، عدد مناصب الشغل اليت خيلقشاريع يف جماملؤسسات، تنظيم تظاهرات داخل اجملمع، م

 00عدد الشركات الناشئة، عدد براءات االخرتاا املودعة أو املسوقة. ومن خالل هذ  االسرتاتيجية مت إنشاء 
 1جممع.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rajae Amine. Op cit . P112. 
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 : أهم المنصات الصناعية بالمغرب.41 الشكل رقم

 
Source: https://www.researchgate.net/publication/325153395_Maroc_-

_Principales_Plateformes_Industrielles_Integrees. Vu le : 18/11/2018. 

اا ونالحظ بأن قط ،الشكل أهم املنصات الصناعية اليت أنشئت باملغرب حسب التخصصاتيبني 
األوفشورينغ يستحوذ على أغلب املناطق )مراكش، تطوان، وجدة، فاس، الدار البيضاء(، وذلك يرجع إىل السياسة 

كل كبري حيث ملغرب بشاالقتصادية للمغرب اليت ترتكز على تطوير القطاا. كما أن األقطاب الزراعية موجودة با
ن ، باإلعافة إىل منطقتني بالصحراء الغربية )العيو بركان، مراكش ومكناس، دها يف املناطق التالية: أغاديرجن

 . أما بالنسبة للمناطق احلرة يف املغرب، واليت تعترب وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول لتحفيز االستثماراتوالداخلة(
ومنطقة  'أطلنتيك'نطقة مثل م، ع املشروعات القائمة بإعفاءات عريبية ومجركية وإجرائيةاحمللية واألجنبية حيث تتمت

 . 'طنجة املتوسط'وهي تعترب قطب صناعي عخم خاصة وأنه يقع بالقرب من ميناء  'رونو' يأوي مصنع اليت 'طنجة'

لصناعية اأهم األقطاب التكنولوجية يف املغرب واليت يطلق عليها اسم املنصات  نيالتالي نيونذكر يف اجلدول
 املندجمة حسب ختصصاهتا.

 

https://www.researchgate.net/publication/325153395_Maroc_-_Principales_Plateformes_Industrielles_Integrees
https://www.researchgate.net/publication/325153395_Maroc_-_Principales_Plateformes_Industrielles_Integrees
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 P2Iعرض األقطاب التكنولوجية في المغرب : 41 الجدول رقم

 األنشطة القطاع المنطقة القطب التكنولوجي

والذ، الفالكيمياء، الصناعة امليكانيكية وصناعة  الصناعة اجلديدة جرف األصفر
ختزين الطاقة )النفط والغاز(، الصناعات الثقيلة 

 األخرى.

المنطقة الحرة 
 األطلنتيك

السيارات، االلكرتونيات املدجمة، الصناعة  الصناعة القنيطرة
 امليكانيكية واملعادن، وصناعة البالستيك والزجاج.

Midparc  اخلاصة، الدفاا الطريان، االلكرتونيات املدجمة، الصناعة  الدار البيضاء ،
 الصحة.

Agropolis الصناعة الزراعية، الصناعة املدعمة، اخلدمات  الصناعة تافيالل -مكناس
 اللوجيستية، األنشطة التجارية.

Haliopolis Sous- Massa- 
Daraa 

تثمني املنتجات البحرية، أنشطة صناعية أخرى،  الصناعة 
 خدمات، خدمات لوجيستية.

القطب التكنولوجي 
 وجدة

الصناعة/  شرق وجدة
 التوريد

صناعة احلديد، امليكانيك والكهرباء، صناعة 
النسيج واجللد، الصناعة الكيميائية وشبه 

الكيميائية، الصناعة الزراعية، النشاط التجاري، 
 التنمية املستدامة،

Technopolis 
 للصناعة

 -زمور -سايل -الرباط
 زاير

الصناعة/ 
 وفشورينغاأل

الصناعي الثالث ذا القيمة املضافة العالية النشاط 
 ومتعدد الوسائط.

Technopolis  

 وفشورينغاأل

 -زمور -سايل -الرباط
 زاير

 وفشورينغاأل وفشورينغاأل

الصناعات غري امللوثة، صناعة احلديد وامليكانيك،  الصناعة شرق الناظور حظيرة سلوان
الصناعة الزراعية، الصناعة شبه الكيميائية، 

 األنشطة التجارية

Agropole الصناعة الزراعية، الصناعات الداعمة، اخلدمات  الصناعة  شرق بركان بركان
 اللوجيستية، األنشطة التجارية.

منطقة النشاط آيت 
 قمرة

 -حوسياما -تازة
 تاونات

النشاط احلريف ملواد البناء، امليكانيك، البناء  الصناعة
 الصناعة الزراعية.باحلديد، النسيج واجللود، 
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المنطقة الصناعة 
 البوجور

 -البوجور -العيون
 الساقية احلمراء

تثمني املنتجات البحرية، الصناعات الداعمة،  الصناعة
الصناعات املرتبطة بتطوير املدينة، األنشطة 

 التجارية واخلدمات.

Casanearshore والقطاا الثالث وفشورينغاأل وفشورينغاأل الدار البيضاء 

Fesshore والقطاا الثالث وفشورينغاأل وفشورينغاأل بوملان -فاس 

Ouejdashore والقطاا الثالث وفشورينغاأل وفشورينغاأل شرق وجدة 

منطقة حرة لالستغالل 
 بطنجة

 الصناعة الصناعة طنجة

 Sapinoمنطقة 
 بالدار البيضاء

الصناعة/  الدار البيضاء
 وفشورينغاأل

 وفشورينغالصناعة/ األ

Source : Rajae Amine. Les clusters au Maroc : vers l’émergence d’une nouvelle politique 

industrielle territoriale. Revue Marché et organisation. 2016/2. N°26. P110-111. 

 املايل. مأما األقطاب التكنولوجية ذات العالمة، وهي األقطاب اليت أحرزت تطورا كبريا واستفادت من الدع

 .العناقيد ذات العالمة في المغرب: 44 الجدول رقم

 القطاا اجملمع

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، امليكانيك وامليكانيك  جممع املغرب للرقمنة
 االلكرتوين.

جممع االلكرتونيك، امليكانيك االلكرتوين وامليكانيك 
 باملغرب

 االلكرتونيك وامليكانيك

 االلكرتونيك اجلزئي لالكرتونيك اجلزئيجممع املغرب 

Océanopole TAN- TAN .الصيد ومعاجلة املنتجات البحرية 

 منتجات الرفاهية، الزراعات الغذائية ومواد التجميل. شبكة مراكش للبحوق املتقدمة يف فن املعيشة

 حميط ومواد البناء فعالية الطاقات الناجتة عن مواد البناء 

 تطوير القطاا الصناعي للخدمات البيئية. خلدمات البيئةاجملمع الصناعي 

 النسيج  جممع دنيم املغريب

 النسيج اجملمع التقين للنسيج 

Source : Rajae Amine. Les clusters au Maroc : vers l’émergence d’une nouvelle politique industrielle 

territoriale. Revue Marché et organisation. 2016/2. N°26. P113. 
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 األقطاب التنافسية في المغرب. مثال عنالفرع الثاني: 

 .احا كبريا يف املغربجن قطب تنافسي الق دراسة يلي يمافحناول 

 زراعي بمكناس:القطب ال -
هكتار من األراعي  807779تقدر بـواليت  تافياللت أكرب مساحة زراعية يف املغرب -حتتل منطقة مكناس

منها مسقية. تعترب املنطقة أول قطب يف املغرب فيما يتعلق بإنتاج اخلضر والفواكه: أول منتج للتفاح،  %03البور، 
ة ثاين منتج للتمور والكروم ومنتج كبري للزيتون، اللوز واحلمضيات. متتاز املنطقة برتكز عدد كبري من املعصرات العصري

 1العصرية.شبه و 
، 0303 إنشاؤ  سنة متس فاعال رئيسيا يف تطوير القطاا يف املغرب، ويعترب القطب الزراعي للزيتون مبكنا

من اإلنتاج الوطين يف  %03وحدة صناعية. يساهم القطب يف انتاج  088، و يضم 0كم   86003حيتل مساحة 
  2من القمح. %36من الزيوت و %00جمال احلبوب اجلافة، 

أل  هكتار، أي  879األكثر انتشارا يف املغرب، حيث حتتل مساحة من األشجار تعترب شجرة الزيتون 
من املساحة املزروعة، وبالتايل فإن زراعة الزيتون تعترب من أهم الفروا  االسرتاتيجية اليت تسعى السلطات إىل  00%

ن تنمو وتثمر ا أميكنهو بطول العمر من األشجار املثمرة تطويرها. كما أن شجرة الزيتون تتميز عن األنواا األخرى 
 3حتت شروط مناخية شبه جافة أو حىت أراعي جد فقرية.

مليون  0يل وميثل مصدر دخل حلوا، يف املغرب أل  مستغلة فالحية 933حيتل قطاا زراعة الزيتون أكثر من 
أل   03ويضمن القطاا من طن/ اهلكتار.  0.9إىل  0.9(، وتبلغ انتاجيتها املتوسطة 0303شخص )إحصائيات 

وحدة،  833عمل مستدام. يضمن توريد العديد من الوحدات اإلنتاجية لسحن الزيتون )منصب أل   033إىل 
استفاد قطاا الزيتون من السياسات  مصنع تعليب زيت املائدة(. 07معصرة تقليدية و 00333معصرة عصرية،  33

 073 333راعي املخصصة لزراعته من اليت تضمنها خمطط 'املغرب األخضر، حيث يهدف املخطط إىل توسيع األ
مليون طن خالل هذ   9.0طن إىل  833 333أي رفع اإلنتاج  0303مليون هكتار سنة  00.0إىل  0336سنة 

 4الفرتة.
                                                           
1 Abdelmadjid Saidi. Les systèmes agroalimentaires localisés face à l’insécurité alimentaire : le cas du système 
oléicole dans l’espace de Sais- Meknès au Maroc. Thèse de doctorat en sciences économiques. Université de 
Grenobles. Décembre 2011. P422. 
2 https://www.medz.ma/images/Projets/Agropolis/Plaquette_Agropolis.pdf. Vu le : 28/01/2019. 
3 Abdelmadjid Saidi. Op cit. P361. 
4 Agence pour le développement agricole. Guide de l’investisseur dans le secteur agricole au Maroc. 7101. P31. 

https://www.medz.ma/images/Projets/Agropolis/Plaquette_Agropolis.pdf
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كما يهدف خمطط 'املغرب األخضر' إىل تطوير كل من القطاعات التالية: التمور، زيت األرغان، واحلبوب. 
مليون فرد، ويغطي  0.9من الدخل الزراعي ألكثر من  %03إىل  03تساهم زراعة التمور يف تكوين من حيث 

هكتار من الغابات وتضم  733 333هكتار. زراعة شجرة األرغان حتتل مساحة أكثر من  97 333مساحة 
تل زراعة القمح أمهية اقتصادية كبرية حتطن/ السنة. كما  9333مليون شجرة، ويبلغ انتاج زيت األرغان  00حوايل 

 1األمطار.كمية ىل  اخلام، غري أهنا ختضع بشكل كبري إمن الناتج احمللي  %03إىل  03حيث متثل من 
الفضاء  حيث يتم تنظيم أيام دراسية وأبواب مفتوحة داخلبديناميكية كبرية، الزراعي مبكناس يتميز القطب 

بالتعاون مع اجلامعة  'اليوم املتوسطي لشجرة الزيتون'ومن بينها املخصص للقطب الزراعي لفائدة الفالحني والتقنيني 
يت ز وهي فرصة لعرض آخر التقنيات الناجتة عن البحث العلمي فيما خيص استخراج الدولية األندلسية بإسبانيا، 

فال بشجرة الزيتون كل ويتم االحت .الزيتون ذو اجلودة العالية واسرتاتيجيات تسويقه، وكذا تثمني املنتجات الثانوية
مارس. غري أنه لوحظ غياب املزارعني عن مثل هذ  التظاهرات ويعود السبب يف ذلك  0فيفري إىل  07سنة من 

ستوى ائق الصادرة عن هذ  التظاهرات تكون بالفرنسية بينما املإىل أن اللغة اليت يتم التعامل هبا وكذا جممل الوث
 2 الدراسي ألغلبية الفالحني يتوق  يف االبتدائي.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Agence pour le développement agricole. Op cit.  P40. 
2 Abdelmadjid Saidi. L’agro-pole olivier de Meknès : quels acteurs et quels enjeux ?. Revue marocaine de 
gestion et d’économie. Vol 3. N°2. Juillet- Décembre 2016. P 191-192. 
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 تافياللت. -: القطب الزراعي بمكناس41الشكل رقم 

 
Source : https://www.medz.ma/images/Projets/Agropolis/Plaquette_Agropolis.pdf. Vu le : 

29/01/2019. 
اء املكون للقطب يتبني لنا أمهية تقسيم الفضتافياللت و  -خمطط القطب الزراعي بكناسالشكل السابق  يبني

ة يتوزا الفضاء القرب من املستثمرات الفالحييقع باإلنتاج والعمليات املتصلة به. ونالحظ انه تسهيل عملية يف 
طقة للتجهيز ومنطقة أخرى للتوزيع. وحيتوي القطب الزراعي كذلك على منطقة ليشمل على منطقة للتوريد ومن

 تحويل املنتجات الزراعية تتمثل يف معصرات عصرية وغري عصرية ومؤسسات إنتاجية للتعليب.صناعية وحظرية ل

 

 

 

 

https://www.medz.ma/images/Projets/Agropolis/Plaquette_Agropolis.pdf
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 في الجزائر، تونس والمغرب. مقارنة بين أهم األقطاب التكنولوجيةالمبحث الثالث: 

تويل السلطات يف دول جنوب البحر األبيض املتوسط أمهية كبرية إلنشاء األقطاب التكنولوجية املتخصصة 
كنولوجية تيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، فنجد أن الدول الثالق اجلزائر، تونس واملغرب قامت بإنشاء أقطاب 

تأينا يف هذا املبحث ية القرن الواحد والعشرين. وعليه، ار يف اجملال يف فرتات متقاربة متتد من هناية القرن العشرين وبدا
دراسة هذ  التجارب الثالق واملقارنة بينها بغرض استنتاج أهم العوامل اليت أدت إىل جناحها أو تلك اليت حدت 

 من فعاليتها.

 .القطب التكنولوجي سيدي عبد اهللالمطلب األول: 

طب التكنولوجي بسيدي عبد اهلل إىل حتقيق جمموعة من تسعى احلكومة اجلزائرية من خالل إنشاء الق
 األهداف، منها: 

 داف الخاصة:األه .4
توفري هياكل االستقبال اليت حتتوي على كل اخلدمات الالزمة خللق أماكن مميزة مناسبة لرتكز مؤسسات  -

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
 تعزيز االبتكار واملقاوالتية بفضل حاعنات األعمال. -
 االستثمارات األجنبية وتسهيل نقل التكنولوجيا.جذب  -
 األهداف القطاعية: .4
توفري الدعم واخلدمات عالية اجلودة ملؤسسات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بغرض تطوير قدراهتا  -

 االبتكارية وتنافسيتها اإلقليمية والدولية.
اعدات واالتصال وتوفري املس رفع نسبة إنشاء املؤسسات وتفرعها املوجهة حنو تكنولوجيات اإلعالم -

 الضرورية والدعم للمقاولني.
تنويع سلسلة القيمة اخلاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وجعلها قادرة على االندماج يف خمتل   -

 القطاعات االقتصادية.
 األهداف االقتصادية: .1
 توسيع مناصب الشغل يف قطاا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. -
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 يف القطاا اخلاص.زيادة االستثمار  -
 توقي  هجرة األدمغة وتعزيز إنشاء املؤسسات يف اجلزائر. -
 تنويع مصادر الدخل الوطين. -
 1املسامهة يف حتسني تنافسية اجلزائر وحتسني اإلنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي. -

مت إنشاء هذا القطب التكنولوجي يف مرحلة صعبة مر هبا االقتصاد اجلزائري كانت تتسم هبشاشة اهليكل 
شروا يف إعادة تنظيم أنشطة اإلنتاج واالبتكار على أساس التعاون ما بني والية اجلزائر، وزارة امليتمثل الصناعي، 

دف تركيز املوارد هب غرية واملتوسطة واحلرف اليدوية.الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ووزارة املؤسسات الص
البتكار يعزز من خالل إنشاء جممع ل ،لتحقيق املخرجات اإلجيابية الناجتة عن القرب اجلغرايف ملختل  املؤسسات

ص واهلدف األساسي هو توفري الفر  .من التفاعل بينها يضم مراكز األعمال ومراكز البحث وجممع لالتصاالت
العاملة  إعادة جذب الكفاءات اجلزائريةوكذا  ،ؤهل خللق مؤسسات مصغرة يف جمال تكنولوجيات اإلعالمللشباب امل
 من خالل توفري فرص للعمل عالية الكفاءة، جذب أنشطة البحث للشركات الكربى الوطنية واألجنبية. يف املهجر

من دعم العديد من مؤسسات البحث والتعليم العايل منها: املعهد الوطين لإلعالم اآليل،  القطب يستفيد
، CDTAجامعة التكنولوجيا هواري بومدين، املعهد الوطين متعدد التقنيات، مركز تنمية التكنولوجيات املتقدمة 

عالم العلمي والتقين ، مركز الدراسات والبحث يف اإلCERTICمركز تنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
CERIST. 

-EPAيدعى 'املؤسسة العمومية لتهيئة اجملمع اجلديد بسيدي عبد اهلل  0338مت إنشاء هيكل يف سنة 

ANSA  .)يقوم بتهيئة الفضاء ومتابعة خلق الربامج العمومية واخلاصة )املساكن، مناطق النشاط، خمتل  احلظائر
حيث تطمح السلطات العمومية لتحقيق جودة عالية للمحيط، من خالل تصميم وتسيري املدينة اجلديدة بالرتكيز 

يدة لسيدي عبد اهلل عمن إطار سياسة عمرانية مشروا إنشاء املدينة اجلدويندرج  2على مفهوم التنمية املستدامة.
ها والضغط يف الذي أدى إىل صعوبة تسيري  ،لتهيئة اإلقليم هتدف إىل احلد من الرتكز الكبري للسكان يف العاصمة

. تتمثل يف كم جنوب غرب اجلزائر العاصمة  09حيث تقع املدينة اجلديدة لسيدي عبد اهلل على بعد  حركة املرور

                                                           
1 https://www.mpttn.gov.dz/fr/content/parcs-technologiques. Vu le 18/11/2018. 
2 Benbouhadja Asma. Processus technopolitain et métropolitain conditions d’émergence – cas de Constantine. 
Mémoire de magistère. Université de Constantine. Département d’architecture et d’urbanisme. 2008. P189. 

https://www.mpttn.gov.dz/fr/content/parcs-technologiques
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متكامل قادر على املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذا تطوير سياسات اإلقامة للعاصمة قطب حضري 
يقوم هذا املشروا على أساس التنمية املستدامة يف جمال تصميم املدينة اجلديدة وكذا فيما خيص التسيري  اجلزائر.

اجلة وإعادة املوارد واالستخدام األمثل مليا  األمطار ومعوالتهيئة العمرانية لتحقيق جودة بيئية عالية. من خالل محاية 
استخدام املاء املستعمل، الفرز االنتقائي للنفايات املنزلية والنفايات الصلبة. خلق مساحات خضراء يف األحياء 

 ومناطق النشاط وكذا انتقاء األنشطة غري امللوثة.

املتضمن إنشاء املدينة اجلديدة لسيدي  0339 سبتمرب 9املؤرخ يف  089-39حدد املرسوم التنفيذي رقم 
 هكتار تشمل على ما يأيت: 8333عبد اهلل، أن حدودها تغطي مساحة 

 هكتار يف حميط التعمري والتهيئة للمدينة اجلديدة. 3333 -
هكتار حول املساحات املهيئة واليت متثل حميط محاية املدينة اجلديدة. ويتضمن األراعي  9333 -

 تعمل على احلفاظ علىى الطبيعة الريفية وكذا الثروة الفالحية. اخلصبة وبالتايل

 :توي القطب التكنولوجي بسيدي عبد اهلل على حظريتنيحي

 سيدي عبد اهلل:  الحظيرة التكنولوجية .4

رية على ظقع احلتتعترب احلظرية التكنولوجية بسيدي عبد اهلل اجلزء من القطب التكنولوجي اخلاص باألعمال. 
شواطب  كما تطل على  ،املدينة اجلديدة بسيدي عبد اهلل وتطل على مناظر خالبة ومساحات خضراءمرتفعات 

واري بومدين عن مطار ه تبعد احلظريةزرالدة من الشمال وجبال متيجة والسلسلة اجلبلية بالشريعة من اجلنوب. 
لمشروا دراسات اجلدوى االقتصادية لمتت و يف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، . وأنشئت احلظرية كلم  33ـــب

هكتار مت بناؤها وفق معايري دولية هبدف تشجيع بعض القطاعات  033متتد على مساحة  .0330 سنة يف
مركز للدراسات والبحث يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال )يضم أساسا خمابر وحتتوي على  .االقتصادية

 . 0م 9933لنقل التكنولوجيا(، وميتد على مساحة  البحث والتطوير، خمابر جتريبية، بوابات

صحاب املشاريع تعمل على مرافقة أ ،0303أنشئت سنة  0م 6733رية حاعنة مساحتها ظوتأوي احل
. احلاعنة ترافق املتخرجني من اجلامعات يف خلق مؤسسات ناشئة 0336استلمت يف ديسمرب  ،واملؤسسات الناشئة

ال تعترب هيكل لدعم االبتكار يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتص، وهي فضاءات بأسعار تنافسية ر هلموتوف
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البحث  تشجيع الروح املقاوالتية للشركات الناشئة، تعزيز االبتكار، تثمني نتائجهتدف إىل  .وإنشاء الشركات الناشئة
 اخلاصة حباملي املشاريع بالتعاون مع اجلامعات واملدارس العليا. 

دها تعمل على مرافقة حاملي املشاريع يف مراحل نضج الفكرة وجتسي ،'اجلسر التكنولوجي'كما تدعى احلاعنة 
م اختيار املشاريع احملتضنة حسب جمموعة من املعايري منها: الطابع االبتكاري، درجة يت يف شكل مشروا مؤسسة.

ع من مرافقة تقنية يستفيد حاملوا املشاريو النضج واألداء التقين، اجلدوى االقتصادية واملالية، أمهية امللكية الفكرية. 
 سنوات، على النحو التايل: 9ومالية ملدة تصل إىل 

ما و أشهر إلعداد خطة العمل،  3حبضانة جمانية منها  املشاريعيستفيد أصحاب  ،ىلشهرا األو  33خالل  -
شهرا يتم إنشاء  09للمنتج الذي ينوي تسويقه، وفرتة أشهر يقوم حامل املشروا بوعع الصيغة النهائية  6و  3بني 

  الشركة والبحث عن العمالء وتسجل يف املركز الوطين للسجل التجاري.
بأسعار  0م6ويف مرحلة ثانية تنتقل املؤسسة الناشئة إىل املشتلة حيث يوعع حتت تصرفها مكتب مساحته  -

شركة  03تضم احلاعنة  دج للشهر. 9693اجيار  االجيار خارج احلاعنة، أي حوايل سعر منخفضة جدا مقارنة مع 
/الشهر 0دج/م 7.0083ويبلغ سعر اجيار املكاتب بـــ (.0306حامل مشروا )إحصائيات فيفري  06ناشئة و

منها  ،مؤسسة 93كما يوجد نزل للمؤسسات يضم   مصاري  مشرتكة. %09عريبة القيمة املضافة. + 06%+
يت والاليت استفادت من خدمات احلاعنة شركة كربى. ومن بني املؤسسات  09مؤسسة صغرية ومتوسطة و 09

 : ، نذكرانتقلت إىل نزل املؤسسات

X-média, TRAD, Eureka 3D, Compusave … 

 قطب بوينان:  .4

صناعة خمصص للرياعة والرتفيه والتكنولوجيا احليوية وكذا الميثل جزءا من القطب التكنولوجي وامتدادا له، 
ستفيد من دعم ي .مراكز البحث واالبتكارو  وأخرى للصحة رية للصيدلة والبيوتكنولوجيا،ظحيتضمن الغذائية. 

، جامعة INRAمؤسسات البحث والتعليم العايل مثل: املعهد الوطين للفالحة، املعهد الوطين للبحث الفالحي 
التكنولوجيا هواري بومدين، جامعة البليدة، معهد باستور، مركز بيري وماري كوري، كليات الصيدلة والتكنولوجيا 

  حث 'صيدال'.احليوية جلامعات اجلزائر والبليدة، وحدة الب
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 وينقسم  قطب بوينان إىل:

سرير  003 بسعة هكتار يضم مركز ألمراض القلب وجراحة القلب لألطفال 39مساحته قطب الصحة  -
 9باإلعافة إىل  0300. مركز ألمراض السرطان جمهزة بأجهزة عالية التكنولوجيا، ويعمل منذ (يف طور اإلجناز)

 مشاريع أخرى يف طور اإلجناز.
ضم تيقع القطب شرق املدينة اجلديدة حيث جياور قرية 'الرمحانية'،  :الصيدلة والتكنولوجيا احليويةقطب  -
'الكندي'، ،  ’Medipharma international‘ جزائرية 'عبدي إبراهيم'، األردنية -الرتكيةمنها الشركة شركات 

ركب الصناعات ويف' الفرنسية لصناعة األدوية يف ممت افتتاح جمموعة 'سان'دار العربية'، 'سيفا الفال'، وفا فايل'. كما 
نوا من األدوية املستهلكة بكثرة يف اجلزائر،  033يقوم بانتاج حنو ، 0307الصيدالنية بسيدي عبد اهلل يف أكتوبر 

مليون  79أكثر من بستثمار يقدر هذا االمليون وحدة سنويا.  033واليت تثقل فاتورة االسترياد. قدرته اإلنتاجية 
هكتار خمصصة لإلنتاج، التوزيع  9.3منها  ،هكتار 0 ، وحيتل موقع مساحتهمليار دينار جزائري( 0.03أورو )

 1والتخزين.
 طب الدعم )هيكل الدعم والخدمات(: ق .1

 :، ويضميهدف إىل توفري اخلدمات الضرورية للمنطقتني السابقتني

 كرسي.  033غرفة وقاعة حماعرات حتتوي على  060فندق ذو معايري دولية حيتوي على  -
 *.3فندق  -
 برج لألعمال. -
 بنايات الستقبال املؤسسات. -
 هياكل للرتفيه ومطاعم وهياكل جتارية. -
هكتار متثل مساحة للرتفيه تضم حديقة بستانية، حديقة متخصصة يف  993منطقة حضرية مساحتها  -

 علم الطيور، فضاء للصيد، مركز للفروسية. 

 ، ال يزال اغلبية اهلياكل يف طور اإلجناز.0306يف منتص  سنة  غري أنه،

                                                           
1 http://reporters.dz/thema/item/102348-industrie-pharmaceutique-sanofi-algerie-inauguration-du-plus-
grand-complexe-de-la-region-
mena?fbclid=IwAR1riIwipU26foxe6yiV_VnSuBVddhw16txPWDDFdwXn42KTqZSc64mlgxk. Vu le : 13/10/2018. 

http://reporters.dz/thema/item/102348-industrie-pharmaceutique-sanofi-algerie-inauguration-du-plus-grand-complexe-de-la-region-mena?fbclid=IwAR1riIwipU26foxe6yiV_VnSuBVddhw16txPWDDFdwXn42KTqZSc64mlgxk
http://reporters.dz/thema/item/102348-industrie-pharmaceutique-sanofi-algerie-inauguration-du-plus-grand-complexe-de-la-region-mena?fbclid=IwAR1riIwipU26foxe6yiV_VnSuBVddhw16txPWDDFdwXn42KTqZSc64mlgxk
http://reporters.dz/thema/item/102348-industrie-pharmaceutique-sanofi-algerie-inauguration-du-plus-grand-complexe-de-la-region-mena?fbclid=IwAR1riIwipU26foxe6yiV_VnSuBVddhw16txPWDDFdwXn42KTqZSc64mlgxk
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 :قطب حضري .1

نسمة، يضمن هلا تشكيلة متنوعة من  033333وحدة سكنية من شأهنا إسكان  33333حيتوي على  
 هكتار. كما مت 093حديقة حضرية مساحتها ، و لباحثني ومنشئي املؤسساتلاكن الرفاهية وأخرى اخلدمات وأم

ات خضراء رية عمرانية تتكون من مساحظرية تكنولوجية، حظرية رياعية، حظإطالق مشاريع ترفيهية يف صورة ح
ومناطق راحة وترفيه ومركب متعدد الرياعات، معاهد جامعية، مراكز البحث والتنمية، مناطق نشاطات، جتهيزات 

 استشفائية وصحية.

 ال يزال يف طور اإلجنازقطب جامعي:  .1

 ،أل  سرير 00مقعد بيداغوجي و 03333يفرتض أن يوفر هكتار خمصص إلجناز مشروا  030مساحته 
ألرض والكون، علوم ا كلية العلوم الطبيعية واحلياة، كلية اإلعالم اآليل واالتصال.ويتشكل من مخس كليات هي:  

 باإلعافة إىل كلييت اهلندسة والعلوم األساسية املطبقة.

ظ أن املخطط االويل . ونالحالقطب التكنولوجي بسيدي عبد اهلل ط االويل لتهيئةخطاملوايل امل ويبني الشكل
ن تسهيل األعمال من جهة ولتوفري شروط الرفاهية مأجل حيتوي على مجيع الشروط لبناء قطب تكنولوجي من 

 جهة أخرى.
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 المخطط األولي للمدينة الجديدة سيدي عبد اهلل.: 41 لشكل رقما
 

 
Source : http://www.winne.com/dz/company-profiles/ansa. Vu le 06/11/2018. 

 

 

http://www.winne.com/dz/company-profiles/ansa.%20Vu%20le%2006/11/2018
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لق خ ترتكز الرؤية االسرتاتيجية للقطب التكنولوجي بتوفري املناخ املالئم للبحث العلمي والتكوين مما يعزز
أسس تطوير التكنولوجيات الدقيقة. وتوفري إطار معيشي راق جلذب املؤسسات واليد العاملة املؤهلة، من خالل 

ني الشكل التايل ويب خلق التعاون بني اجلامعة والصناعة تؤدي إىل خلق نواة صناعية ذات القيمة املضافة العالية.
املناسب   مناخ األعمالواملتمثلة يف توفري ،التكنولوجية إىل حتقيقهاائر ظف اليت تسعى الوكالة الوطنية للحأهم األهدا

وكذا توفري احمليط  ،يف توفري شروط الرفاهية، اهلياكل املتقدمة، البحث والتطوير والتمويل لقيام األعمال واملتمثل
 ائر التكنولوجية.ظالعناقيد واملؤسسات املكونة للح املالئم للتبادل بني خمتل 

.ائر التكنولوجيةظالوكالة الوطنية للح : أهداف49 الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://anpt.dz/developpement/. Consulté le 13/12/2018. 

، أنشئت مبادرة إنشاء الشركات 0336يف سنة ويتلقى القطب التكنولوجي الدعم من هياكل خمتلفة حيث انه 
وشركات  هتدف إىل خلق التعاون ما بني مؤسسات جزائرية ،الناشئة من قبل النخبة اجلزائرية اليت تعمل يف الو.م.أ

رائدة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف الو.م.أ. وتنظم هذ  اجلمعية مسابقات سنوية الختيار أحسن 
 .املشاريع االستثمارية، ويستفيد الناجحني من احتضان مشاريعهم يف حاعنة سيدي عبد اهلل، اإلرشادات والتكوين

ن يف وادي  الذين يعملو نييتم منح مبالغ مالية للناجحني من قبل اجلمعية اليت تضم جمموعة من اجلزائريكما 
 1السيليكون.

                                                           
1 Wided Guechtouli et Manelle Guechtouli. L’entrepreneuriat en Algérie : quels enjeux pour quelles réalités. 
Working paper. Ipag Business School. 2014-150. P8. 

ركائز 

جيةتكنولو  

الروابط بين 

 العناقيد

األعمال 

 والتمويل
لتكوين ا

 والبحث

 جودة الحياة هياكل متقدمة

http://anpt.dz/developpement/
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يطة بالبنايات، كما اءات احملغري أن من يزور اإلقليم يالحظ التأخري الكبري يف إجناز املشاريع ويف هتيئة الفض
لتهيئة ا الضرورية مثل مواق  السيارات أو حىت إشارات تسيري املرور. املنطقة العمرانية ينقصها العديد من املرافق أن

تمع وختضع للضغط ت اجملطلبالاستعجالية تلبية يتم بطريقة بناء املساكن و  العمرانية باملنطقة تسودها الفوعى
 االجتماعي مما جعلها تفتقد إىل الشروط األساسية للسكن الالئق.

 تونس.المطلب الثاني: قطب الغزالة في 

بوالية 'أريانا' بالعاصـــــــــمة 'تونس'، على مســـــــــاحة تقدر  0666يف ســـــــــنة القطب التكنولوجي 'الغزالة' أنشء 
ــــــ ــــــبـ املتعلق باملؤسسات  0330ماي  3املؤرخ يف  93-0330القانون رقم  مبوجباالنشاء القانوين ومت  هكتار. 09ـ

وهتدف الســــــــلطات . 0330جوان  00املؤرخ يف  38-0330املعدل واملتمم بالقانون رقم  ،واألقطاب التكنولوجية
لربط بني ا ،تعزيز إنشـــــاء املؤســـــســـــات يف قطاا تكنولوجيات اإلعالم واالتصـــــالمن خالل إنشـــــاء قطب الغزالة إىل 

بيئة توفري و  خلق حميط ثقة بني خمتل  االعوان ،املؤسـسـات الصـغرية واملتوسـطة والشركات األجنبيةالعلمي و البحث 
 .جذب االستثمار األجنيب املباشر باإلعافة إىل ،مالئمة لالبتكار

إنشـــــــــاء القطب التكنولوجي بتونس أريانا املتخصـــــــــص يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصـــــــــال يأيت عـــــــــمن 
( ينص على تفرا 0330-0330(، بينما املخطط العاشـــــــر )0330-0668املخطط اخلماســـــــي التاســـــــع للتنمية )
مســــــتوى اإلقليم. وتعمل املؤســــــســــــات العمومية على تقوية العالقات املتبادلة أقطاب تكنولوجية أخرى موزعة على 

خالل خمطط  منار املناطق اجلغرافية لتوطني األقطاب التكنولوجية حيث يتم اختي 1بني التكوين، البحث واإلنتاج.
يم العايل املتخصصة لواختيار املدينة املسـتهدفة من حيث توفر العقار وكذا القرب من مؤسسات التع ،هتيئة العمران

 الســــــــتقبال اخلربات والكفاءات.مما جيعلها مهيأة  0339تعرف مدينة 'أريانا' ازدهارا عمرانيا منذ يف التكنولوجيا. و 
 03 ،منصـــب شـــغل 0033 ،مؤســـســـة 099، 0307وحســـب املوقع االلكرتوين للقطب، فهو يضـــم، يف ديســـمرب 

 فضاء تكنولوجي. 07و خمابر للبحث

 بتونس، املعهد العايل للدراسات التكنولوجية واالتصاالت. مواصالتاملدرسة العليا لل تقع داخل القطب
( خمابر عمومية 9املكونات: خمرب خاص يف جمال االلكرتونيات الدقيقة وأربع )مركز البحوق يف جمال االتصاالت. 

                                                           
1 Mihoub Mezouaghi. L’émergence de technopoles dans les pays du Maghreb : facteur d’insertion des 
technologie de l’information et de la communication ou mimétisme institutionnel ?. Revue ‘monde en 
développement’. 7117/7. N°002. P23. 
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( للبحث 0مؤسسة ناشئة يف االنرتنيت والتكنولوجيات املشرتكة ومركزين ) 09يف جمال الشبكات ومعاجلة الصور، 
 يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

فروا  03مؤسـسة منها  093احلظرية مؤسـسـات دعم مثل التكوين والبحث وأنشـطة اإلنتاج أكثر من  تضـم
 لشركات أجنبية عاملية منها

  (Microsoft, ST Microelectronics, Ericsson, Alcatel Lucent …)  
 EBSYS …) (Telnet, Omniacom, Picosoft, Cynapsys ;1وشركات تونسية ناجحة مثل  

ملشاريع اليت حتوي اختيار اتم حيث ي ،حاعـنة تقوم مبرافقة املشاريع إىل غاية نضوجهاوحيتوي القطب على 
بـــاإلطـــار  امللكيـــة الفكريـــة والتعري و التكوين يف جمـــال إدارة األعمـــال هلم قـــدم ي، و على أفكـــار ابتكـــاريـــة وتقييمهـــا

قة مع هياكل وعـــــــــــع عال ،القانوين. التوجيه حنو األفكار التســـــــــــويقية املرافقة يف وعـــــــــــع خطة العمل من قبل خرباء
 .B2Bللتعري  مبنتجات املشاريع احملتضنة وتنظيم اللقاءات  عارضاملتنظيم ، وكذا التمويل

 'الغزالة' للمؤسسات املتوطنة جمموعة من اخلدمات منها: توفر حظرية

 مصادر للطاقة املأمنة. -
 مكاتب الربيد، وكالة بنكية. -
 شبكة األلياف البصرية عالية التدفق. -
 مركز لألعمال واملعارض. -
 الشباك الوحيد. -
 العتماد االلكرتوين.وكالة ل -
 ملعبني لكرة القدم. -
شاء للمنتجات املبتكرة وجتربة األفكار اجلديدة بغرض إن مركز لالبتكار وهو فضـاء لصنع النماذج -

 الشركة الناشئة.

إن جناح التجربة التونسـية يف جمال إنشـاء األقطاب التكنولوجية جعلتها تقوم بدراسات جدوى لدول أخرى، 
رية ظدغشــــــقر، كما قامت مبرافقة احلقطب تكنولوجي وحاعـــــنة باليمن وأخرى مبفقد قامت مبهمة مرافقة إلنشـــــاء 

                                                           
1 http://elgazala.tn/about. Vu le : 31/12/2018. 

http://elgazala.tn/about
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بإعداد دراســـــــة جدوى ملركز االبتكار  0309قامت اخلربات التونســـــــية ســـــــنة و  التكنولوجية واحة مســـــــقط بعمان.
التكنولوجي بالكامرون، كما قدموا اسـتشـاراهتم خبصـوص إنشـاء حاعنة جتريبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 الكونغو.

مرب بني نوفحول العالقات ما بني املؤســـــــســـــــات املكونة للقطب، من خالل دراســـــــة قامت هبا 'وفاء مالك' و 
من  %08.09مؤســــــــــســــــــــة تعمل يف حميط القطب التكنولوجي 'الغزالة'، فإن  97، تضــــــــــم 0309ومارس  0303

املؤسـسـات املسـتجوبة ربطتها عالقات مع مؤسسات التكوين املوجودة يف املوقع واستفادت من املعارف الضرورية 
منها قامت بتبادل املعارف مع املؤســـــســـــات األخرى اليت تعمل داخل القطب التكنولوجي،  %09.90لالبتكار، 

من العالقـات غري الرمسية متت بني املنافســــــــــــــني،  %00.99تبـادلـت عالقـات مع العمالء يف القطـب،  93.00%
دل من املؤســــــــــــســــــــــــات املســــــــــــتجوبة قامت بتبا %03.80من العالقات غري الرمسية متت مع املوردين،  03.39%

من الشــركات الشـــبكية أداة  % 83العالقات غري الرمسية مع مراكز ووحدات البحث يف موقع 'الغزالة'. وأكثر من 
العالقات يتبني من هذ  النتائج أن  1فعالة لتنشـــــــيط التعلم املتبادل وتبادل املعارف الضـــــــمنية وتشـــــــجيع االبتكار.

ي يف جذب عنصــــــرا مهما يف جناح القطب التكنولوج ل منهعوالديناميكية بني خمتل  األعوان املكونني للحظرية جي
 .هارجالرتويج املفرط للقطب أدى ببعض املنشآت إىل إعادة التوطني خالشركات التونسية وحىت األجنبية. غري ان 

 المطلب الثالث: قطب الدار البيضاء.

العديد فيه ترتكز  حيث ،كبريةميتاز حي 'سيدي معروف' بالعاصمة املغربية الدار البيضاء حبركية اقتصادية  
من الشركات احمللية واألجنبية. ولكن ما جيعل من احلي قطبا تكنولوجيا هو اهتمام السلطات العمومية بالتهيئة 

هندسة  يضم احلي بناية كبرية ذات أصحاب األعمال.العمرانية ورغبتها يف جعله فضاءا جاذبا لأليدي العاملة و 
غرايف آخر وفضاء ج ،من املؤسسات تدعى 'احلظرية التكنولوجية بالدار البيضاء'معمارية عصرية تأوي جمموعة 

  .'Casa Nearshore' حظرية يأوي العديد من البنايات العصرية هي األخرى تدعى

 

 

                                                           
1 Wafa Mallek. La politique industrielle territoriale et l’action publique locale- cas du technopôle de TIC de 
Tunis. Les cahiers du mecas.université Abubakr Belkaid- Tlemcen. Vol 10. N° 1. Décembre 2014. P95. 
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 ويتكون القطب التكنولوجي بالدار البيضاء، هو اآلخر، من حظريتني ومها:

 الحظيرة التكنولوجية بالدار البيضاء: .4

اليت ترتكز على التعاون  E-Marocويعترب إنشاء احلظرية التكنولوجية أحد اجملاالت الرئيسية السرتاتيجية 
ب إىل تشجيع سعى املغر الل 'مبادرة املغرب االبتكاري'، حيث يمن خو بني اإلدارة العمومية واملؤسسات اإلنتاجية. 

ويرتكز على البحث والتطوير يف خلق حميط مشجع على االبتكار ورفع الرؤية الدولية لألعوان  ،اجملمعات الصناعية
املشاركني. القطاعات املستهدفة هي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، االلكرتونيات، االلكرتونيات الدقيقة 

 وامليكانيك االلكرتونية. 

عالم اخلاصة ت الرأمسال املختلط، وهي الشركة املغربية لإليسند تسيري احلظرية التكنولوجية إىل شركة حمدودة ذا
ني مخس ب ا مشرتكرأمساهل ،. تقوم على التعاون بني القطاعني العمومي واخلاص(MITC)باحلظرية التكنولوجية 

 ,BMCE Bank, BCP. وتتمثل هذ  البنوك يف: %39وحتوز الدولة على  %09بنوك حتوز على 

Wafabank, BCM et CDG1ساهم اندماج البنوك يف وعع أساليب ناجعة لتمويل املؤسسات. . وقد 

خلق وتطوير املؤسسات يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، تتمثل املهمة األساسية للحظرية يف 
مؤسسة ابتكارية يف الدار  733التكنولوجيات اخلضراء والصناعة الثقافية يف املغرب. وقامت مبرافقة ما يقارب 

يف احلظرية  مؤسسة 03و، 0300اليت أنشئت سنة مؤسسة يف احلظرية التكنولوجية بالرباط  73البيضاء، أكثر من 
املشروا الرئيسي هلذ  احلظرية تعترب . (0307)إحصائيات ديسمرب  0309التكنولوجية بطنجة واليت أنشئت سنة 

ر البيضاء تضم احلظرية التكنولوجية بالدا. الناشئة وإيواء املؤسسات السياسة، متخصصة يف احتضان املؤسسات
تدر سنة،  33عامل متوسط أعمارهم أقل من  0333مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرية ومتوسطة، ما يقارب  073

من رقم األعمال الوطين اخلاص بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال )خارج قطاا االتصاالت( وأكثر  %03أكثر من 
احلظرية  رقم أعمال 2مؤسسات ناشئة تغادر . لتحل حملمؤسسة ناشئة جديدة تنضم للحظرية كل سنة  30من 
إىل كثر أدف هتو من قطاا التكنولوجيات احلديثة لإلعالم يف املغرب.  %03ثل ما يقارب متمليون أورو و  03بلغ 

 املؤسسات واجلامعات.من توفري منظومة بيئية أين تربط عالقات بني  ئةاحتضان املؤسسات الناش

                                                           
1 Mihoub Mezouaghi. Op cit. P73 
2 https://www.technopark.ma/s/login/?language=fr&startURL=%2Fs%2F&ec=302. Vu le 30/12/2018. 

https://www.technopark.ma/s/login/?language=fr&startURL=%2Fs%2F&ec=302
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بداية سنوات  فيفمنذ إنشاءها العديد من الشركات، احلظرية التكنولوجية بالدار البيضاء لقد استقبلت 
مؤسسة منها  093، استقبلت 0300مؤسسة. ويف  39ستقطبت ا ،وبعد ستة أشهر من انطالق األشغال 0333

(Safran, EADS, Boeing, Motorola, Marine Royale, Rocheedixكما مت وعع برا .) مج
ثل ممن قبل شركات عاملية لتكوين اإلطارات يف جمال املهن اخلاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

(Tutorland, AOB Consulting, Synergie, Ericsson, Cisco ،) باإلعافة إىل املدرسة العليا
معهد التكوين للخربة واملشورة والذي يعرض تكوين متواصل موجه  0330للتجارة بالدار البيضاء. كما أنشب سنة 
  1لإلطارات يف القطاعني العام واخلاص.

تبلغ نسبة جناح ، 0307يف ديسمرب  ،حسب إحصائيات الشركة املسرية للحظرية التكنولوجية بالدار البيضاء
م رقم األعمال السنوي املرتاكويبلغ عن املوقع، متاما راعني  هامن %63، %70املؤسسات الناشئة احملتضنة باحلظرية 

 2.مليون 733 للحظائر الثالق الدار البيضاء الرباط وطنجة

من دعم العديد  ستفيدتتصال و حتت وصاية وزارة التجارة، الصناعة وتكنولوجيات اإلعالم واالاحلظرية تقع 
، االحتاد احتاد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من املؤسسات مثل جامعة حسن الثاين، غرفة التجارة للدار البيضاء،

املغريب لالمتيازات، وجمموعة من اجلمعيات النشيطة مثل اجلمعية املغربية للبحث والتطوير، مجعية النساء املقاوالت 
مدرسة  ،جامعة األخوين :يف املغرب، مجعية املقاولني الشباب. تقوم خبلق شبكات مع جامعات أخرى منها

ساهم يف حتسني مت ابتكار بعض املنتجات اليت تو حملمدية، املدرسة الوطنية العليا ألنظمة اإلعالم اآليل. املهندسني با
نظام إنشاء ظرية يف احليف املؤسسات املتوطنة املستوى التكنولوجي للخدمات العمومية يف املدينة، فمثال ساعدت 

لها مات اخلاصة بالفضاءات اجلغرافية وختزينها وحتليوهي أنظمة تساعد على مجع املعلو  ،SIGاملعلومات اجلغرافية 
مثل األمناط الزراعية املالئمة، معلومات طوبوغرافية تساعد على معرفة عمق األرض وشروطها عند القيام مثال حبفر 

 أنابيب الري، أماكن تواجد امليا ، درجة ملوحة الرتبة ... 

 ،تأطريهاحظائر أخرى على تقوم األوىل ب تنشبسلطات جناح احلظرية التكنولوجية بالدار البيضاء جعل ال
هكتار. أنشطتها تتمحور حول التكنولوجيات الدقيقة  069، مساحتها 0338منها حظرية الرباط أطلقت سنة 

األوفشورينغ، البحث والتطوير، االلكرتونيات الدقيقة واالتصاالت. متنح للشركات فيها هي أهم التخصصات 
                                                           
1 Linda Gardelle, Josselin Droff et Aziz Nafa. Op cit. P 45-53. 
2 https://www.technopark.ma/s/login/?language=fr&startURL=%2Fs%2F&ec=302. Vu le 31/12/2018. 

https://www.technopark.ma/s/login/?language=fr&startURL=%2Fs%2F&ec=302
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على تكالي  االتصاالت من األسعار  %39ختفيض  ،سنوات 9من الضرائب، إعفاء ملدة  %03املتوطنة ختفيض 
أورو لكل شخص.  9733املعمول هبا يف السوق. ومنح مبالغ لتكوين العمال املغاربة املوظفني حديثا تصل إىل 

صدير على ت وهو سعر جد تنافسي مقارنة بسعر االجيار يف السوق. وحتث الشركات 0درهم/م 69سعر االجيار 
من منتجاهتا حنو األسواق األجنبية خاصة منها الفرنكوفونية، وذلك خالل الثالق سنوات األوىل اليت  %83حنو 

 1تلي استقباهلا داخل احلظرية.

إىل  33تستقبل عدد  كبري من املؤسسات كل سنة من ، 0م 333.33وحتتوي احلظرية على مشتلة مساحتها 
مؤسسة تغادرها باحثة عن حمالت واسعة وترتك اجملال ملؤسسات أخرى لتستفيد من حمالت بأسعار منخفضة  93

أغلب املؤسسات تعمل يف جمال  (.0درهم/م 033شهرا األوىل لرتتفع بعدها إىل  07للفرتة  0درهم/م 93)
، لبنوك، وكاالت األسفارتكنولوجيات اإلعالم. مؤسسات املرافقة تعمل على عمان حميط مالئم لألعمال )ا

مكاتب للمشورة يف تسيري املؤسسات ..(. وتقدم خدمات عديدة للمؤسسات احملتضنة مثل التنظي  والطاقة 
حضانة التنشيط حيتوي على تظاهرات  ،مكان 9333كثر من يتسع ألموق  للسيارات  2وحضانة األطفال ...

قاعة حماعرات  .، مطعمني ومقهى، خدمات بريديةبنكي شباكوكالة سياحية، ثقافية ترفيهية وورشات إبداعية. 
  الرتامواي وحمطة السكك احلديدية. ةالقرب من حمطوتتميز احلظرية بمقعد.  073قدرهتا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Abdelkader Djeflat. Les efforts du Maroc dans l’économie fondée sur la connaissance. Rapport cmi. 
Septembre 2012. P74. 
2 https://www.leconomiste.com/article/909351-technopark-de-casablanca-un-mod-le-has-been. Du : 
26/07/2013. Consulté le : 15/09/2018. 

https://www.leconomiste.com/article/909351-technopark-de-casablanca-un-mod-le-has-been
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 :CasaNearshoreالحظيرة  .4

يقع يف منتص  الطريق بني مطار  ، الذييف حميط حي سيدي معروف CasaNearshoreتندمج احلظرية 
ال ، ولكنه يضم مباين عصريةو  0663حممد اخلامس ومركز مدينة الدار البيضاء. يستقبل الشركات األجنبية منذ 

ورشات البناء مثل اجلسر املعلق الذي يهدف إىل تسهيل حركة املرور طور النمو حيث يشهد العديد من  يزال يف
 يف املنطقة.

ضم شركات كربى مغربية وعاملية. تقع يف حي وتتوفر مكاتب عصرية  CasaNearshoreحظرية األعمال 
 ويقعجودة عاملية 'سيدي معروف' بنايات ذات هندسة معمارية متميزة مع واجهات زجاجية وخدمات ذات 

ثل ، ومت0337أكتوبر  00ميناء الدار البيضاء. مت تدشني احلظرية من قبل امللك حممد السادس يف بالقرب من 
هكتار حمروسة بشكل مستمر منها  93حظرية حمدودة حتتل مساحة وهي مشروا أساسي يف برنامج 'انطالق'. 

احلظرية تضم ، 0307وحسب إحصائيات ديسمرب األنرتنيت عايل التدفق. بة بالكامل مكاتب جمهز  0م 333.093
 1يف األوفشورينغ. ةمتخصصو شخص.  333.07مؤسسة تقوم بتشغيل  83حوايل 

إعادة توطني بعض األنشطة أو العمليات من خارج الدولة بسبب توفر املوارد البشرية  'األوفشورينغ'تعين و 
مليار  8.9منصب شغل، وحيقق  03333يف املغرب حيث يوفر  امهم اعترب قطاعيو املؤهلة والتكالي  التنافسية. 

 2مليار درهم. 7.7 الذي حيققه رقم األعمالويبلغ قيمة مضافة، كدرهم  

عدل الضريبة على محتفيزات عريبية للشركات اليت تنوي التوطني فيه، حيث يبلغ سلطات املغربية متنح ال
ختفيض يستفيد أصحاب العمل من سنوات األوىل و  9ملدة  %3، معدل الضريبة على الشركات %03الدخل 

 منحة تصلومتنح مقارنة بسعر السوق،  %33يف الفرتات الالحقة، سعر االتصاالت أقل بـ %08.9إىل  %33بـ
احمللي اخلام سنة  جمليار يف النات 9 زيادة سامهت احلظرية يف 3أورو لكل مستخدم مغريب جديد. 9733إىل 

عمل يف اجملاالت تواليت شركة أجنبية. يستقبل الشركات اليت هلا عالقات باألوفشورينغ  033 ، وتستقطب0309
املهنية )األنشطة اإلدارية، تسيري العالقات بني العمالء(، أو إخراج املهام املتعلقة التالية: إخراج العمليات 

                                                           
1 http://www.e-madina.org/casablanca/zones-economiques/. Vu le : 27/01/2019. 
2 http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/offshoring. Vu le : 02/01/2019. 
3 http://www.casanearshore.com/le-parc/atouts-parc-casanearshore-outsourcing-offshoring-casablanca-
maroc. Vu le : 31/12/2018. 

http://www.e-madina.org/casablanca/zones-economiques/
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/offshoring
http://www.casanearshore.com/le-parc/atouts-parc-casanearshore-outsourcing-offshoring-casablanca-maroc
http://www.casanearshore.com/le-parc/atouts-parc-casanearshore-outsourcing-offshoring-casablanca-maroc
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كما حتتوي    1بتكنولوجيات اإلعالم )أنشطة تسيري اهلياكل، أنشطة تطوير الربامج اإلعالم اآليل وصيانة األجهزة(.
ات وذلك هبدف تاج إليها الشركاليت حتاخلدمات العمومية ويعين مكتب يضم مجيع  ،الشباك الوحيد احلظرية على

 ونذكر بعض األرقام املهمة يف اجلدول التايل: تسهيل اإلجراءات اإلدارية. 
 Casanearshoreمعلومات عامة حول : 44 الجدول رقم

 4111 السنة
 مليار دوالر 0.8 االستثمار

 0درهم/م 033 سعر االجيار
 99 عدد املؤسسات

 هكتار 93 املساحة
 03333 الشغلعدد مناصب 
 7 عدد املطاعم

Source : https://leconomiste.com/article/plateformes-offshoresbrcasanearshore-technopolis-l-

informatique-domine. Vu le 06/01/2019. 

 .مقارنة بين الحظائر التكنولوجية في الدول الجزائر، تونس والمغربالرابع: مطلب ال

تيار املشاريع خاجلزائر، تونس واملغرب، قمنا با بغرض إجراء دراسة مقارنة بني األقطاب التكنولوجية يف كل من
. وجند أن قطاايف نفس المتخصصة كلها و كما أن سنوات اإلنشاء متقاربة   ،العاصمةتقع كلها يف  الرئيسية حيث

 مفهوم القطب التكنولوجي يف تونس يقابله احلظرية التكنولوجية يف كل من اجلزائر واملغرب.

 أوال: مقارنة بين خصائص المشاريع الثالث.

احلظائر التكنولوجية حمل الدراسة، )حظرية سيدي عبد اهلل، قطب الغزالة واحلظرية التكنولوجية لقد أنشئت 
وتأيت  زائرية.يف فرتات متقاربة حيث كانت التجربتني التونسية واملغربية سابقتني وتلتهما التجربة اجلبالدار البيضاء(، 

ناشئة يف اجملال الشركات ال إنشاءهتمام الدول الثالق بتطوير قطاا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتشجيع ا عمن
 وتوفري الدعم واملرافقة هلا. 

 ونلخص يف اجلدول التايل أهم اخلصائص اليت متيز املشاريع موعوا الدراسة بغرض املقارنة بينها.

                                                           
1 http://www.casanearshore.com/le-parc/atouts-parc-casanearshore-outsourcing-offshoring-casablanca-
maroc. Vu le : 31/12/2018. 

https://leconomiste.com/article/plateformes-offshoresbrcasanearshore-technopolis-l-informatique-domine
https://leconomiste.com/article/plateformes-offshoresbrcasanearshore-technopolis-l-informatique-domine
http://www.casanearshore.com/le-parc/atouts-parc-casanearshore-outsourcing-offshoring-casablanca-maroc
http://www.casanearshore.com/le-parc/atouts-parc-casanearshore-outsourcing-offshoring-casablanca-maroc
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 أهم الحظائر التكنولوجية في الجزائر، تونس والمغرب. المقارنة بين: 44 جدول رقمال

الحظيرة التكنولوجية سيدي عبد  
 اهلل

الحظيرة التكنولوجية 
 الغزالة

 الحظيرة التكنولوجية الدار البيضاء

 0330 1999 0336 سنة اإلنشاء
 مبنية 0م 00333 منها 0م06933 هكتار 033 0م 7033 المساحة

تكنولوجيات اإلعالم  .اإلعالم واالتصالتكنولوجيات  التخصص
 .واالتصال

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، 
 اتصناعالالتكنولوجيات اخلضراء و 

 .ةيالثقاف
 073 200 93 عدد المؤسسات 
عدد الشركات 

 األجنبية
30 - 39 

)سعر  /الشهر0مدوالر/ 03.60 سعر اإليجار
 ( 0307الصرف املتوسط لسنة 

 عريبة القيمة املضافة. 06%+
 مصاري  مشرتكة 09%+

 07للفرتة /الشهر  0/موالرد 0.09 -
 03.08شهرا األوىل لرتتفع بعدها إىل 

)سعر الصرف يف  الشهر /0/موالرد
 (0307جانفي 

 كم  03 د/ 03 كم  33 المطار
 عمومي/ خاص عمومي عمومي االستثمار 
اإلنارة، البستنة، التنظي ،  الخدمات

للسيارات، وكالة اتصاالت موق  
 اجلزائر، مطعم، مكتب الربيد.

 مصادر للطاقة املأمنة.
مكاتب الربيد، وكالة 

شبكة األلياف  بنكية.
 البصرية عالية التدفق.

 مركز لألعمال واملعارض.
وكالة  الشباك الوحيد.

 لالعتماد االلكرتوين.
كز مر  ملعبني لكرة القدم.

لالبتكار وهو فضاء 
 للمنتجاتلصنع النماذج 

املبتكرة وجتربة األفكار 
اجلديدة بغرض إنشاء 

 .مطعمني الشركة الناشئة.

لألعمال )البنوك، وكاالت األسفار، 
مكاتب للمشورة يف تسيري املؤسسات 

..(. وتقدم خدمات عديدة للمؤسسات 
احملتضنة مثل التنظي  والطاقة وحضانة 

موق  للسيارات أكثر من األطفال ... 
نة التنشيط حيتوي مكان حضا 9333

على تظاهرات ثقافية ترفيهية وورشات 
وكالة سياحية، سبابيك للبنوك، إبداعية. 

مطعمني ومقهى، خدمات بريدية أو حىت 
خدمة غسيل السيارات البيئي. قاعة 

مقعد. العديد من  073حماعرات قدرهتا 
القرب من حمطات  قاعات التكوين

 الرتامواي وحمطة السكك احلديدية.
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وذلك ألن أصحاب  ،عدد كبري من الشركات يف فرتات قصرية اح التجارب الثالق يف جذبولقد تبني لنا جن
املشاريع أو حىت أصحاب الشركات الكربى يرون يف احلظائر التكنولوجية اليت تنشئها احلكومات فرصة للتموقع يف 

اليت تقوم  باإلعافة إىل اجملهودات العديدة .فضاء حيمل عالمة رمسية وحيتوي على شركات كربى يف جمال نشاطهم
ا املؤسسات املسؤولة عن تسيري احلظرية التكنولوجية لتنشيطه وتنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية هتدف إىل هب

االت كما جند أن تنشيط احلظرية حيتل أمهية كربى يف احل. التعري  بآخر مستجدات البحث العلمي يف اجملال
 .ت إبداعيةتظاهرات ثقافية ترفيهية وورشاا تقوم بتنظيم املدروسة حيث أهن

الناشئة  منخفضة جدا بالنسبة للشركات استها،يف احلاالت الثالق اليت قمنا بدر  ،نالحظ أن أسعار اإلجيارو 
ويف  الشهر، /0درهم/م 033شهرا األوىل لرتتفع بعدها إىل  07للفرتة شهريا  0درهم/م 93حيث تبلغ يف املغرب 

   .، بينما هي جمانية بالنسبة ألصحاب املشاريع يف اجلزائردج شهريا 9693 0م6سعر املكتب مساحته لغ اجلزائر يب

هم مساعدة املؤسسات الناشئة وإدماجوميكن أن نالحظ أن اهلدف الرئيسي من وراء احلظائر التكنولوجية هو 
 روري توفري، من الضوكعنصر مهم يف تكوين هذ  احلظائر التكنولوجية من خالل خلق منظومة بيئية ابتكارية.

 فريو خاصة وأهنا جتلب نسبة كبرية من الشباب، ومنها عرورة ت ،اخلدمات اليت تعمل على توفري حميط عمل مالئم
احمليط  ا خيصوفيم ووكالة الربيد ووكاالت بنكية. للمؤسسات الضروريةدمات توفري اخلو وسائل النقل واملطاعم 

 ،يف تونسو  ان.الوصول إىل احلظريتني سيدي عبد اهلل وبوينيصعب يف اجلزائر بينما يف املغرب جيد  ، فهوالعمراين
 رغم أن الفضاء مرتبط بشبكات النقل غري أنه يعترب بعيد نسبيا عن املنطقة احلضرية.

كما نالحظ اختالف طفي  يف املصطلحات يف الدول الثالق حيث أن احلظرية التكنولوجية بالدار البيضاء 
حلظرية تقدم الدعم دون االهتمام مبرحلة تكوين املشروا. يف اجلزائر او ت الكربى تستقبل املؤسسات الناشئة والشركا

دهتم يف احلاعنة مهمتها البحث عن أصحاب األفكار االبتكارية ومساع ،التكنولوجية تتكون من بنايتني منفصلتني
اهنت فرتة  اليت والذي يهتم باستقبال املؤسسات الناشئةمستقلة عن منزل املؤسسات ، وهي إنشاء مؤسساهتم

وهو عبارة عن  ،عن مفهوم احلظرية التكنولوجية مفهوم القطب التكنولوجي ال خيتل يف تونس احتضاهنا. كما أنه 
تكون املشتلة كيان و  ،واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحىت الشركات الناشئة فضاء جغرايف جيمع الشركات الكربى
 منفصل يعترب جزءا من هذ  املنظومة.
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 :المقارنة الدراسةثانيا: 
التعرف على العوامل اليت أدت إىل جناح القطب التكنولوجي يف الدار البيضاء يف جذب الشركات بغرض 

دراسة القيام بىل ارتأينا إاحمللية واألجنبية خاصة، مقابل فشل قطب سيدي عبد اهلل يف إغراء الشركات األجنيب، 
يف ديسمرب استبيان ا بقمنلتموقع يف القطب التكنولوجي بالدار البيضاء. جعلت الشركات تفضل اأهم العوامل اليت 

 تعمل يف احلظرية التكنولوجية 07مؤسسة تعمل يف القطب التكنولوجي بالدار البيضاء، منها  98مس  0307
عامال، حيث  08تضمن االستبيان  .CasaNearshoreبالقرب أو يف حظرية مؤسسة تعمل  06و 'تكنوبارك'

ة أهم معرفلتحديد أمهية العامل يف اختيارهم للموقع، وهذا هبدف  9إىل  3يطلب من املستجوبني وعع عالمة من 
العوامل اليت دفعت هذ  املؤسسات إىل اختيار القطب التكنولوجي بالدار البيضاء. وقد وجدنا أن ترتيب العوامل 

أغلبها مؤسسات ناشئة  واليت ،احلظرية التكنولوجية )التكنوبارك( حسب األمهية خيتل  بني املؤسسات املتوطنة يف
غلبها تتمثل (، وعن الشركات املتوطنة خارجه، واليت ااستجواهبمومؤسسات صغرية ومتوسطة )باستثناء مؤسستني مت 

ظرية يف شركات أجنبية كربى. وهلذا السبب، قمنا بفصل النتائج اخلاصة بالتكنوبارك عن النتائج اخلاصة باحل
CasaNearshore .احلظرية املؤسسات يف أو بالقرب منها وتقع مجيعها يف حي 'سيدي معروف' بالدار البيضاء 
CasaNearshore  اخلارج 'األوفشورينغ' وقد مت مالحظة ان أغلبها متخصص  اإلنتاج منمتخصصة يف سالسل

 يف التكنولوجيا.

وفرة  مليناء، جودة هياكل النقل، القرب من املوردين،ااملطار و هي: القرب من ستبيان اليت تضمنها االالعوامل 
ية، ، سعر اإلجيار، جودة اخلدمات، احلوافز الضريبقاراليد العاملة منخفضة السعر، اليد العاملة املؤهلة، وفرة الع

يا، حجم جاحلصول على التكنولو سهولة التشريعات املالئمة، مناخ االعمال، اإلطار املعيشي، ختطيط املدينة، 
لوص  أمهية كل عامل، حيث  9إىل  3واألرقام من  السوق، القرب من مؤسسات التعليم العايل، توفري التمويل.

 انعدام األمهية. 3أمهية كبرية والرقم  9ميثل الرقم 

 :ينقمنا بتقسيم العوامل إىل جزء

ملوردين، جودة هياكل النقل، القرب من االقرب من املطار وامليناء، اجملموعة األوىل: تتضمن العوامل التالية:  -
 .وفرة اليد العاملة منخفضة السعر، اليد العاملة املؤهلة
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ية، ، سعر اإلجيار، جودة اخلدمات، احلوافز الضريبقاروفرة العاجملموعة الثانية: تتضمن العوامل التالية:  -
نولوجيا، احلصول على التكهولة سالتشريعات املالئمة، مناخ االعمال، اإلطار املعيشي، ختطيط املدينة، 

 حجم السوق، القرب من مؤسسات التعليم العايل، توفري التمويل.

 :التالية النتائج توصلنا إىلالستبيانات، لحتليلنا  اللومن خ

 : المجموعة األولى .0
 :التكنوبارك 

 4 4 1 1 1 العوامل
 30.09 00.93 09 3.98 08.70 القرب من المطار والميناء

 03.80 3.98 09.07 07.98 90.70 النقل جودة هياكل

 - - 8.09 08.70 89 جودة الخدمات المقدمة

 03.80 09.07 09.07 03.80 93 القرب من الموردين 

 39.80 07.98 09.07 - 00.93 وفرة اليد العاملة منخفضة السعر

 09 09 03.80 8.09 30.09 وفرة اليد العاملة المؤهلة

 استنادا إىل نتائج االستبيان. من إعداد الباحثةالمصدر: 
 الشركات األخرى: 

 4 4 1 1 1 العوامل
 03.93 9.00  00.39 - 03.00 القرب من المطار والميناء

 9.00 - 09.86 09.86 03.00 جودة هياكل النقل

 - - - 03.93 76.98 جودة الخدمات المقدمة

 09.86 03.93 9.00  03.93 98.6 القرب من الموردين 

 9.00 00.30 30.97 03.93 00.30 اليد العاملة منخفضة السعروفرة 

 9.00 09.86 30.97 03.93 30.79 وفرة اليد العاملة المؤهلة

 من إعداد الباحثة استنادا إىل نتائج االستبيان.المصدر: 
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ي جودة هياكل ه اليت تعمل على اختيار املوقع أهم العواملفإن بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل يف التكنوبارك 
ترى أن جودة اخلدمات  %89من املؤسسات املستجوبة ترى بأنه عامل مهم جدا أو مهم.  %80.93النقل حيث 

من املؤسسات املستجوبة  % 03.80ترى انه عامل مهم.  %08.70املقدمة عامل جد مهم يف اختيار احلظرية و
ء االنضمام إىل حميط احلظرية التكنولوجية جيعل العمالعامل مهم جدا أو مهم ويعين أن  القرب من املوردينترى أن 

املؤسسات اليت تعمل يف حميط احلظرية ان أهم عامل هو من  %033. بينما ترى يتوجهون إىل هذ  املؤسسات
جودة هياكل النقل والقرب من املطار. وميكن تفسري ذلك بأن هذ  الشركات تعمل يف  ، مثجودة اخلدمات املقدمة

جمال األوفشورينغ وأغلبها شركات اجنبية وشركات مصدرة أو مستوردة ألجزاء اإلنتاج. ونرى بأن أمهية وفرة اليد 
ا ان أغلبها التكنوبارك مب العاملة منخفضة السعر أو اليد العاملة املؤهلة غري ذي أمهية بالنسبة للمؤسسات يف

 مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغرية ومتوسطة ال حتتاج إىل عدد كبري من العمال.

 المجموعة الثانية: .4
 :التكنوبارك 

 4 4 1 1 1 العوامل
 7.14 3.57 10.71 21.43 57.14 سعر االيجار

 25 17.86 21.43 17.86 17.86 الحوافز الضريبية 

 17.86 7.14 10.71 14.29 50 مناخ االعمال

 21.43 7.14 14.29 7.14 50 اإلطار المعيشي 

 39.29 7.14 7.14 3.57 42.86 تخطيط المدينة

 7.14 - 7.14 10.71 64.29 التكنولوجيا

 35.71 21.43 7.14 3.57 32.14 القرب من مؤسسات التعليم العالي

 42.86 17.86 17.86 - 21.43 التمويل

 إعداد الباحثة استنادا إىل نتائج االستبيان.من المصدر:         
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 :الشركات األخرى 
 4 4 1 1 1 العوامل

 09.86 09.86 30.97 9.00 30.79 سعر االيجار

 - 09.86 09.86 03.93 00 الحوافز الضريبية 

 - - 9.00 09.86 00 مناخ االعمال

 - 03.93 90.00 9.00 90.00 اإلطار المعيشي 

 - 03.93 98.38 9.00 30.79 تخطيط المدينة

 - 9.00 09.86 9.00 83.07 التكنولوجيا

 00.30 03.93 03.93 - 90.03 القرب من مؤسسات التعليم العالي

 30.79 00.30 03.93 - 00.30 التمويل

 من إعداد الباحثة استنادا إىل نتائج االستبيان.المصدر: 

سعر اإلجيار عامل مهم جدا او منها ترى أن  %87.93، بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل يف التكنوبارك
، تم أقل هبذا العاملهتال سيما تلك املتموقعة يف حظرية كازانريشور بينما الشركات األخرى يف اختيار احلظرية، مهم 

 ويعود السبب إىل أن األوىل هي شركات ناشئة أو شركات صغرية ومتوسطة ال متتلك قدرات مالية كبرية بينما الثانية
كالمها   عيشيمناخ االعمال واإلطار املوحيتل العامالن . شركات كربى هتتم أكثر بعوامل تزيد من كفاءهتا االنتاجية

ترى  %09.06 بينما من الشركات يف التكنوبارك ترى أهنما عامالن مهمان جدا، %93حيث أن  ،مرتبة مهمة
 وعامل ،القرب من مؤسسات التعليم العايلأمهية  اآلراء موزعة فيما خيصا. بينما دالتكنولوجيا عامل مهم جأن 

ليت تعمل ا التمويل غري مهم حيث أن املؤسسات صرحت بأهنا مل حتصل على متويل. بالنسبة للشركات األخرى
كن احلصول ميإال أنه مهم نه عامل أرغم و التكنولوجيا بينما أمهية سعر اإلجيار منخفضة فإن ، التكنوبارك جخار 

 شي.اإلطار املعيوبالقرب من مؤسسات التعليم العايل ، وهتتم أكثر بخارج القطب التكنولوجي اعليه
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 :الفصل خاتمة

االندماج لرغبة يف اإن التطورات يف السياسات االقتصادية للدول الثالق اجلزائر، تونس واملغرب أجربهتا على 
 بناء يفيف االقتصاد العاملي، فتوجهت إىل إنشاء أقطاب تنافسية وأقطاب تكنولوجية يف فرتات متقاربة. فانطلقت 

ى خلق منظومة ، ترتكز علعمرانية هتدف إىل تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية فضاءاتمشاريع كربى لبناء 
ق املؤسسات االبتكارية عزيز احتضان وخل، تالبحث العلميالتعليم العايل املؤسسات و بيئية تقوم على التعاون ما بني 
االهتمام بالتهيئة  استدعىكنولوجية إنشاء األقطاب التأن كما . وتسريع االبتكارات عن طريق تثمني نتائج البحث

 عمرانية هلذ  الفضاءات اجلغرافية. ال

القطاا الزراعي الق اهتماما كبريا عمن هذ  السياسات نظرا ألمهيته يف حتقيق التنمية االقتصادية، ووجدنا أن 
ح يتوق  األمن الغذائي أصبمن شانه أن يعزز من منو . كما أن حتقيق حيث أن إشراك اجلامعات يف تنمية القطاا 

 على القدرة على عمان عصرنة الزراعة وتلقني االبتكارات واملعارف اجلديدة للفالحني وعمال الصناعات  الغذائية. 

يدي عبد اهلل، قطب س قطبتونس واملغرب واملتمثلة يف:  ،التكنولوجية يف اجلزائر وعند املقارنة بني األقطاب
ء. وجدنا أهنا جنحت يف خلق بيئة ابتكارية يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، بالدار البيضا قطبالغزالة و 

وبينت رغبة الشباب وطموحهم يف جتسيد أفكارهم االبتكارية إىل مؤسسات فاعلة. غري أهنا مل تنجح بنفس القدر 
الستثمار األجنيب من ايف التجارب الثالق، فنجد أن القطب التكنولوجي بالدار البيضاء جنح يف جذب قدر كبري 

 حقق قطب الغزالة جناحا نسبيا يف جذبه، بينما تعذر على القطب التكنولوجي بسيدي عبد اهلل جذبو املباشر، 
شاريع فيه مما وميكن تفسري ذلك بتأخر امل باستثناء بعض الشركات العاملة يف جمال الصيدلة. ،الشركات األجنبية

 جعله يفتقر إىل أدىن شروط اجلاذبية.
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تأ  جلعلى خصائص األقطاب التكنولوجيا يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب،  التعرف حاولت هذه الدراسة
أهم العوامل اليت لى لتعرف عاجلزء األول ا مت يفإىل حتليل مكوناهتا وقدرهتا على جذب االستثمار األجنيب املباشر. 

واليت تفسر  ،اديةأساسيا  اجلغرافيا االقتصتؤثر يف اختيار املوقع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية من خالل نظريا  و 
ة ا  إىل التجمع اجلغرايف. وتطرق اجلزء الثاين من األطروحة إىل أمهية تكوين العناقيد الصناعيكبشكل دقيق ميل الشر 

مما  ،ي اجلامعا جيتعتمد على خمرجا  البحث العلمي وخر  وأصبحتليت تطور  زمنيا أو اجملمعا  الصناعية، وا
موضوع االستثمار  ناولمت تبعدها  متاألقطاب التكنولوجية اليت هتدف إىل تطوير االبتكار.  االهتمام بإنشاءأدى إىل 

على  الكركيز متوواقعه يف الدول حمل الدراسة، كما أمهيته، آثاره وعوامل جذبه بتحديد مفهومه و األجنيب املباشر 
قاليم للشركا  الحملية وجاذبية األ ،أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف اندماج الدول يف سلسلة القيمة املضافة العاملية

ية للدول ادنظرة حول األوضاع االقتص اعطيت. ويف اجلزء الرابع من األطروحة، واألجنبية كعنصر مهم يف تنميتها
الثالث حمل الدراسة وأهم السياسا  اليت انتهجتها منذ استقالهلا خاصة تلك املتعلقة بإنشاء العناقيد الصناعية 

كما درسنا بالتفصيل املشاريع الرئيسية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب واليت ختص واألقطاب التكنولوجية،  
ب، قمنا أد  إىل جناح القطب التكنولوجي بالدار البيضاء يف املغر نستخلص العوامل اليت لاألقطاب التكنولوجية. و 

اليت قكراحا  النتائج واالإىل جمموعة من  البحث بدراسة استقصائية مست جمموعة من الشركا  العاملة به وتوصل
 قد تؤدي إىل إجناح القطب التكنولوجي سيدي عبد اهلل باجلزائر.

 راسةدنتائج ال

 :امهها ما يلي خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائجمن  وصلمت التوعليه، 

عوامل خارجية عوامل داخلية )اسكراتيجية الشركة( و ختتار املنشآ  اإلقليم الذي تتموقع فيه بالكركيز على   -
اجملاري  تتوطن بالقرب من املناجم أو كتأن عوامللوفرة ا، فغالبا ما جندها تبحث عن (املكانية اإلقليم خصائص)
ارد اإلقليم والصناعة تعبئة مو  غري أن .االنتاج تقليص تكاليفما يسمح هلا بأو اليد العاملة منخفضة السعر ائية امل

ال تتعامل مع احليز املكاين الذي تتواجد فيه على أساس عناصر اإلنتاج فحسب بل وتتفاعل مع الصناعا  
 األخرى املتواجدة فيه. 

الظواهر اإلنتاج يف الفضاء اجلغرايف وهتتم بعالقة األحداث االقتصادية بتوطني  اجلغرافيا االقتصادية تدرس -
نس، تطور  اجلغرافيا االقتصادية وأصبحت هتتم باخلصائص الثقافية واالجتماعية والسياسية للبلد مثل اجل، اجلغرافية

 موقع جغرايف يف ركا الش جتمعيصف الذي الحميط –النموذج املركز ونتج عنها  السن، الساللة، الدين والثقافة.
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 ، كما أننتاجيةاإل اهتوكفاء تهاتنافسييؤدي إىل حتسني مما  ،خاصة تلك اليت تربطها عالقا  أمامية وخلفيةواحد 
وقد  .يوفر العمالة املؤهلة املوردين والعمالءو اقتصاديا  احلجم يؤدي إىل حتقيق التكامل مع الشركا  األخرى 
 املتقدمة والنامية سواء كان التجمع تلقائيا أو ناجتا عن خطط حكومية تنموية.انتشر  الظاهرة بكثرة يف الدول 

صادية يف أقاليم معينة. االقت األنشطةلتفسري ظاهرة تركز الحميط –املركز النموذج وضعت اجلغرافيا االقتصادية  -
نشآ  ىل انتقال امليؤدي إ ارتفاع األجور يف منطقة املركز بسبب زيادة الطلب على العمالة املؤهلة قدفإن وحسبه، 

 .ةإىل الحميط لتخفيض تكاليفه، وبالتايل تنتقل األنشطة إليه مما يؤدي إىل تطويره وبدوره يقوم جبذب العمالة املؤهل
، مية بني املناطقالتفاو  يف التنظاهرة تركز األنشطة و السياسة االقتصادية قد تلعب دورا مهما يف تقليل   -
غية زيادة بيف األقاليم املهمشة من خالل خلق توازن يف اهلياكل املؤسساتية وشبكة النقل وزيادة الدخل  وذلك

روفهم هجرة السكان داخل البلد بغية حتسني ظ أنوبالتايل جذب االستثمارا  إليه. كما  ا،الطلب على منتجاهت
ة، عن طريق االقتصادي بني املناطق املختلف املعيشية، يؤدي باحلكوما  إىل تدارك االختالف يف مستويا  النمو

ب أن سمس كل جي احلكومي التخطيطومنه، فإن . وإمكانياهتاإعادة ختصيص لالستثمارا  مبا يتناسب مع مواردها 
 األقاليم يف الدولة حسب اهلبا  من العوامل ودعم الصناعا  األساسية بكل إقليم.

يا( وكذا ة االقتصادية )السيما اخلدمية واملرتبطة بالتكنولوجأقاليم جاذبة لألنشط املناطق احلضريةتعترب  -
كما أهنا غالبا ما تتميز باالكتظاظ السكاين الناتج عن اهلجرتني الريفية والدولية. فقد أصبح ختطيط ،  الكفاءا 

ذب جومن أهم خصائص املدينة هي أن تكون عادلة ومتضامنة قادرة على ماعا  الحملية، املدينة من أوليا  اجل
تفرض سكنا  بتأسعار معقولة مدينة مستدامة  ،األشخاص من كل الطبقا  االجتماعية وكل الفئا  العمرية

مجالية وفر تبفضل تصميم أحياء فاعلة فيما خيص تسيري الطاقا ، املاء، الفضاء، طرق التنقل، وطرق البناء... 
وصيانة الواجها  العمرانية وتوفري املساحا  نظافة األماكن العامة وتثمني اإلرث العقاري ) اإلطار املعيشي

 .توفري اخلدما  العامة واخلاصة كاهلياكل الثقافية )املسرح والسينما واملكتبا ...(وكذا ، (اخلضراء
أد  إىل تغيري اجلغرافيا االقتصادية  02التطورا  التكنولوجية الباهرة اليت حصلت يف منتصف القرن   -

تنافسية  ، وأصبحت للمعرفة أمهية كبرية يفنتاجية وتوزيعها عرب الدول واألقاليمالعاملية وخاصة العمليا  اإل
، مما لعلمياالصناعا  عالية التكنولوجيا تتوزع عرب األقاليم حسب وفرة اليد العاملة املؤهلة والبحث ف. املؤسسا 
األمن و راكز البحث امعا  ومإىل املراكز احلضرية الكربى اليت تتمتع بالرفاهية وتزخر باجلتنتقل األنشطة جعل 
خلق روابط و قليم تثمني اإل يف امهم اعنصر املورد البشري ويعترب  .الذي حيدد الطلباملرتفع مستوى املعيشة و 

  وشبكا  تبادل اقتصادية وفكرية وثقافية ختلق جاذبية وتنافسية األقاليم.
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ر األساسية خللق الثروة ومن العناص امفتاحو  يف حتقيق تنافسية املؤسسا  امهم عاماليعترب االبتكار   -
مما جعل احلكوما   ،مصدر مهم لالرتقاء يف سلسلة القيمةو  وحمرك للتنمية االقتصاديةلالقتصاد املبين على املعرفة، 

نظاما تفاعليا بني  لالذي سمث النظام الوطين لالبتكارإنشاء اهتمت بهتتم كثريا باإلنفاق على البحث والتطوير و 
 . عمومية واخلاصة واجلامعا  اليت تقوم بانتاج املعرفة والتكنولوجيااملؤسسا  ال
 ألمريكيةاملخزون من االستثمار األجنيب املباشر يكركز يف دول الثالوث: االحتاد األوريب، الواليا  املتحدة ا  -

د من فروع أكرب عد هذه الدول وتضملقيام األعمال، أحسن الفرص  ا توفرأهنوذلك بسبب ومعها كندا، اليابان. 
. باإلضافة اهوذلك بسبب ارتفاع املستوى املعيشي وتشابه العادا  االستهالكية بين ،الشركا  متعددة اجلنسيا 

جودة اهلياكل املؤسساتية، التطور التكنولوجي والعلمي، جودة اليد العاملة وكذا اتساع السوق االستهالكية. إىل 
حيد العملة أد  دول وتو هذه ال ير تنقل السلع، رؤوس األموال واألشخاص بنيفإن حتر لالحتاد األوريب، وبالنسبة 

 إىل جذب املزيد من االستثمارا  األجنبية املباشرة.
حتاول الدول الناشئة والدول النامية االندماج يف االقتصاد العاملي عن طريق االندماج يف سلسلة القيمة   -
نوب ختصصت بينما دول اجل ،قدمة حتتكر األنشطة اإلنتاجية يف العاملحيث طاملا كانت دول الشمال املت ،العاملية

ها تعرف الدول الناشئة معدال  منو جد مرتفعة ولدي. و يف العمليا  اإلنتاجية ذا  القيمة املضافة املنخفضة
ج بسهولة مقدرا  صناعية وتكنولوجية عالية واخنفاض سعر اليد العاملة وسياسة اقتصادية انفتاحية، مما جعلها تند

يف التقسيم الدويل للعمل وأصبحت مواقع مهمة للشركا  يف قطاعا  مثل النسيج واإللككرونيا  واألجهزة 
  الكهرومنزلية.

البحر املتوسط إىل تغيري شكل التقسيم الدويل للعمل حيث تقوم بدور املقاول من  جنوب تسعى دول  -
الباطن، وتفضل التوجه حنو قطاعا  متطورة أكثر )مثل االنتقال من صناعة النسيج إىل السيارا  مث املركبا  

 كل العملية تشكرك يفترتفع يف سلم القيم املضافة )و سمكنها أن االلككرونية أو برامج اإلعالم اآليل(، وهكذا 
يعترب و البحث والتطوير، التسويق، التصميم، وليس فقط تركيب املنتجا  املصممة يف اخلارج(. كاإلنتاجية  

كي تندمج الشركا  لالتنمية االقتصادية هلذه الدول، حيث أنه  أداة فعالة يف حتقيقاالستثمار األجنيب املباشر 
كما   ،يفة وجب عليها إقامة روابط خلفية مع الشركا  الحملية الوطنيةاألجنبية أكثر يف اقتصاديا  الدول املض

  .وتطوير مهن جديدة ذا  قيمة مضافة عالية خلق قاعدة صناعية بتنمية القدرا  الحملية سمكنها
إجيابية على االقتصاد الوطين يستلزم توفري منظومة متكاملة  - جذب االستثمار األجنيب املباشر الذي يدر آثارا ّ
ناعة املعنية، حيث أنه حسب 'أثر كرة الثلج' فإن االستثمار ينجذب حنو األقاليم اليت تتميز بديناميكية للص

أن مبا و  ، فإن الصناعا  تنجذب حنو الصناعا  الداعمة واملتكاملة.'ماسية بورتر'اقتصادية. كما أنه حسب 
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االقتصاد اجلزائري يعاين من عدم التنوع، فإن ذلك سمكن أن يفسر اجلاذبية املنخفضة للجزائر مقارنة بالدولتني 
 رفان اقتصادان اكثر تنوعا.تونس واملغرب اللتان تع

تكون من ي لألنشطة اليت تقوم على االبتكار التكنولوجي جتمع يف مكان جغرايف هو القطب التكنولوجي -
ن ما يعرب املفهوم ع. كبغرض تعزيز النمو واالبتكار عناصر التعليم العايل، البحث ومؤسسا  عالية التكنولوجيا

لية التخطيط ناجتة عن مبادرا  السلطا  العمومية أو ـ، تنتج عن عممدينة سمكنها أن تشمل حظائر عديدة
سمكن القول و  عمومية وخاصة(، هتدف إىل خلق حميط جاذب لألنشطة االبتكارية ونقل املعارف بينها.مزدوجة )

أن األقطاب التكنولوجية هي أدوا  التنمية االقتصادية اليت ترتكز على الطاقا  اجلامعية والبحث، وتؤدي إىل 
حتفيز القطاع  إىل كما هتدف التطبيقية.فهي تتميز باالنتقال من العلوم النظرية إىل العلوم  خلق صناعا  جديدة

الصناعي السيما يف جمال التكنولوجيا املتطورة، جذب االستثمارا  األجنبية، خلق مناصب الشغل املاهرة وتعزيز 
 الصادرا  عالية القيمة املضافة.

 جناح القطب التكنولوجي يتطلب توفر إقليم حضري يضم اهلياكل الضرورية للتنمية كشبكا  النقل  -
ويوفر إطار معيشي  ،وشىت وسائل الكرفيه املتطورة والقرب من الطريق السيار واملطارا  وشبكا  االتصال املتطورة

باإلضافة إىل مراكز األعمال لعقد االجتماعا  واملؤمترا  واهلياكل اليت يعمل على جذب العمالة املؤهلة. جيد 
ومن أجل خلق املناخ املناسب لنجاح األعمال، فإن  والنوادي.تساعد على التواصل كقاعا  الحماضرا  واملطاعم 

األقطاب التكنولوجية ترتكز على مبدأ العالقا  املتبادلة بني عناصر أخرى مثل اجلهاز املصريف لتوفري األدوا  
 .ساتية الفعالةسوتوفري اخلدما  األخرى الضرورية لقيام األعمال كاهلياكل املؤ  ،املالية اليت تعترب حمرك لبيئة األعمال

على غرار الدول املتقدمة والدول الناشئة، انطلقت دول املغرب العريب يف مشاريع كربى إلنشاء أقطاب   -
 تنافسية أو أقطاب امتياز أو منصا  صناعية مندجمة متخصصة يف جماال  خمتلفة حسب خصوصيا  أقاليمها

 األنشطة دمج متو اب الزراعية صدى واسعا يف هذه الدول، . والقت األقطالتنافسية لكل إقليمعن طريق تعزيز املزايا 
ومت  ،اليت تقوم على التفاعل بني عناصر سلسلة القيمة من اإلنتاج والتحويل ومسري املياه وحلقة البحث والتطوير
لغذائي، ااالهتمام ببعض الفروع اإلنتاجية اليت من شتأهنا حتقيق األهداف اليت ترمي الدولة إىل حتقيقها كاألمن 

 زيادة العوائد الفالحية، وختفيض التبعية للخارج.
لقد أنشئت احلظائر التكنولوجية حمل الدراسة، )حظرية سيدي عبد اهلل، قطب الغزالة واحلظرية التكنولوجية  -

ة. وتتأيت بالدار البيضاء(، يف فكرا  متقاربة حيث كانت التجربتني التونسية واملغربية سابقتني وتلتهما التجربة اجلزائري
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   اإلعالم واالتصال وتشجيع إنشاء الشركا  الناشئة يفضمن اهتمام الدول الثالث بتطوير قطاع تكنولوجيا
 اجملال وتوفري الدعم واملرافقة هلا. 

ولقد تبني لنا جناح التجارب الثالث يف جذب عدد كبري من الشركا  يف فكرا  قصرية، وذلك ألن   -
حلكوما  فرصة ا أصحاب املشاريع أو حىت أصحاب الشركا  الكربى يرون يف احلظائر التكنولوجية اليت تنشئها

للتموقع يف فضاء حيمل عالمة رمسية وحيتوي على شركا  كربى يف جمال نشاطهم. باإلضافة إىل اجملهودا  العديدة 
 .كوينية وأيام دراسيةنظيم دورا  تاليت تقوم هبا املؤسسا  املسؤولة عن تسيري احلظرية التكنولوجية لتنشيطه وت

على جمموعة  0202يف ديسمرب  قمنا هبا من خالل توزيع االستبيانمن خالل الدراسة االستقصائية اليت  -
إىل جناحه يف  أد أهم العوامل اليت  أنمن املؤسسا  العاملة يف القطب التكنولوجي بالدار البيضاء، توصلنا إىل 

عر سجودة اخلدما  املقدمة، مث جودة هياكل النقل والقرب من املطار. هتتم أقل جذب الشركا  األجنيب هي: 
واإلطار املعيشي كالمها مرتبة مهمة، فإن أمهية سعر اإلجيار منخفضة بينما  األعمالاإلجيار وحيتل العامالن مناخ 

التكنولوجيا ورغم أنه عامل مهم إال أنه سمكن احلصول عليها خارج القطب التكنولوجي، وهتتم أكثر بالقرب من 
 مؤسسا  التعليم العايل وباإلطار املعيشي.

 :الفرضيات عل ضوء النتائج مناقشة
 بناء على النتائج اليت مت التوصل إليها، سمكننا االستنتاج ان الفرضية الرئيسية اليت مت وضعها يف مقدمة هذه -

، 'تساهم األقطاب التكنولوجية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف كل من اجلزائر، تونس واملغربالدراسة وهي: '
يث أن األقطاب التكنولوجية سامهت يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف املغرب ليست صحيحة بالكامل، ح

وتونس غري ان القطب التكنولوجي الرئيسي يف اجلزائر مل يتمكن من جذب الشركا  األجنبية، وذلك ألنه يفتقر 
 .إىل مكوناته الرئيسية

ار املؤسسا  ملوقعها ' أهم منوذج لتفسري اختيالحميط -يعترب النموذج 'املركزوتعترب الفرضية الفرعية األوىل ' -
' صحيحة مبا اننا نالحظ ان هذا النموذج يفسر العيديد من الظواهر املتعلقة بتموقع ضمن اجلغرافيا االقتصادية
 الشركا  يف عصرنا احلاضر.

جلغرايف إىل ا تلجتأ املؤسسا  اىل االقطاب التكنولوجية اليت تسمح هلا بالتقارب الفرضية الفرعية الثانية ' -
دليل  ' صحيحة، حيث ان جناح وانتشار األقطاب التكنولوجية يف العاملتقليص تكاليف اإلنتاج وزيادة تنافسيتها
 على مسامهتها يف رفع تنافسية الشركا .

ليم األقطاب التكنولوجية أداة فعالة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر ألهنا أقاالفرضية الفرعية الثالثة:  -
' صحيحة جزئيا، حيث ان األقطاب التكنولوجية متثل أقاليم مالئمة لقيام االعمال، غري اهنا ئمة لقيام األعمالمال
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ما  ، ويتوقف ذلك على جناح القطب التكنولوجي يف خلق التكاملال جتذب بالضرورة االستثمار األجنيب املباشر
 .ستثمار األجنيب املباشربني املؤسسا  اليت تكونه وكذا إىل جاذبية الدولة إىل اال

ها األقطاب التكنولوجية يف كل من اجلزائر تونس واملغرب تتصف بضعف نشاط الفرضية الفرعية الرابعة: ' -
' ليست صحيحة، حيث اننا رأينا من خالل دراستنا أن القطب وعدم قدرهتا على جذب االستثمار األجنيب املباشر

بية إىل يز بديناميكية عالية واستطاع أن جيذب العديد من الشركا  األجنالتكنولوجي بالدار البيضاء يف املغرب يتم
 إقليمه، وكذلك بالنسبة للقطب الغزالة يف تونس رغم أنه جنح بنسبة أقل من سابقه.

 االقتراحات:

جيع إنشاء قاط منها: تشتفعيل جمموعة من الن هوتطوير اقتصادياهتا رهان الذي يواجه الدول النامية لال -
، هيكلة فروع القطاعا  الزراعية، الصناعية واخلدماتية لتزيد تنافسيتها. تطوير وعصرنة هياكل املؤسسا 

ة كقاعدة خلق مدن جاذبة وديناميكي ،توفري إطار معيشي راقي للمقيمني باإلقليم خاصة، و االتصاال  والطاقة
مدها بتجهيزا  دعم خصائص املدينة التارخيية و عن طريق التهيئة العمرانية ، االهتمام بلتحقيق التنمية املستدامة

 عصرية تتماشى مع اإلرث العمراين.
 الستثمار األجنيب املباشر خاصة يف القطاعا  عالية القيمة املضافة عن طريق تنويعاجلزائر لزيادة جاذبية   -

  .اقتصادها، االهتمام جبودة التعليم العايل والتكوين املهين والبحث العلمي
تيجية مالئمة جلذب االستثمارا  األجنبية املباشرة حنو القطاعا  املنتجة واليت متكننا البد من وضع اسكرا -

من االستفادة من نقل التقنية واخلربا  واملسامهة يف ترقية املؤسسا  الوطنية اليت تربطها عالقا  أمامية وخلفية 
ها ن تطوير عا  إنتاجية عديدة سمكقطا مع الشركا  األجنبية، وذلك يتطلب خلق قاعدة إنتاجية متينة ومتنوعة.

 الصناعة امليكانيكية، السياحة، املنتجا  املشتقة من البكرول، الطاقا  املتجددة ...  مثل
سلوب اللغوي اختالف األبينهم، فرغم الثقة  زيادةالفجوة ما بني اجلامعا  واملؤسسا  و البد من تقليص  -

 وكذا تفعيل الشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص. غري أنه لديهم نفس األهداف.
وكذا  ،قدرا  البحث واالبتكارو  حتسني احلوكمة املؤسساتيةو  مع سوق العملالبد من مالءمة التكوين   -

 .تناسق االسكراتيجيا  القطاعية والسياسا  الوطنية
، املنطقة ا  املساعدة يفيعاين قطب سيدي عبد اهلل من نقص التهيئة العمرانية للمحيط، نقص اخلدم -

  هذا اجملال.العمل جبدية أكثر يفولذا، وجب على اهليئا  املسؤولة عن تطويره  .بطء يف اجناز اهلياكل املربجمة
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تعترب التهيئة العمرانية أساس التطور االجتماعي واالقتصادي يف عصرنا احلايل، وعليه يتطلب ان تعريها  -
 املناطق احلضرية او الريفية.احلكوما  أمهية أكرب، سواء يف 

 :اق الدراسةآف

 قد تكون امتدادا هلذا البحث، ومنها:سمكن اقكراح جمموعة من املواضيع اليت 

 أمهية األقطاب الزراعية يف حتقيق األمن الغذائي الوطين يف اجلزائر. -
 إمكانية تطوير جاذبية املدن اجلزائرية لتحقيق التنمية املستدامة. -
 قة ما بني اجلامعة واملؤسسا  االقتصادية.سبل تفعيل العال -
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رة ، تونس والمغرب في الفتحجم االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائرتطور : 2الجدول رقم 
(1821-2112.) 

174 

د إلى المباشر الواف بعض المؤشرات االقتصادية للدول الثالث الجزائر، تونس والمغرب: 6الجدول رقم 
 .2112تونس سنة 

183 

 Doing Business 184ترتيب الدول الثالث حسب تقرير : 2رقم الجدول 

 184 : تطور مؤشر تنويع الصادرات في الدول الثالث محل الدراسة.2رقم الجدول 

 184 .2112: أهم السلع التي تصدرها الجزائر عام 8رقم الجدول 
 181 .2112عام  تونس: أهم السلع التي تصدرها 11رقم الجدول 
 187 .2112عام مغرب : أهم السلع التي تصدرها ال11رقم الجدول 
 198 : تطور أداء مؤشر جاذبية االستثمار في كل من الجزائر، تونس والمغرب.12رقم الجدول 
لسيارات ومناصب الشغل حسب القطاع في : عدد الشركات العاملة في قطاع أجزاء ا13رقم الجدول 

 .2116تونس خالل سنة 
195 

 (. 1881 -1821: تطور حصة المحروقات في الصادرات الجزائرية )14الجدول رقم 
 الوحدة: مليار دينار الجزائري.
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 085 (.2114 -1823: التوزيع القطاعي لمناصب الشغل )12الجدول رقم 

 081 .(2112: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط )16الجدول رقم 

 011 .2112: عدد المؤسسات المكونة للنسيج الصناعي التونسي لسنة 12 الجدول رقم
 011 .2112: أهم القطاعات الصناعية في المغرب سنة 12الجدول رقم 
العمومي على مختلف القطاعات المتعلقة بتشجيع البحث والتطوير : توزيع االنفاق 18الجدول رقم 

 .واالبتكار
030 

 P2I. 051: عرض األقطاب التكنولوجية في المغرب 21الجدول رقم 
 050 : العناقيد ذات العالمة في المغرب.21الجدول رقم 
 Casanearshore. 049: معلومات عامة حول 22الجدول رقم 
 018 المقارنة بين أهم الحظائر التكنولوجية في الجزائر، تونس والمغرب.: 23الجدول رقم 

 



 

فهرس 

 كشال األ



 

      

 

 فهرس األشكال.
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 24 : العالقة بين التكلفة المتوسطة لإلنتاج والكميات المنتجة.1الشكل رقم 

 35 والفروقات في األجور ما بين األقاليم.T حواجز التبادل : 4الشكل رقم 

 67 الصناعية. : األسس التي تقوم عليها العناقيد3الشكل رقم 

 67 .: نموذج العناقيد4الشكل رقم 
 76 .: أهمية حاضنات األعمال5الشكل رقم 
 SBI. 77: نموذج البرنامج التعاوني لمعهد المشروع الصغير 6الشكل رقم 

 014 : نموذج نمطي للنظام الوطني لالبتكار مكيف لالقتصاديات دول المغرب.7الشكل رقم

 012 الوطني لالبتكار الجزائري.: النظام 8الشكل رقم 

 017 : النظام الوطني للبحث واالبتكار بالمغرب.9الشكل رقم 

 002 : األقطاب التكنولوجية ومفاهيم أخرى مشابهة.11لشكل رقم ا

 045 : عوامل نجاح المجمعات اإلقليمية التكنولوجية.11الشكل رقم 

 037 .األجنبي المباشر والنمو االقتصادي: العالقة ما بين تدفقات االستثمار 11الشكل رقم 
 060 : منحنى اإلبتسامة: توزيع القيمة على سالسل القيمة العالمية.13الشكل رقم 

 065 .1116: نظرة شاملة لتدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم لسنة 14الشكل رقم 
 077 .ار في الجزائراالستثمجاذبية ضمن مؤشر ضمان األداء ضمن المؤشرات الفرعية : 15رقم الشكل 

 077 .تونسار في االستثمجاذبية ضمن مؤشر ضمان األداء ضمن المؤشرات الفرعية : 16رقم الشكل 

 077 .مغربال ار فياالستثمجاذبية ضمن مؤشر ضمان األداء ضمن المؤشرات الفرعية : 17رقم الشكل 

 073 .1116في تونس : مستوى األجور في قطاع الصناعات 18الشكل رقم 
 440 .: عالقات التعاون التي تحدث بين األطراف المكونة للقطب*19الشكل رقم 
 450 : التوزيع الجغرافي لألقطاب التكنولوجية في تونس.11الشكل رقم 
 052 .: المرافقة في خلق المؤسسات الناشئة11الشكل رقم 
 457 : أهم مكونات القطب التنموي ببنزرت.11الشكل رقم 

 457 .: توزيع الفضاء داخل القطب التكنولوجي بصفاقس13الشكل رقم 

 421 : أهم المنصات الصناعية بالمغرب.14الشكل رقم 

 423 تافياللت. -: القطب الزراعي بمكناس15الشكل رقم 
 : المخطط األولي للمدينة الجديدة سيدي عبد اهلل.16الشكل رقم 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Ferhat Abbas Sétif 1.  

 

QUESTIONNAIRE : 

Dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat à l’université Ferhat Abbas. 

Sétif1 en Algérie, nous vous prions de bien vouloir accepter de répondre à ce 

questionnaire. L’objectif de cette recherche est de déterminer les facteurs qui favorisent 

le succès des technopoles dans les pays du Maghreb et surtout leur attractivité aux 

investissements directs étrangers. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la 

Technopole de Casablanca et nous essayerons d’aboutir par la suite aux faiblesses qui 

caractérisent la technopole de Sidi Abdallah à Alger.  

Nous vous remercions d’avance pour votre coopération. 

 Nom de l’entreprise : 

 Nationalité : 

 Secteur d’activité : 

 Nombre d’effectifs :  

 Type d’investissement : Production          Sous-traitance           Commercialisation  

Est-ce ces critères ont poussé à choisir le technopark de Casablanca ou 

Casanearshore comme site d’implantation ? 

Les chiffres (5,4,3,2,1) indiquent le degré d’importance du critère.  

5 : très important.   1 : pas important du tout. 

 5 4 3 2 1 

1) Proximité de l’aéroport/ port 

 

     

2) Qualité des infrastructures routières 

 

     

3) Proximité des fournisseurs (disponibilité des intrants) 

 

     

4) Présence de la main d’ouvre bon marché 

 

     

5) Présence de la main d’œuvre qualifiée 

 

     

6) Disponibilité des assiettes foncières 

 

     

7) Prix de location : 

 

     

8) Qualité des infrastructures de services  

 

     



9) Incitations fiscales : 

 

     

10) Législation : 

 

     

11) Climat des affaires 

 

     

12) Climat politique 

 

     

13) Cadre de vie loisirs, culture,  

 

     

14) Urbanisme, espaces verts, traitements des déchets et 

ordures 

     

15) Accès à la technologie 

 

     

16) Taille du marché 

 

     

17) Proximité avec les établissements d’enseignement 

supérieur 

 

     

18) Offre de financement 

 

     

19) Autres : 

 

 

 

 

     

20) Etes-vous intéressé par l’investissement en Algérie 

 

Pourquoi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 الملخص:

هتدف هذه الدراسة إىل تبيان مدى مسامهة األقطاب التكنولوجية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف كل من اجلزائر، 
تونس واملغرب. واهتمت بدراسات اجلغرافيا االقتصادية اليت تعين بكيفية توزيع األنشطة االقتصادية عرب األقاليم، وركزنا من خالهلا 

احمليط الذي يفسر جتمع األنشطة االقتصادية يف املكان اجلغرايف. وتعترب األقطاب التكنولوجية شكل من  -املركزعلى النموذج 
ة، املؤسسات التفاعل ما بني املؤسسات اإلنتاجيأشكال اجملمعات الصناعية أو العناقيد الصناعية اليت تقوم على االبتكار وعلى 

ة للشركات احمللية قاليم جاذبأ تعترب من العلوم النظرية إىل العلوم التطبيقية. وبالتايل، فهي العمومية واجلامعات، وتتميز باالنتقال
واألجنبية. وتوصلت الدراسة إىل أنه لنجاح األقطاب التكنولوجية، من الضروري توفري جمموعة من الشروط مثل اهلياكل الضرورية 

جيذب العمالة املؤهلة. أما فيما خيص التجارب حمل الدراسة، فإننا توصلنا  لألعمال، وكذا اإلطار املعيشي اجليد الذي من شأنه أن
إىل أن جناح القطبني التكنولوجيني يف كل من تونس واملغرب يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يرجع إىل أن كال البلدين جاذبا 

بد اهلل يف جذب ر فشل القطب التكنولوجي بسيدي عحتسني التهيئة العمرانية يف اإلقليمني. بينما يفس ، وإىلهلذا االستثمار
ية تتخوف بسبب خاصة نقص التنويع االقتصادي، حيث أن الشركات األجنبه اخنفاض جاذبية اجلزائر لباالستثمار األجنيب املباشر 

 رانية األساسية.مالقطب التكنولوجي يفتقر إىل شروط التهيئة العفضاء من نقص املوردين أو عدم كفاءهتم. باإلضافة إىل أن 

طاب اجملمعات الصناعية، العناقيد الصناعية، األقاحمليط،  -النموذج املركز: اجلغرافيا االقتصادية، المفتاحية الكلمات
 .اشرالتكنولوجية، االستثمار األجنيب املب

Résumé : 

Cette étude vise à montrer comment les technopoles contribuent à attirer les IDE en Algérie, en 

Tunisie et au Maroc. Elle s’est intéressée à l’étude de la géographie économique portée sur la 

répartition des activités économiques entre les territoires, et nous nous sommes concentrés sur le 

modèle centre- périphérie, qui explique la concentration des activités économiques dans l’espace 

géographique. Les technopoles sont une forme d’agglomération ou clusters industriels ou de pôles 

industriels basés sur l’innovation et l’interaction entre les entreprises productives, les institutions 

publiques et les universités, ils se caractérisent par un passage de la science théorique à la science 

appliquée. Ce sont donc des territoires attractifs pour les entreprises nationales et étrangères. L’étude 

a conclu que pour que la politique des technopoles réussisse, il est nécessaire de fournir un climat 

favorable aux affaires comme les infrastructures de qualité, ainsi qu’un bon cadre de vie capable 

d’attirer les employés qualifiés. En ce qui concerne les expériences étudiées, nous avons constaté 

que le succès relatif des technopoles en Tunisie et au Maroc dans l’attractivité des IDE est dû au fait 

que les deux pays sont plus ou moins attractifs de ce type d’investissement, aussi ces territoires sont 

conçus de façon à offrir des espaces agréables en matière d’aménagement du territoire. Quant à la 

technopole de Sidi Abdallah, sa difficulté à attirer des firmes étrangères s’explique par la non 

attractivité du pays dûe, en particulier, à la non diversification de son économie, car ces entreprises 

craignent le manque de fournisseurs, en plus la technopole marque un retard dans la réalisation des 

infrastructures. 

Mots clés : géographie économique, modèle centre- périphérie, clusters, agglomération, 

technopoles, innovation, investissement direct étranger. 


