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  مهني في الجزائرالتكوین المناطق الصناعیة بالعالقة قراءة في 
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Abstract:  
     This paper aims to highlight two important points as follows: 
- The indicators related to industrial zones, and vocational training and education in 
Algeria. 
-  The most important problems posed by the relationship (industry - vocational training), 
and what is expected of this relationship in achieving Algerian economic takeoff in light 
of the challenges posed by the logic of market. 
Key Words: Industrial zones; Vocational Training & Education; Competitive Poles; 
Poles of Excellence.  

  :ملخص
وأهـم اإلشـكاالت التـي  التكوين المهنـي، و المناطق الصناعية، على بعض المؤشرات المرتبطة ب وءسنحاول في هذه الورقة تسليط الض     

فـي ظـل  االقتصـادي والمـأمول مـن هـذه العالقـة فـي تحقيـق اإلقـالع  ، وما هـو المنتظـر)صناعة ـــــ تكوين مهنيالمناطق ال(لعالقةتطرحها ا
 .التحديات التي يطرحها منطق السوق

 .والتعليم المهنيين؛ األقطاب التنافسية؛ أقطاب التميزالتكوين ؛ المناطق الصناعية: يةكلمات مفتاح
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  :مقدمة
لـم يهـتم اإلسـتدمار الفرنســي بتصـنيع الجزائـر فــي عهـده، فالصـناعات التــي كانـت موجـودة  كانــت عبـارة عـن صــناعات       

موجهــة لســد االحتياجــات  االســتهالكية  للمقيمــين  األوروبيــين، مثــل بعــض الصــناعات المعدنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة 
فلقــد تركـزت بصــورة  . وعلــى قلتهـا لــم تكـن موزعــة توزيعـًا إقليميــًا متوازنـاً محـدودة األثـر والمفعــول، فضـالً عــن أن الصـناعات 

وخارج هاتين المنطقتين ال تعثر  بالكاد  على مؤسسـات صـناعية فيمـا عـدا  ،ثم منطقة البليدة ،أساسية  في منطقة  العاصمة
  .)1(املين في الصناعةمن السكان الع % 64منطقتي عنابة ووهران، وكانت العاصمة لوحدها تستحوذ على نسبة 

ولـــم تكـــن الخيـــارات الصـــناعية الجزائريـــة التـــي أتـــت فيمـــا بعـــد خيـــارات خالصـــة، وإنمـــا كانـــت تحـــت تـــأثيرات القـــوى       
فلقد حاصر الفكـر العـالمي الـذي كـان سـائدًا آنـذاك الجزائـر فكريـًا وفلسـفيًا ونظريـًا . الخارجية بأبعادها المتعددة والمختلفة

سـيما الفكــر الفرنسـي الـذي مــارس عليهـا ضـغطًا شـديدًا لتوجيــه التنميـة فيهـا، مســتغالً فـي ذلـك أوضــاعها منـذ االسـتقالل، ال
وهــو حصــار كــان الهــدف منــه توجيــه التنميــة بمــا يخــدم البلــد المســتدمر الســابق وضــمان . االقتصــادية واالجتماعيــة الصــعبة

فضــالً عــن  . زائــر للــتخلص مــن التركــة االســتدماريةوغــذت ذلــك الصــعوبات التــي  واجهتهــا الج. مصــالحه واســتمرار وجــوده
ــأثيرًا قويــًا علــى التــوطين الصــناعي رغــم  اإلرادة السياســية  القويــة فــي إعــادة  ضــعف البنــى التحتيــة الــذي مــارس هــو اآلخــر ت

، جغرافيًا واقتصادياً    .التوازن للمجتمع عمرانيًا
صـناعيًا ملحوظـا خاصـة فــي فتـرة السـبعينيات، يعـد مـن أهــم  ومـع ذلـك اسـتطاعت الجزائـر أن تكـون فيمــا بعـد نسـيجاً        

االسـتثمارات الوطنيــة فــي مجـال  اكتســاب المعرفــة التكنولوجيــة النظريـة والتطبيقيــة، والخبــرة فـي ميــادين التســيير والتخطــيط 
  . وإعداد اإلطارات البشرية

محاصــرة بفكــر عــالمي  جديــد أكثــر شراســة ولــم تلــتقط الجزائــر أنفاســها مــن حصــار الفكــر العــالمي القــديم لتجــد  نفســها 
؛ إذ بـدأت الجزائـر بإعـادة النظـر "سياسة االنفتاح االقتصادي غير  المبرمج"، السيما بعد تبنيها  لبعض من أوجهه "العولمة"

التــوطين الصــناعي الحضــري، سياســة األقطــاب الصــناعية، المنــاطق الصــناعية (فــي سياســاتها الصــناعية الســابقة بكــل أوجههــا
؛ واضــــعة  علـــى ســــلم  أولوياتهـــا  التوفيــــق  بــــين  األفضـــلية االقتصــــادية للمنشــــآت )ياســـة االنتشــــار الجغرافـــي للصــــناعةوس

   .واألفضلية االجتماعية للمجتمع، وهو التحدي الكبير الذي لن يتحقق إال بالتوازنات اإلقليمية والجهوية
 ن هـي مخزونهـا البشـري الـذي يجـب اسـتثماره لتشـجيع عالقـةومـن أبـرز الميـزات التنافسـية التـي تمتلكهـا الجزائـر اآل      

ـــة والمـــؤهالت العامـــة ). صـــناعة -تكـــوين( فالصـــناعة الجزائريـــة تعـــاني مـــن نقـــص فـــادح فـــي العـــرض مـــن الكفـــاءات المهني
ن بالمائــة مــن األجــراء الحــاملي 30بالمائــة فــي اإلدارة،  2فــي الصــناعة و ةبالمائــ 5والمتخصصـة، حيــث بلــغ مســتوى التــأطير

بالمائــة مــن األجــراء حســب الــديوان الــوطني لإلحصــاء يشــغلون مناصــب ال تتماشــى  40لمســتوى جــامعي بــدون مــؤهالت، 
فضــالً عــن . مليــون فــي الجزائــر 1.8إذ تقــدر االحتياجــات مــن التكــوين فــي اإلدارة العليــا والوســيطة بـــ  ؛وتكـوينهم األساســي

ت الضــريبية، تشـــجيع االســـتثمار فــي التكـــوين، دعـــم مؤسســـات ضــعف المؤشـــرات المباشـــرة لتشــجيع التكـــوين مثـــل الميـــزا
 .التكوين وتكوين المتكونين وغيرها
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  :البحث  إشكالية
يعــد التكــوين المهنــي بأنماطــه المختلفــة انطالقــًا مــن كونــه عمليــة اكتســاب مهــارة، وإتقانهــا، وتطبيقهــا، مــن الخيــارات       

تطوير الصناعة بشكل عام والمناطق الصناعية بشكل خاص، مـن خـالل محاولـة اإلستراتيجية التي تعتمد عليها الجزائر، في 
التي بقدر مـا مازالـت تطـرح  إشـكاالت عديـدة، ينتظـر منهـا تقـديم ) ة ــــ تكوين مهنييصناعمناطق (التجسيد الفعلي للعالقة 

 .دفعة قوية للصناعة الجزائرية
أهــم اإلشــكاالت التــي مــا هــي  : ات العالقــة، أبرزهــا لتســاؤالت ذطــرح الــبعض مــن اوعليــه؛ ســنحاول فــي هــذه الورقــة        

  والمــأمول مــن هــذه العالقــة  فــي تحقيــق اإلقــالع  ومــا هــو المنتظــر ؟)ة ـــــــ تكــوين مهنــييصــناعمنــاطق ( تطرحهــا العالقــة
  ؟في ظل التحديات التي يطرحها منطق السوق االقتصادي

  :كاآلتيمصاغة  اسية نطلق في هذا البحث من فرضية أسن: فرضية البحث
  .في االقتصاد الجزائري، على الرغم من اإلمكانات المتاحة )ة ـــــ تكوين مهنييصناعمناطق (ضعف العالقة 
  :يهدف البحث إلى :أهداف البحث

ـــ تكــوين مهنــييصــناعمنــاطق (تســليط الضــوء علــى أهــم اإلشــكاالت التــي تطرحهــا العالقــة  - فــي الجزائــر، مــن خــالل  )ة ــــ
  .م التحديات التي تواجهها الصناعة والتكوين المهنيأهتحديد 

إبراز المنتظر من كل من الصناعة والتكوين المهني في تحقيق التوطين الصناعي المطلوب فـي الجزائـر مـن خـالل بعـض  -
 .  المؤشرات الدالة

  اإلشكاالت المطروحة: في الجزائر) ة ــــ تكوين مهني يصناعمناطق (العالقة : أوالً 
في الجزائر الكثير من اإلشكاالت، منها ما هـو مـرتبط بالصـناعة، ومنهـا مـا هـو ) مناطق صناعية ـــ تكوين( رح العالقةتط     

ــالتكوين المهنــي ، ومنهــا مــا هــو مــرتبط بطبيعــة العالقــة بينهمــا ســنحاول Formation Professionnelle)( مــرتبط ب
  . استعراض البعض منها

  : توطين الصناعياشكالية التوطن الصناعي والـ  1
يعـد التصـنيع عمليـة اقتصـادية، واجتماعيــة، وتقانيـة متكاملـة يخطـط لهـا علــى المسـتويات القوميـة واإلقليميـة والمحليــة،      

وذلـــك مـــن خـــالل االختيـــارات الموفقـــة بـــين األنمـــاط الصـــناعية المختلفـــة؛ نمـــط . لتحقيـــق تنميـــة شـــاملة بمختلـــف أبعادهـــا
الصـــناعات الكبيـــرة، نمـــط الصـــناعات الخفيفـــة مقابـــل نمـــط الصـــناعات الثقيلـــة، نمـــط  مقابـــل نمـــط الصـــناعات الصـــغيرة

ـــل نمـــط الصـــناعات كثيفـــة رأس المـــال، ونمـــط الصـــناعات المعوضـــة  ـــل نمـــط  دلالســـتيراالصـــناعات كثيفـــة العمـــل مقاب مقاب
   .الصناعات الموجهة للتصدير

اختيــار المواقــع  التــوطين الصــناعي؛ ويعنــي لصــناعيالتــوطن او وتتجســد أهــداف التصــنيع مــن خــالل التــوطين الصــناعي     
، وجغرافيــًا وحتــى سياســيًا إلقامــة المشــروعات الصــناعية وتوزيعهــا مكانيــاً  ، واجتماعيــًا فهــو عمليــة . والبيئــة المناســبة اقتصــاديًا

الـدول  إرادية تخضع لتوجيه مباشـر ويـتم وفـق خطـة صـناعية شـاملة تسـعى إلـى تحقيـق أهـداف مضـبوطة تنـدرج ضـمن بـرامج
خالفــًا للتــوطن الصــناعي الــذي ينصــرف إلــى كونــه عمليــة تلقائيــة، والتلقائيــة هنــا ال تعنــي . )2(للتصــنيع وخطــط التنميــة للــبالد

فالتوطين الصناعي يختلف مع التوطن الصـناعي فـي المعنـى ويتفـق . الفوضوية وإنما تعني انه ال يخضع لتوجيه مركزي مباشر
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ــــر، كــــون المنشــــأة ال ــــة وطبيعــــة النظــــام االقتصــــادي معــــه فــــي األث صــــناعية كتنظــــيم اجتمــــاعي مهمــــا كانــــت طبيعتهــــا القانوني
ألنهـا تفـرض . واإليديولوجي الذي تعمل في إطاره، فسيكون لها التفاعل نفسه مع بيئتها االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية

الصـناعي يمكـن توقـع آثـاره ومعرفتهـا مسـبقًا فقـط نشـير إلـى أن التـوطين . دائما شروطها ومتطلباتها من أجل تحقيق أهدافها
وتكـون هــذه اآلثــار مــن أهــداف التــوطين الصــناعي، بينمــا فــي التــوطن الصــناعي قــد تكــون لــه آثــار لكنهــا ليســت مــن أهدافــه 

  .)3(على األقل بالنسبة إلى صاحب المشروع الذي يهمه باألساس النجاح االقتصادي لمشروعه. الرئيسية
معـــايير مصـــالح المشــروع ويرعاهـــا صـــاحب ؛ الصـــناعي مــن حيـــث التوجيـــه إلــى نـــوعين مـــن المعــاييرويخضــع التـــوطين       

، دولــة، ومعــايير مصــالح البيئــة أو الوســط وترعاهــا األجهــزة المعنيــة فــي  ، معنويــًا المشــروع مهمــا كانــت طبيعتــه شخصــًا طبيعيــًا
  .  الدولة والهيئات المحلية وبعض الجمعيات غير الحكومية

المنــاطق الصــناعية مــن الخصــائص المميــزة للتــوطين الصــناعي، انطالقــًا مــن كونهــا تمثــل ذلــك المجــال النــوعي  وتعــد      
وتقـــوم . المجســد فـــي الرقعــة الجغرافيـــة المجهـــزة بالوســائل الضـــرورية لممارســة النشـــاط الصـــناعي، والمســتجيبة الحتياجاتـــه

المنتجــات /اعتبــارات المــواد الخــامو  االعتبــارات الســوقية :المنــاطق الصــناعية علــى الكثيــر مــن االعتبــارات المكانيــة منهــا
اعتبـارات الصـناعات الحـرة أو غيــر  .اعتبـارات التـدخل الحكــومي واعتبـارات االقتصـاد الــوطني أو الكلـي  .السـلعة المقارنـة

ـــة، و و  المقيـــدة ـــة، والســـلوكيات الفردي ـــرة المحلي ـــة، وتـــراكم الخب ـــارات أخـــرى كالعمالـــة المـــاهرة والمدرب أســـعار األراضـــي اعتب
مـن خـالل االختيـار األمثـل لهـذه  وال يمكـن للتـوطين الصـناعي أن يحقـق أهدافـه إالَّ . والمباني، والعوامـل اإلداريـة والسياسـية

   .المناطق
لم تبحث الجزائر بعد االستقالل عن التوزيع المكاني األمثل للمشروعات، بقدر ما كانت تبحث عن تعـويض الشـعب       

سـنوات الحرمـان التـي عاشـها، فتبنـت فـي خياراتهـا الصـناعية بعـد االسـتقالل بعـض مفـاهيم التـوطين الصـناعي الجزائـري عـن 
مــن خــالل نمــوذج ديســتان دوبــرنيس للتصــنيع الــذي اســتنبطه مــن نظريــة أقطــاب النمــو لفرانســوا بيــرو والتــي تــم تطبيقهــا فــي 

ـــل بريطانيـــا ـــل، وذلـــك الكثيـــر مـــن البلـــدان كوســـيلة فـــي التخطـــيط اإلقليمـــي مث ـــا، واســـكتلندا، واألرجنتـــين، والبرازي ، وايطالي
باســتغالل الثــروات المنجميـــة التــي تحوزهــا الجزائـــر، هــذا النمــوذج الـــذي تبنتــه الحكومــة الجزائريـــة فــي مخططاتهــا األولـــى 

ـــة ـــاعي األول والثـــاني(للتنمي ـــد والصـــلب والصـــناعات البيتروكيماويـــة و ) المخطـــط الرب صـــناعة باالعتمـــاد علـــى صـــناعة الحدي
هـذه الصــناعات المصـنعة ســتخلق سلســلة مـن الصــناعات األخـرى، ومــن ثـم يكــون هنــاك  علـى اعتبــار أنَّ  ،اإلسـمنت وغيرهــا

نوع من التكامل بين هذه الصناعات، واستطاعت أن تحقق الجزائر نسيجًا صـناعيًا مهمـًا مـن خـالل الكثيـر مـن المؤسسـات 
   .الوطنية
أهمهــا تلــك المرتبطــة بالمنــاطق الصــناعية التــي تتعــرض اليــوم للكثيــر مــن  ،يــر مــن جوانبــهلكــن انتقــد هــذا الخيــار فــي كث      

  ) 4(:االنتقادات سواء من  حيث حجمها، أم من حيث أنواع الصناعات الموجودة بها، ودراسة موقعها وتوزيعه
اطق الصـناعية بغـرب الـبالد لوحظت مبالغة كبيرة في مسـاحة هـذه المنـاطق الصـناعية؛ إذ تتـراوح المنـ: فمن حيث حجمها -

هكتــار، فضــالً عــن تموقعهــا فــي أراضــي زراعيــة خصــبة، مثــل المنطقــة الصــناعية بســعيدة التــي  2000هكتــار و 50مــا بــين 
أقيمـت فــوق أراضــي زراعيــة مرويــة، ومنطقـة أرزيــو بطيــوة التــي حولــت إلــى منطقـة صــناعية للبتروكيميــاء بعــد أن كانــت أراضــي 

  .هكتار 2000رت بـ  زراعية وشواطئ بمساحة قد
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عدم انسجام الصناعات الموجودة بها مع الطابع المحلي واإلقليمي، مثل تضمنها لصـناعات كيمائيـة داخـل وسـط زراعـي  -
زيــادة علــى . بــدالً مــن اختيــار صــناعات زراعيــة، واعتمــاد مصــانعها علــى نقــاط بعيــدة لجلــب المــادة األوليــة وتصــريف المنــتج

  .والسلبيات التي قد تؤدي إليها  كأخطار التلوث ذلك عدم االهتمام باألخطار
دراســـة الموقـــع الصـــناعي التـــي عـــادة مـــا تـــتم فـــي مكتـــب بمعـــزل عـــن المقومـــات الصـــناعية األساســـية والمـــوارد المحليـــة  -

وهــذا بســبب إمــا الدراســات الســطحية واإلطــارات غيــر الكفــؤة التــي تســند إليهــا هــذه . واإلقليميــة ممــا أنــتج أخطــاء كبيــرة
  .اسات، أو ألنه يعتمد فيها على الوسائل المكتبية دون الخروج للميدان والقيام بما يعرف بالدراسات المقارنةالدر 

توزيعها غير المتوازن على مسـتوى القطـر والـذي جعلهـا تخلـق منـاطق يتكـدس فيهـا السـكان ومنـاطق طـاردة للسـكان ومـا  -
  .لذلك من تبعات خاصة على المستوى االجتماعي

   .ضيف ضعف شروط االستثمار في العديد منها كالتهيئة والماء واإلنارة العمومية واألمنون      
باختصار لم تستطع المناطق الصناعية في الجزائر كفاية توليد نمو ديناميكي لالقتصاد وتقوية العالقـات المتبادلـة والترابطيـة 

فأنتجـت ). أقطـاب النمـو(ر إلـى ذلـك فرنسـوا بيـرو   المنـتج، كمـا أشـا –فيما بين مكوناته ضمن محور عالقات المستخدم 
 وهـــذا مـــا يظهـــره تقيـــيم لجاذبيــة األقـــاليم فـــي الجزائـــر، حســـب الجـــدول. بــذلك خلـــالً اقتصـــاديًا واجتماعيـــًا وجغرافيـــًا كبيــراً 

  .الملحق
ر خــارج قطــاع لــذلك تســعى الجزائــر إلــى إعــادة قــراءة لالنتشــار الصــناعي، الســيما بعــد تفــاقم مشــكلة ضــعف االســتثما     

لتأهيـل  جديـداً  أطلقـت الحكومـة مشـروعاً وعليـه؛  . النفط، في ظل الكثير من التحـديات تـأتي فـي مقـدمتها المؤهـل البشـري
منطقـة  43، مـوازاة مـع اتخـاذ مجموعـة مـن اإلجـراءات العمليـة الراميـة لتفعيـل مشـروع إنجـاز جميع المناطق الصناعية وطنياً 

وذلـك فـي خطـوة لضـمان إعـادة انتشـار المشـاريع االسـتثمارية وضـمان نجاعتهـا بمـا يمكنهـا واليـة،  40صناعية جديدة عبـر 
 ماليـاً  خصصـت لـه الحكومـة غالفـاً  .ألن تكون بدائل جديدة السـتحداث مناصـب شـغل بالواليـات خاصـة المنـاطق المعزولـة

ً بتهيئتهـا  2014فــاق آلمقـرر إنهاؤهــا فــي وا مليــار ســنتيم، 8800مقـداره  وصـيات الواليــات التــي ستحتضــنها علــى خص بنــاء
إذ يرتقــب أن تضــم واليتــا البليــدة وبجايــة منــاطق صــناعية  ؛وبمقترحــات الــوالة ومراعــاة المخطــط الــوطني للتهيئــة اإلقليميــة

إلقامــة الصـــناعات  هكتــاراً  63متخصصــة للصــناعات الغذائيــة، وواليــة ســـيدي بلعبــاس ستحتضــن منطقــة صـــناعية بمســاحة 
يشـتكي وينتظـر حـل العديـد مـن المشـاكل التـي  .لصناعات الميكانيكيةلها مالئمة ينة ينظر إليها على أنَّ اإللكترونية، و قسنط

افتقـــار معظـــم هـــذه المنـــاطق للمرافـــق الضـــرورية كالمـــاء والغـــاز، اإلنـــارة العموميـــة،  : هـــا،  مثـــلمـــن المســـتثمرين من لكثيـــرونا
  .وغيرها الطرقات، شبكات الصرف، وسائل االتصاالت،

يبلـغ عـددها التـي وحدها في الوقت الـراهن مهـام إنشـاء وتهيئـة وتسـيير المنـاطق الصـناعية والنشـاطات الدولة  تتحمل       
منطقـــة نشـــاطات، تمتـــد علـــى مســـاحة تتجـــاوز  450ألـــف هكتـــار و 12  منطقـــة صـــناعية علـــى مســـاحة إجماليـــة تفـــوق 72

تسـمح للشــركات الخاصـة بــأن تخـوض تجربــة  اعتمــدت إجـراءات جديــدة 2017وحسـب قــانون الماليـة  .هكتـار 17000
إســناد لوكالــة الوســاطة  حيــث تــمَّ ؛ علــى الدولــة اإلنشــاء والتســيير للمنــاطق الصــناعية ومنــاطق النشــاط، بعــد أن كانــت حكــراً 

الــنقص المســجل فــي هــذا  لمواجهــة  2012منطقــة صــناعية عصــرية ونموذجيــة عــام  42والضــبط العقــاري مشــروع إنجــاز 
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صـناعية بعـد انقضـاء برنـامج   منطقـة 70تأهيـل الهـدف منـه ، 2016مع إطالق مشـروع جديـد، فـي جـانفي موازاة  المجال،
  .مليار دينار 25وخصص له ميزانية  2015إلى  1999خاص بعصرنة وتأهيل المناطق الصناعية الذي امتد من 

طلـوب، انطالقــًا مـن مفــاهيم التــوطن بمعنـى تحــاول الدولـة أن تعطــي للقطــاع الخـاص دورًا فــي تحديـد االنتشــار الصــناعي الم
أي االسـتفادة مــن مزايـا التــوطين الصـناعي والتــوطن . الصـناعي، لتـزاوج بــين دور الدولـة ودور المؤسســات الخاصـة فــي ذلـك

  .الصناعي
   :إشكالية اإلقليم االقتصادي المتكاملـ  2

إلى اإلقليم االقتصادي المنـدمج الـذي يتميـز  ينصب االهتمام اآلن وفي إطار التحليل الموقعي المعاصر على الوصول      
  )5(:بتكامل مواقعه ومناطقه اإلنتاجية من خالل شروط التكافؤ اآلتية

  .وهي التأثيرات المتولدة الممتدة إلى مناطق أخرى: التأثيرات االنعكاسية -
  .وهي التأثيرات المتولدة المتبادلة بين المناطق: التأثيرات التماثلية أو التناظرية -
  .ناألخرتيومن خاللها تصبح المنطقة الواحدة وسيطة في انتقال التأثيرات مابين المنطقتين : لتأثيرات االنتقاليةا -

هذه الشروط التي تؤدي إلى تعادل الطاقة اإلنتاجية لمختلف المواقع االقتصادية مـع الطاقـة االسـتيعابية لنشـاطات هـذه     
أصــبحت  ةحـدود االقتصـادي اإلقليمـي والحضـري هيـة االقتصـادية، انطالقـًا مـن أنَّ المواقـع فيسـود التـوازن اإلقليمـي مـع الرفا

ترتبط بنطاق التأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة لكافـة النشـاطات واالسـتثمارات والتحـوالت المتولـدة عـن مجـال إقليمـي أو 
مه اإلدارات المحليــة مــن مجــال حضــري أو المنعكســة عليــه، بعــد أن كانــت حــدود المــدن واألقــاليم تتقيــد عــادة بمــا ترســ

جغرافــي رســمي، فالتقســيمات اإلقليميــة القتصــاد  بلــد ال يفتــرض أن يتبــع بالضــرورة التصــنيفات اإلداريــة الرســمية، إال فــي 
  .نطاق المعلومات اإلحصائية التي تكون مصادرها رسمية

   )6(:بمجموعة من المعايير وتتحدد التقسيمات غالباً     
فكلمـا كـان البلـد كبيـرًا  . المساحة أو عدد السكان وتوزيـع التجمعـات السـكانية الحضـرية والريفيـةحجم البلد من حيث  -

  .بالمقارنة مع بلد كتونس كلما كان عدد التقسيم أكبر، كالصين مثالً 
نــت العالقـات الهيكليــة لالقتصـاد الــوطني ومـدى انتشــار المـوارد االقتصــادية والنشـاطات اإلنتاجيــة عبـر البلــد، فكلمـا كا -

  .العالقات متكاملة ومتوازنة تزداد الحاجة إلى عدد أكبر من التقسيمات
شبكة المعلومات ونظم االتصاالت، فكلما كانـت هـذه الشـبكات والـنظم أكثـر انتشـارًا فـي الـداخل وأعلـى كفـاءة تـزداد  -

  .الحاجة إلى عدد أقل من التقسيمات
أو مـن األسـفل إلـى األعلـى، وتـزداد الحاجـة للتقسـيمات فـي أساليب التخطيط المتبعة، هل هي من األعلى إلى األسـفل  -

ويمكـن التركيـز علـى عـدد محـدود مــن . الحالـة األولـى بغـرض الوصـول إلـى أدق التفاصـيل للمشـروعات التخطيطيــة وإدارتهـا
  .   التقسيمات أو التوزيعات المكانية في الحالة الثانية

، ففـي الوضـع األول ال توجـد حاجـة   النظام السياسي للدولـة مـا إذا كـان  نظـام الحكـم - مركزيـًا شـموليًا أو ال مركزيـًا فـدراليًا
كبيــرة إلــى تجزئــة االقتصــاد إلــى العديــد مــن التقســيمات المكانيــة، أمــا فــي الوضــع الثــاني فيتطلــب األمــر اعتمــاد المزيــد مــن 



– 

 

 311 
 

  JFBE 2018   

وبـين المصـالح الخاصـة  ،ل إقلـيمالتقسيمات، وبما يكفل تجاوز العديد من حاالت التعارض بين المصالح الموقعية ضمن ك
  .لكل إقليم وبين األهداف الوطنية االتحادية من جانب آخر

  )7(:ومن أهم التحديات التي تواجه اإلقليم االقتصادي المتكامل في الدول النامية بشكل عام والجزائر بشكل خاص  

اميكي بـين المكونـات القطاعيـة والمكونـات بسـب عـدم وجـود توافـق دينـ ،الوحدات المبعثرة قطاعيـًا وموقعيـًا ومؤسسـاتياً  -
حيــث يوجــد تمركــز لــبعض الصــناعات فــي مواقــع محــدودة عــادة العواصــم والمــوانئ  وتخلــو منهــا  ؛الموقعيــة للبنيــة الصــناعية

  .مواقع أخرى أو ما يعرف بظاهرة االنحسار نحو الرأس
  .ية واالجتماعيةعزلة التنظيمات اإلنتاجية الكبرى واألكثر أهمية عن بيئتها االقتصاد -
كإهمــال المــواد الخــام الزراعيــة فــي   ،بــين النشــاطات الخدميــة والصــناعية والزراعيــة) التفاعليــة(عــدم االســتجابة المتبادلــة -

  .مع عدم وجود تدفق انسيابي للموارد والسلع والخدمات ،األغراض الصناعية التحويلية
مــع ضـعف عناصـر البنيـة التحتيـة، ونقــص وسـائل النقـل السـريعة والرخيصـة، ووســائل  ،تشـتت األسـواق المحليـة والوطنيـة -

  . االتصال والتخزين
  .اصطدام األهداف االستثمارية بقيود الموارد ومعدالت التفاوت في الدخول وضيق األسواق الحضرية واإلقليمية -
نــاطق الحضــرية والريفيــة خــارج العاصــمة مشــاكل المــنظم التــي تتمثــل فــي قلــة المعلومــات حــول فــرص االســتثمار فــي الم -

وبعــض المــدن الرئيســية، وهــو مــا يرفــع درجــة المخــاطر لــديهم، فضــالً عــن تــأثرهم بالحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة فــي 
ــــد: الســــيما والمــــؤثرات الســــلوكية ؛العاصــــمة ــــة( التقلي ــــة أعلــــى( والمحاكــــاة) نفســــها العناصــــر مــــن الفئ ) المنظمــــون مــــن فئ
تجعلهم يفضلون التمركـز فـي المركـز الحضـرية الكبـرى علـى االسـتثمار والعمـل فـي المنـاطق األقـل ) أمام اآلخرين(والمظهرية

  .تقدمًا حتى ولو كانوا ينتمون إلى هذه المناطق
التباينات الكبيرة فـي مكافـآت عناصـر اإلنتـاج تجعـل العمالـة المـاهرة والمنظمـين المبتكـرين علـى قلـتهم ورؤوس األمـوال  -

  .درتها تتجه إلى المواقع األكثر تقدماً على ن
 : ـ اشكالية التكوين المهني 3
فهــو  هــو تعلــم فــي نطــاق ضــيق يــرتبط بمهنــة واحــدة .التكــوين المهنــي عمليــة اكتســاب مهــارة، وإتقانهــا، وتطبيقهــاإن       

يـت كلينتـون هـو أول مـن دي واويعـد  .ينصب على ذلك التكوين في مجال الحرف التي تتطلـب قـدرًا مـن المهـارة والمعرفـة
  )8(.1809مفهومه الحديث بنيويورك سنة أنشأ مدارس التكوين المهني ب

مجــاالت التكــوين المهنــي متعــددة ال يمكــن حصــرها، كــون المهــن ليســت متعــددة ومتنوعــة فحســب، بــل هــي معقــدة إنَّ    
في قلب العالقة بين النظام التربـوي التعليمـي يقع التكوين المهني  .ومتغيرة تتطور مع تجدد التقنيات ومع تطور التكنولوجيا

ـــاجي، ـــة، : يـــرتبط بـــأطراف كثيـــرةو  مـــن جهـــة وبـــين النظـــام اإلنت ـــة، جهويـــة، محليـــة ومؤسســـات تربويـــة وتعليمي هيئـــات حكومي
   .ومؤسسات اقتصادية، ومنظمات عمالية ومجتمع مدني وغيره من األطراف

كثيـرة مـن التكـوين؛ أهمهـا التكـوين اإلقـامي والتمهـين وبخمـس مسـتويات،   يقدم قطاع التكوين المهني بالجزائر أنماطاً       
   )9(:ويواجه التكوين المهني في الجزائر الكثير من اإلشكاالت، نوجزها كاآلتي
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حالة مـن االزدراء والـرفض مـن المجتمـع للتكـوين المهنـي، علـى الـرغم مـن ؛ إذ تسجل القيمة االجتماعية للتكوين المهني -
كون قطاع التكوين المهني ال يستوعب عادة إالَّ الراسـبين أو الفاشـلين مـن النظـام المدرسـي،  .النوع من التكوينأهمية هذا 

  .أو ممن ُسدَّت أمامه كل األبواب 
لــم ينظــر للتكــوين المهنــي كعمليــة حقيقيــة لإلدمــاج المهنــي، ومــن ثــم لــم يســتفد مــن المــوارد ؛ مشــكلة اإلدمــاج المهنــي -

ه؛ حيـث عــان التكـوين مــن إهمــال واضـح فــي كـل مراحــل المنظومــة التربويـة بالمقارنــة مـع مســتويات التعلــيم الضـرورية لتطــوير 
ويطلــب منــه اليــوم أن  ،األخــرى، ســواء مــن حيــث معــدالت االلتحــاق أم مــن خــالل الكفايــة الماليــة، أم حيــث هــدف النوعيــة

  .يؤدي دورًا أكبر في تحقيق التنمية
ن طلـب المؤسسـات مـن التكــوين المهنـي والعـرض الـذي تقدمـه مؤسسـات التكـوين المهنــي، بـي التوافـق النـوعيمحدوديـة  -

  .نظرة المؤسسات االقتصادية السلبية لمخرجات التكوين المهنيبسبب 
المهنـي ولـيس علــى  االعتمــاد علـى التعـداد السـكاني فـي توزيــع مؤسسـات التكـوينمـن خـالل  التوافـق المكـانيمحدوديـة  -

  .خصوصية المنطقة
نسب البطالة المسجلة بالنسبة إلى خريجي التكوين  المهنـي فـي ، ويمكن أن يالحظ من خالل التوافق الكميمحدودية  -

  .بعض المهن، والحاجة الماسة المسجلة لبعض المهن األخرى
  المأمول: في الجزائر) صناعة ــــ تكوين مهني مناطق (العالقة : انياً ث

تماشـيًا مـع التطـورات التكنولوجيـة والمعرفيـة ) منـاطق صـناعية ــــ تكـوين مهنـي(ابي للعالقةتحاول الجزائر التجسيد اإليج     
، وإصــالح قطــاع التكــوين األقطــاب التنافســية المتكاملــة وأقطــاب التميــزالحاصــلة، مــن خــالل الكثيــر مــن اآلليــات، كإنشــاء 

  .المهني بتدعيمه بما يعرف بالتعليم المهني
  :و أقطاب التميزالمتكاملة  مناطق األنشطة الصناعية - 1

عبـارة عـن حيـز اقتصـادي محلـي متطـور، هـي  Clustersاألقطاب التنافسية إن مناطق األنشطة الصناعية المتكاملة أو     
مـن  ،تجميع مؤسسات ذات أنشطة اقتصادية وتكنولوجية مرتبطة فيمـا بينهـا بعالقـات تكامليـة وتعاونيـة أفقيـة ورأسـيةيتم فيه 

مــــع محيطهـــا اإلداري واالجتمــــاعي  وأيضـــاً . لمــــوارد والخبـــرات والمعـــارف مــــن بحـــث، تكــــوين واستشـــاراتخـــالل تبـــادل ا
 ةيـتم اختيـار موقـع هـذه المنـاطق بتـوفره علـى األقـل علـى أربعـو  .ومؤسسات التعلـيم والتكـوين للحيـز الجغرافـي الموجـودة بـه

   )10(: هي ،شروط
  ؛مدى قدرته واستجابته لتلبية احتياجات المؤسسة -
 مدى استجابته لبعد التهيئة اإلقليمية؛ -
 األولوية تعطي فيه للمؤسسات القائدة؛ -
  .اليد العاملة المؤهلة -

حيــث تتطلــب هــذه المنــاطق لنجاحهــا المنــاخ االقتصــادي والتنافســي المالئــم، والبنــى التحتيــة الجيــدة، والقــرب مــن        
األولويـــة ســـتكون للمنـــاطق التـــي لهـــا االســـتجابة  بمعنـــى أنَّ . لعامـــةمراكـــز التكـــوين والجامعـــات واالســـتفادة مـــن الخـــدمات ا

وتكــون فــي إطــار مــن التهيئــة اإلقليميــة الــذي  ،ألهــداف خلــق القيمــة المضــافة وتحســين التنافســية للنظــام اإلنتــاجي الــوطني
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 تعيــق اســتمرارية وعليــه؛ تــم إنشــاء مجمعــات صــناعية بطريقــة تدريجيــة حتــى ال .)11(ضــمن التــوازن بــين المنــاطقتيفتــرض أن 
وبـين توقيع ثـالث اتفاقيـات بـين مـدارس كبـرى    النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية،  وتمَّ في هذا اإلطار أيضاً 

وآخـر بـين المدرسـة “ مجمـع ميكانيـك الدقـة”كاتفاقيـة بـين المدرسـة الوطنيـة متعـددة التقنيـات و،  صـناعيةالمجمعـات هـذه ال
ويخـص االتفـاق الثالـث . التطـويرو ومجمـع الرقمنـة بهـدف تلبيـة طلبـات المجمعـات فـي مجـال البحـث العليا لإلعـالم اآللـي 

شــراكة بــين معهــد التكــوين فــي التكنولوجيــا والمناجمنــت ومركــز التجــارة العــالمي الجزائــر، إلطــالق ماســتر فــي التجمعــات 
  .اإلقليميةوالشبكات 

نشـطة للتكـوين والبحـث وأنشـطة االبتكـار فـي حيـز جغرافـي واحـد وعلـى الغرض منها هـو تجميـع أأما أقطاب التميز ف       
؛ حيــث تكــون هــذه األقطــاب جاذبــة للطلبـة المتميــزين، والعلمــاء األكثــر شــهرة والمؤسســات المبتكــرة واألكثــر مسـتوى عــاٍل 

سـتراتيجية الصـناعية الحيائز االقتصادية كأقطـاب التنافسـية وأقطـاب التميـز لتحقيـق أهـداف اإلويعول على بعض . ديناميكية
مــن التأهيــل مثــل البنـى التحتيــة، والقــرب مــن الجامعــة  وربـط تواجــد مثــل هــذه الحيـائز فــي حيــائز جغرافيــة علــى مسـتوى عــاٍل 

امتيــاز فــي الفالحـــة  أقطــاب 7ولقـــد تــم فعــالً إنشــاء الــبعض منهـــا كإنشــاء  ،)12(ومراكــز التكــوين، وتــوفير الخــدمات العامــة
  .والصناعة الغذائية

   :ينالتعليم المهنيكوين و الت ـ 2
تمت إعادة تنظيم االتجاه التكويني من خالل اعتماد الـوزارة المعنيـة للتعلـيم المهنـي فـي إطـار إصـالح قطـاع التكـوين        

وتحــاول وزارة التكـوين والتعلـيم المهنيـين بـذلك تفعيـل دور التكــوين  ن مسـتوى مخرجـات التكـوين المهنـي،المهنـي، وتحسـي
  .التعليم المهني في التنمية؛ السيما بالنسبة على القطاع الصناعيالمهني و 

 تحــــاول الــــوزارة الوصــــية تكييــــف المهــــن مــــع األقطــــاب الّصــــناعية المنتشــــرة عبــــر واليــــات الــــوطن ومرافقتهــــا فــــي كــــل      
 ،صــناعية مة أ، وتحديـد طبيعتهــا ســواء كانــت فالحيــهمــن دراســة احتياجـات كــل منطقــة علــى حــد حتياجاتهـا، وذلــك انطالقــاً ا

وترتكـز دراسـة مطابقـة العـروض التكوينيـة  ،مراعاة متطلباتها الضـرورية وأهـم القـدرات واإلمكانيـات التـي تتميـز بهـافضالً عن 
، باإلضافة إلـى مواكبتهـا لمختلـف الطابع الذي تعرف به المنطقة أوالً  لىفي الوالية على عدة أطر مرجعية باألساس تحتكم إ

   .التي يعرفها المحيط االقتصادي التطورات والتحوالت
منصــــب  290.000أكثــــر مــــن حســــب إحصـــائيات الــــوزارة المعنيــــة،  2018قطــــاع التكــــوين المهنــــي بدايــــة يعـــرض و      

إلــى  اإلجمــاليمؤسســة تكوينيــة جديــدة ليصــل العــدد  20ـ بيــداغوجي مــن مختلــف أنمــاط التكــوين ويــدعم هياكــل القطــاع بــ
مسـتوى تقنـي إلـى ارتفاع عروض التكـوين بالنسـبة مع تسجيل   .مكون جديد 2.000مؤسسة عالوة على توظيف  1.250

قــامي مقارنــة بــدخول إمنصــب تكــوين  7.000منصــب تكــوين إقــامي جديــد لهــذا الــدخول أي بزيــادة  24.000سـامي إلــى 
  .للطلب المتزايد على التكوين في هذا المستوى وذلك نظراً  ،2017فيفري لسنة 

ً ع عــروض يــتوز ويــتم       علــى الطلــب وباالعتمــاد علــى التخصصــات التــي تتضــمنها المدونــة الرســمية للتكــوين  التكــوين بنــاء
العموميـة   قامت الوزارة الوصية ببرمجة تخصصات مرتبطة بمهن تتعلـق بالصـناعة والفالحـة والبنـاء واألشـغال  المهني؛ حيث

وبلغـت نسـبة التخصصـات . ي مسـألة التنويـع االقتصـاديفـ التي تم تصنيفها ضمن القطاعات الحيوية التي يتم التركيز عليهـا
نســــبة التخصصــــات ، وتجـــاوزت 2017ســــنة للتكــــوين  اإلجمـــاليبالمائـــة مــــن العــــرض  26,46المرتبطـــة بمهــــن الصــــناعة 
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نســبة التخصصــات المتعلقــة بمهــن البنــاء بينمــا شــكلت  ،بالمائــة 10غذيــة والزراعــة ألالمبرمجــة فــي مهــن الفالحــة وصــناعة ا
  .)13(للتكوين اإلجماليبالمائة من العرض  17,35العمومية  واألشغال

بمجـــاالت النســـيج،  وتتعلـــق أساســـاً  ،تخصـــص جديـــد 100أزيـــد مـــن  التكـــوين والتعلـــيم المهنيـــين برمجـــت وزارةقـــد و      
علـــى الفالحـــة، تربيـــة الحيوانـــات والفندقـــة، كمـــا أدرجـــت الـــوزارة تخصصـــات مرتبطـــة بمهـــن الميـــاه والبيئـــة بمراكـــز التكـــوين 

واليـة الـى جانـب تخصـص فـي االتصـاالت السـلكية   22الطاقات المتجـددة علـى مسـتوى و  ،والية عبر الوطن 41مستوى 
ـــةوأدرجـــت أيضـــًا . واليـــة 33علـــى مســـتوى  ـــدة فـــي مجـــال الرقمن لـــى جانـــب تخصصـــات أخـــرى تتـــوج إ  تخصصـــات جدي

وكــــذا فــــرز وتنظيــــف المنشــــآت  ،الحضــــريةبشــــهادات تأهيــــل فــــي ميــــادين صــــيانة الحظــــائر والحــــدائق الصــــيانة والنظافــــة 
  .)14(الحديدية

مـن الحاصـلين علـى شــهادات فـي تخّصصـاتهم حظـوا بإدمـاج فـي المؤّسسـات المســتقبلة  ٪ 83وتجـدر اإلشـارة إلـى أنَّ      
سـيلة مـع احتياجـات االقتصـاد الـوطني وأفضـل و  األكثـر تكيفـاً  وصـفهلتمهـين بكبـرى لأهميـة  ة الوصـية كمـا تعطيـة الـوزار  .لهـم

ـــتم  اإلجمـــاليبالمائـــة مـــن الحجـــم الســـاعي  80كـــون لتســـهيل تشـــغيل الشـــباب   المخصـــص للتكـــوين عـــن طريـــق التمهـــين ي
؛ إذ حــاملي شــهادات التمهــين فــي عــالم الشــغل إدمــاجممــا يســهل  ،بالمؤسســة االقتصــادية عــن طريــق فتــرات تــربص تطبيقــي

  ركيز بصورة أكبر على نمط التكوين عن طريق التمهينتنويع عروض التكوين التأهيلي على المدى القصير والت يسجل 
ـــدفقات التعلـــيم       ـــه ت ـــذ الســـنة الرابعـــة متوســـط فـــي إطـــار مـــا يعـــرف بإعـــادة توجي ـــي فقـــط تالمي ويســـتقطب التعلـــيم المهن

اإلجباري؛ إذ يستفيد هؤالء من معارف عامة وعلميـة، ويكافـأون بشـهادة مسـتوى رابـع، حيـث يشـترط فـي مخرجـات التعلـيم 
لمهني التحكم في المؤهالت األساسـية التـي تسـمح لهـم بتملـك تأهيـل مقبـول، يمكـنهم مـن اإلدمـاج المهنـي، ومـن القـدرة ا

علــى التكيــف والتغييــر، وتحقيــق هــدف اســتراتيجي وهــو تجنــب مخرجــات نظــام تربــوي بــدون تأهيــل، وهــو البعــد الــذي تريــد 
لتعلـــيم المهنـــي فـــي تزويـــد القطـــاع الصـــناعي باليـــد العاملـــة ويعـــول علـــى مخرجـــات ا. 2020تحقيقـــه الـــوزارة الوصـــية آفـــاق 

تلميــذًا  147024ويتوقـع أن تبلــغ  . 2005/2006تلميــذًا ســنة  936وبلغــت التـدفقات نحــو التعلــيم المهنـي .  المؤهلـة
  .)15(بالمائة 28، بنسبة 2020في 

  :خاتمة
فـي الجزائـر بـالنظر لإلشـكاالت ) ــــ تكـوين مهنـيمناطق صناعية (ضعف العالقة يمكن أن نسجل بعد الطرح السابق،        

والتي يمكن تصـحيحها مـن خـالل الكثيـر مـن اآلليـات التـي يمكـن إيجـاز . المطروحة، وعلى الرغم من اإلمكانات الموجودة
    :البعض منها في النقاط اآلتية

دقيـق األنمـاط الصـناعية المناسـبة كل بشتحديد و مكن أن يتحقق إال بي الوصول إلى اإلقليم المتكامل في الجزائر الأن  -
لخصوصية االقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات والتحديات الخارجية، وذلك مـن خـالل االختيـارات الموفقـة بـين األنمـاط 

نمــط الصــناعات الصــغيرة، مقابــل نمــط الصــناعات الكبيــرة، أو نمــط الصــناعات الخفيفــة مقابــل نمــط  :الصــناعية المختلفــة
مقابـل نمـط الصـناعات كثيفـة رأس المـال، أو نمـط الصـناعات المعوضـة  ، أو نمط الصناعات كثيفة العمـلالصناعات الثقيلة

 .لإلستراد مقابل نمط الصناعات الموجهة للتصدير
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األخــذ فــي الحســبان االعتبــارات ال يمكــن أن يــتم دون  تجســيد الخيــارات الموفقــة بــين األنمــاط الصــناعية المختلفــةأن  -
االعتبــارات الســوقية، واعتبــارات المــواد ): الجمــع بــين السياســة القطاعيــة والسياســة المكانيــة( لصــناعيةالمكانيــة للمنــاطق ا

الخام، واعتبارات االقتصاد الوطني أو الكلي، واعتبارات التـدخل الحكـومي، واعتبـارات الصـناعات الحـرة أو غيـر المقيـدة،  
بـــرة المحليــة، والســـلوكيات الفرديـــة، وأســعار األراضـــي والمبـــاني، واعتبــارات أخـــرى كالعمالــة المـــاهرة والمدربـــة، وتــراكم الخ

  .والعوامل اإلدارية والسياسية
الســيما  كـل األطــراف المعنيــة اإليمـان الحقيقــي بأهميـة التكــوين المهنــي فـي التنميــة التأكيـد علــى أهميـة أن يكــون لــدى   -

 .بالنسبة إلى نمط التمهين
المهني، وتنميته بالحوافز المعنوية والمادية، كتجسيد فكـرة البكالوريـا المهنيـة،  التأكيد على فكرة إجبارية التعليمضرورة  -

  .إلمداد المناطق الصناعية بموارد بشرية عالية التأهيل وفكرة الراتب وشبه الراتب؛
، هـذه تصحيح عالقة المنظومة التربوية والتعليمية بمحيطها االقتصادي، السيما بالنسبة للقطـاع الخـاصهناك حاجة إلى  -

فلقــد بلــغ تمويـــل الشــركات المنتجــة وصــناديق التمويــل الخـــاص . العالقــة التــي تحتــاج إلــى إعــادة قـــراءة وهندســة شــاملتين
 62.9بالمائــة، الســويد  81حيــث تســجل اليابــان أعلــى نســبة بـــ  ؛للبحــث العلمــي مســتويات عاليــة فــي الــدول المتقدمــة

  .)16(بالمائة 16.4بالمائة، تليها الهند  62.5بالمائة، سنغافورة 
  .دور اإلعالم المقروء والمكتوب والمسموع في تحسين نظرة المجتمع للتكوين المهني وإبراز أهميتهالتأكيد على  -
التـي تسـاير التطـورات التكنولوجيـة  االستفادة من الخبرة المحلية وتجارب الدول فـي وضـع مـدونات االختصـاصضرورة  -

  .الجديدة
منـاطق اقتصـادية أخــرى فـي تحقيــق أهـدافها المتعـددة محكــوم لـيس بالمقومــات  ةلصـناعية كأيــويبقـى نجـاح المنــاطق ا       

فمنطـق أن نبـق نـدفع بـدون مقابـل،  ... باإلجابة على التساؤل الرئيس مـاذا نريـد بالضـبط مـن هـذه المنـاطق؟ فقط، بل أيضاً 
  .مدني، ال يليق بدولة بحجم الجزائرمجتمع و مؤسسات تعليمية، و مؤسسات اقتصادية، و طبقة سياسة، : وكل من موقعه

  الملحق 
  تقييم جاذبية األقاليم في الجزائر  

  معاييــــر التقييـــم
  التقييـــم

  ممتازة  متوسطة  ضعيفة
      ×  البنية التحتية وتأهيل الشبكات

  ×     ) Coût de l’énergie(تكلفة الطاقة
      × ( Coût de la terre)تكلفة األرض 

    ×    تكلفة المياه
    ×    تكلفة اليد العاملة 

    ×    تحضيرات وتسهيالت عمومية
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  ×      الموقع الجغرافي بالنسبة لألسواق 
  ×      وسائل االتصال

  ×      أهمية السوق المحلى
    ×    السمعة اتجاه المؤسسات الدولية

    ×    األخطار السياسية بالنسبة للمستثمر
      ×  )يالنقابات والمجتمع المدن( المناخ االجتماعي 

      ×  عرض وتركيبة المؤهالت
      ×  نوع المعرفة الموجودة

      ×  المكانة التنافسية للصناعات األساسية
      ×  )تكوين استشارة( نوعية خدمات الدعم للمؤسسات المهمة 

      ×  )وزن رأس المال غي المادي( مخزون االبتكار والتطور التكنولوجي 
      ×  نوعية ومردودية الخدمات المالية
      ×  حضور وأهمية االستثمار األجنبي

      ×  ...)بنوك تأمين ( توزيع المواقع واألماكن المالية 
      ×  االنفتاح لمناخ العام لالستثمار الخاص

  ×      نوعية ادارة االستثمارات 
      ×  أخالقيات العمل

      ×  المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة والمهمشة
  ×      ةدور وأهمية األسواق العمومي

    ×    تدخل الدولة لمراقبة وعملية اتخاذ القرار
    ×    )مساعدات ودعم ( تدخل الدولة 
    ×  ×  )طبيعة ومكونات السياسات الصناعية( تدخل الدول 

    ×    حماية البيئة
      ×  ديمقراطية الحياة العامة ومساهمة المواطن في تسيير األعمال العامة

    ×    الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان

  2007 ،، الجزائرمشروع اإلستراتيجية الصناعية ،وزارة الصناعة وترقية االستثمار: المصدر 
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