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بین النماذج الكائنة  محددات التنمیة اإلقتصادیة بالجنوب الجزائري

   والممكنة

  - دراسة حالة والیة أدرار -



 

 

 
 

وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم :" یقول اهللا عز وجل في كتابه الكریم -
  ".ورسوله والمؤمنون

 "وجاللى ألنصرنكم ولو بعد حینوعزتي :" ویقول عز وجل - 

 
 



 
  
  
 .وأحمدك یارب على كل شيء....إلیك یا اهللا أهدي عملي -
مهما قلت ...اهللا دوما انه منحني زوجا مثلك، هدیة من اهللا  حمدا :إلى زوجي -

 .وألوالدك ا وأدامك اهللا ذخرا ليأحبك دائما وأبد...ومهما كتبت لن أوفیك حقك 
محمد علي ، أمیر طه، وسیم عبد الحمید، أحمد  لجین،: إلى أوالدي قرة عیني -

، حفظكم اهللا لوجودكم بحیاتي واستسمحكم في وقتكم الذي سرقته منكم أثناء دراستي
 .اهللا ورعاكم

 منحتماني زادا ال ینفذ.....شافاك اهللا، إلیك أبي...إلیك أمي -
ابن العم أنت  إلیك نور الهدى سكیو ،إلیك لعلى بوكمیش نعم األخت أنت ونعم -

 .أتمنى من اهللا أن یقدرني على رد الجمیل.العائلة أنتما ونعم
  .إلى كل عائلتي -

  
  



  
  
  
  .شكرا یا رب......أشكر اهللا عزوجل على رحمته وعلى جمیع عطایاه ونعمه -
على وقوفه إلى جانبي ومساعدته لي  األستاذ مانع سعد الدین  أشكر زوجي -

وحماك اهللا ه أدامك اهللا لي في طور دراستي للماستر وصبره وطول بال
  .عذرا على كل شيء وشكرا على كل شيء.....ورعاك

، الذي وقف إلى جانبي یوسفات علي: الدكتور  اذاألست أشكر األستاذ المشرف -
  .وقفة األبطال ،أشكرك أستاذي على جمیع توجیهاتك ونصائحك

 : وأخلصوا فیها اللذین آمنوا بقضیتي الشرفاء أشكر كل من األساتذة -
 ،حوتیة محمد البروفیسورشوشان الطاهر، البرفیسوربوكمیش لعلى،البرفیسور 

ونائب العمید  أدجرفور نور الدین :البرفیسور أشكر كل من مدیر جامعة أدرار -
شكرا    على مساندتهم ودعمهممحي الدین رشید : سوریالبروف المكلف بالبیداغوجیا

 .وألف شكر
لفرع أدرار والسیدتین  الشبابشكرا للسید مدیر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل  -
 . المعنوي على الدعم كلثوم فرجاني وحدادي عائشة:
  .شكرا لزمالئي في الدراسة اللذین دعموني -
   . شكرا....إلى جنودالخفاء..كل من كان معي إلى غایة مناقشتي للمذكرة أشكر -

  



  
  فهرس المحتویات

 

 

 

 

 

 

 

 



  فھرس المحتویات
 

 

  ةـــــــالصفح  وىــــــــالمحت

    قائمة الجداول و األشكال

  أ  المقدمة

    مدخل عام للتنمیة اإلقتصادیة وبرامج التنمیة بالجزائر: ولأل الفصل ا
  02  الفصل دـــــــتمهی

  03  للتنمیة االقتصادیة وعالقتها بالمصطلحات المماثلة ةعام مفاهیم: المبحث االول
  03  التنمیة االقتصادیةمفاهیم حول  :المطلب االول
  07  عالقة التنمیة االقتصادیة بالمصطلحات المماثلة :المطلب الثاني
  07  البرامج التنمویة االقتصادیة بالجزائر: المبحث الثاني
  07  البرامج التنمویة العامة الثابتة: المطلب االول
  11  برامج التنمیة العامة المتغیرة: المطلب الثاني

  15  الفصل االول خالصة

    )طیات واحصائیاتمع( الجزائري واقع التنمیة بالجنوب: انيــالفصل الث
  17  الفصل تمهید

  19  )الواقع واالفاق(المعطیات االقتصادیة بالوالیات الجنوبیة : المبحث االول
  19  االقتصادیة للوالیات الجنوبیة واقع اإلمكانیات: المطلب االول
  23  االفاق االقتصادیة للوالیات الجنوبیة: المطلب الثاني

  25  التنمیة بالجنوب الجزائريو مقومات محددات : انيــــــالمبحث الث
  25  التنمیة اإلقتصادیةمستلزمات  و مقومات: : المطلب االول
  26  محددات التنمیة بالوالیات الجنوبیة : المطلب الثاني

  29  الفصل الثاني خالصة

    التنمیة االقتصادیة بوالیة أدرارواقع محددات : الثــــــالفصل الث

  31  الفصل تمهید
  32  االمكانیات االقتصادیة لوالیة أدرار: المبحث االول
  32  التعریف بوالیة أدرار ومقوماتها االقتصادیة: المطلب االول
  34  بوالیـــــــة أدرار عراقیل التنمیة: المطلب الثاني
  36  إحصائیات البرامج التنمویة بوالیة أدرار: المبحث الثاني
  36  العامة الثابته إحصائیات البرامج  التنمویة: المطلب االول

  40  العامة المتغیرة إحصائیات البرامج التنمویة: المطلب الثاني 

  48  خالصة الفصل الثالث



  فھرس المحتویات
 

 

  49  خـــــاتمة
  53  المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فھرس المحتویات
 

 

  

  رقم الصفحة   الجداولفهرس 

    الفصل األول

  11  التوزیع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي: 1-1 رقم جدول

  12  اإلقتصادي التكمیلي لدعم النمولبرنامج لالتوزیع القطاعي : 2 -1رقم  جدول

  13  اإلقتصادي توطید النموالتوزیع القطاعي لبرنامج : 3 -1 رقم جدول

    الفصل الثاني

  20  وخاصیتها العامةجنوبیة تعداد السكان ومساحة كل والیة : 1-2 رقم جدول

  21  الموارد البشریة: 2-2 رقم جدول

  21  المساحات الفالحیة:3-2 رقم جدول

  22  الثروة الحیوانیة: 4-2 رقم جدول

  23  عدد المعالم والطاقة السیاحیة: 5-2 رقم جدول

    الفصل الثالث

  33  المناطق الصناعیة بین البلدیات لوالیة أدرارتوزیع : 1-3جدول رقم 

  36  )2017- 2010(عدد المشاریع الممولة للو و د ت ش خالل الفترة: 2-3جدول رقم 

  38  )2017-2010(ق م خالل الفترة ولـ و لعدد المشاریع الممولة : 3-3جدول رقم 

بمدیریة التشغیل عدد طلبات وعروض العمل والمناصب المستحدثة  : 4-3جدول رقم 

  )2017-2010(بوالیة أدرار خالل الفترة

39   

عدد المشاریع المنجزة في مختلف القطاعات عن طریق الصندوق : 5-3جدول رقم 

  )2017- 2010(الوطني لتطویر اإلستثمارخالل الفترة 

40  

  41   2016إلى سنة  2010:التوزیع القطاعي للبرامج الخماسیة من سنة: 6-3 جدول رقم

  42  2017مبالغ الموازنة العامة لوالیة أدرار : 7-3جدول رقم 

  42  2017مبالغ نفقات التسییر بالموازنة العامة لوالیة أدرار لسنة : 8-3جدول رقم 

  43  2017مبالغ نفقات التجهیز بالموازنة العامة لوالیة أدرار لسنة : 9-3جدول رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فھرس المحتویات
 

 

  رقم الصفحة  والرسومات البیانیة فهرس األشكال

  18  خریطة الجزائر تبین التقسیم اإلداري باألسماء لوالیات الجنوب الجزائري : 01شكل رقم 

  19  خریطة الجزائر تبین التقسیم اإلداري بالترقیم لوالیات الجنوب الجزائري :02شكل رقم 

  32  .یهاموقع والیة أدرار علخریطة الجزائر توضح  : 03شكل رقم 

      بیاني یوضح عدد المشاریع للممولة للـ و و د ت ش خالل الفترة رسم: 04شكل رقم 

 )2010 -2017(  

37  

       رسم بیاني یوضح عدد المشاریع للممولة للـ و و ق م ش خالل الفترة: 05شكل رقم 

 )2010 -2017(  

38  

رسم بیاني یوضح عدد طلبات العمل اإلجمالیة لمختلف الفئات وعروض : 06شكل رقم 

  ومناصب الشغل المستحدثة بمدیرة التشغیل بوالیة أدرار خالل الفترة العمل

 )2010 -2017(  

39  

رسم بیاني یوضح عدد المشاریع المنجزة في إطار الصندوق الوطني : 07شكل رقم 

  )2017-2010( لتطویر اإلستثمار خالل الفترة

40  
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  مـــــقدمـــــةال
الدولة لم تتوانى في تنمیة ف ر، واألثالجزائر محورا بالغ األهمیة في اإلقتصادیة عملیة التنمیة تعتبر 

في هذه العملیة مما جعل ثر أ وتشعبها  الجنوب والیات مساحة إال أن كبر ،لألفضل وتحسینها والیاتها جمیع

  .تسیر بوتیرة متباطئة  اواإلستثمار فیه اواستغالله اوتطویره اعملیة تنمیته من

إنكب علیها خبراء  ،بمخططات تنمویة عدیدةوموسوما هدفا منشودا تعتبر التنمیة في الجنوب وتطویره ف

فبعد ، التنمويعلها تحقق ولو جزءا منها یفي بالغرض  رإقتصادیون وتفاعلت معها خزینة الدولة بشكل كبی

خارجیة مدیونیة و  قتصاديإ شح مادي و من القرن الماضي وما شهدته من  سنوات الثمانینات والتسعینیات

   .اما إنجر عنهو  التضخم والبطالة ارتفاع معدالتو  مرتفعة

 2002بدایة من سنة إال أن هذا الوضع لم یستمر على حاله حیث شهد اإلقتصاد الوطني وفرة مالیة 

انتعاشا ورخاءا مادیا مكنها من  بعده  الدولة عرفتكما  .رتفاع سعر البترول إلى مستویات قیاسیةنتاجا ال

 سیاساتها االقتصادیة نحو تسطیرتوجه ل  ،ا من هیمنة صندوق النقد الدوليتسدید كافة الدیون وتحرره

 ، مخططات تنمویة استثماریة للنهوض باإلقتصاد الوطني من حالة الركود والتخلف إلى حالة اإلنتعاش والتقدم

عطاء  الوطني لسوقافتح ك الصالحات والبرامج التنمویةجملة من ا من خالل امام االستثمار األجنبي وإ

لمساهمة في هذه التجربة فرصة للقطاع الخاص لدعم القطاع العام لیثبت نفسه ولیكون بدوره أداة فعالة ل

وقد شمل  ،كل القطاعات وعلى جمیع األصعدة عن طریق استراتیجیة إقتصادیة واسعة تشملأیضا و ، التنمویة

الجنوب الجزائري جزء من هذه االستراتیجیة والمخططات نظرا لكونه یزخر بالثروات والطاقات الملموسة 

والمحسوسة ولكون تنمیته واستغالله واالستثمار فیه یعتبر متكأ وملجأ آمنا القتصاد الدولة بعیدا عن قطاع 

جملة من وكذا باإلعتماد على صادیة المحروقات المتذبذب في ظل انتهاج سیاسة تعدد الركائز اإلقت

  .المقومات والمحددات التي تقوم علیها التنمیة في هذه المنطقة

  :یمكن الوقوف على اإلشكالیة التالیةوعلى ضوء ماسبق  

 : الیةــــــاإلشك

 ؟نمویة المتاحة تال البرامجفي ظل  ريئالجزافي الجنوب  اإلقتصادیة محددات التنمیة فیما تتجلى •

 :تطرح كما یلي اإلشكالیة الرئیسیة تتفرع إشكالیات ثانویة ضوءوعلى 

 ؟بالجزائرالمسطرة برامج التنمیة اإلقتصادیة  هيومامفهوم التنمیة اإلقتصادیة  ما  •

 وماهي محدداتها؟  بوالیات الجنوب الجزائري ماهي معطیات التنمیة اإلقتصادیة   •

 ؟ بإعتبارها أكبر والیة في الجنوب الجزائريوالیة أدرار ب اإلقتصادیة التنمیة ماهي محددات •

                                                                 :الفرضیات

  :كاالتي  ا لما سبق من اإلشكالیات المطروحة یمكننا وضع بعض اإلفتراضات التي قد تجیب عنهاواعتبار 

  

 .بعجلة التنمیة اإلقتصادیة لدفع ا یسهل من تنمویة مدروسة برامجوضع  إن - 1

  .وضع الخطط والبرامج التنمویةفي منطقة ما یسهل ویمكن من  اإلقتصادیةالتنمیة  معطیاتإن دراسة  - 2



 

 ب 
 

تجاوز العوائق التي تحد من البد أن یبدأ ب  لوالیة أدرا صحیحةالقتصادیة اإلتنمویة البنیة ال إن قوام - 3

 .وتحدید شروطها ومسارهاإستمراریتها

 :ةــــــــــأهمیة الدراس •

بصفة عامة ووالیة الجزائری تكمن أهمیة هذه الدراسة في تبیان السبل األمثل للتنمیة في منطقة الجنوب

وتحدید العوائق التي تثبط وتیرتها ومعالجتها عالجا إقتصادیا  إلى محدداتها  والتطرق أدرار بصفة خاصة

  .یعود بالنفع العام

الموجودة لألفكار إضافیة أو بدیلة تكون تنمویة  أفكار إقتراحتهدف هذه الدراسة إلى  :ف الدراسةاهدأ •

  .سابقا بناءا على دراسات میدانیة واقعیة

 .الجزائري قاعدة معلوماتیة إقتصادیة واضحة حول برامج التنمیة المسطرة في الجنوب عرض •

 . اإلقتصادیة التنمیةاإلقتصادیة للدفع بعجلة الدور المهم لإلصالحات اإلشارة إلى  •

 والیة أدرار بالخصوصو  تحدید العوائق التي تقف كحجرة عثرة أمام التنمیة في الجنوب الجزائري •

 .ومحاولة معالجتها

    :ةــــــــحدود الدراس •

في  التطبیقیةالدراسة  دراسة للمعطیات اإلقتصادیة للوالیات الجنوبیة اإلحدى عشر ثم :الحدود المكانیة

                                                                                         .التنمیة لوالیة أدرارمجال 

 .2017إلى غایة سنة2010 سنة لفترة زمنیة تمتد من التنمیة اإلقتصادیةتطور : الحدود الزمانیة

  :یرجع اختیار الموضوع للمبررات التالیة:أسباب اختیار الموضوع  •

 .الواقع المعیشي والمیداني المتأخر في مجال التنمیة لمناطق الجنوب الجزائري •

 اإلقتصادیة غیاب استرتیجیات واضحة في تخطي العقبات اإلقتصادیة التي تقف وراء كبح التنمیة •

  .بالجنوب

 .طبیعة العمل المتعلق باالستثمار والتنمیة في جمیع القطاعات •

 .التنمیة وخاصة الممیز منها وهذا الموضوع هو أحدهاالمیول الشخصي للبحث في مواضیع  •

 تعتبر الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع نادرة وشحیحة جدا  بسبب التداخل : الدراسات السابقة •

شروط قیام التنمیة  یفسروالذي )  ( les déterminants األول  مفهوم المحدداتالمفهومین كبین  والخلط 

یفسر على أنه المعوقات التي تحد  والذي)   les obstacles (الثانيوبین مفهوم المحددات  اإلقتصادیة 

 . من تطور التنمیة اإلقتصادیة

  

  

  

  

 



 

 ج 
 

 :إشتمل الفصل األول علىقسمت الدراسة إلى ثالثة فصول حیث : تقنیات الدراسة •

 :حیث تم الوقوف على ،ة بالجزائرــــج التنمیة اإلقتصادیـــــــــبرام  

 .اإلقتصادیة مدخل عام للتنمیة 

 .برامج التنمیة اإلقتصادیة بالجزائر 

حصائیات( الجزائري واقع التنمیة بالجنوب:على مل الفصل الثاني تشاكما   حیث   )معطیات وإ

 :اشتمل على

  :وكذا على. )الواقع واآلفاق (الجزائري معطیات التنمیة بالجنوب

  .محددات التنمیة بالجنوب الجزائري 

  :وقد شمل بدوره مبحثین وهما)دراسة حالة (  التنمیة االقتصادیة بوالیة أدرار: فكان حول الفصل الثالثأما 

   .اإلمكانیات اإلقتصادیة لوالیة أدرار     

  .ویة بوالیة أدرارإحصائیات البرامج التنم      

عرض قاعدة معلومات تنمویة لوالیات الجنوب بصفة  هذه الدراسة علىتم اإلعتماد في  :منهج الدراسة •

میز هذه الوالیات ومن بینها والیة یلها للوقوف على المحددات التي تبصفة خاصة وتحل عامة ووالیة أدرار

 . من خالل المنهجین التحلیلي واإلحصائي أدرار،

، فاختیار الموضوع تم بسهولة الصعوباتتتمیز مواضیع التنمیة اإلقتصادیة ببعض  :صعوبات الدراسة  •

تامة لكن البدأ في الدراسة والتعمق فیها وّضح العدید من الصعوبات التي واجهتني أثناء ذلك ومن بین هذه 

توفر المعطیات الغیر مناسبة للدراسة في المراجع رغم التشابه في الموضوع مما یصعب عملیة : الصعوبات

بعد اإلداري لإلحصائیة ولیس اإلقتصادي ؛حیث أن اإلحصائیات تعتمد على الربط بینها وبین الموضوع، ال

من سلسلة إداریة إلى إختالف موضوعیة البیانات  مدى التقاریر ولیس على ماهو مجسد على أرض الواقع،

 .أخرى

 

 

  

  

 

  



 

 
 

  

 

 

  الفصل األول

     مدخل عام للتنمیة اإلقتصادیة وبرامج    

  التنمیة بالجزائر           
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  :تمهیــــــد
تمس مختلف المجاالت والقطاعات وعلى جمیع المستویات،  تغّیر،حركة  العام التنمیة بمفهومها  إن

وهي فكرة بدأت بوادرها تظهر بدایة من نهایات القرن التاسع عشر لتتبلور ویتحدد مفهومها بعد نهایة الحرب 

العالمیة الثانیة؛ وتتشارك العدید من العوامل والمؤثرات في ظبطها وتأطیرها، وهي عملیة تقوم على أساسها 

لذا فإن الدولة الجزائریة أولت إهتماما كبیرا لها في محاولة جاهدة قتصادیات المختلفة لكافة الدول، مجمل اإل

ومن خالل هذا الفصل تم التطرق لمفهوم  ،لتخطي عتبة التخلف  وبتسییر جید ومحكم لمواردها المتوفرة

للبرامج التي تبنتها الدولة بصفة عامة من خالل مبحث یتضمن مطلبین ثم تم التطرق  اإلقتصادیة التنمیة

وفق الخطة والعناصر  ،في المبحث الثاني والذي یتكون من مطلبین أیضا اإلقتصادیة لتنفیذ خطة التنمیة

  :التالیة

  مفاهیم عامة للتنمیة االقتصادیة وعالقتها بالمصطلحات المماثلة: المبحث االول

  التنمیة االقتصادیة ماهیة: المطلب االول

  عالقة التنمیة االقتصادیة بالمصطلحات المماثلة: الثانيالمطلب 

  البرامج التنمویة االقتصادیة بالجزائر: المبحث الثاني

  البرامج التنمویة العامة الثابتة: المطلب االول

  برامج التنمیة العامة المتغیرة: المطلب الثاني
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  مفاهیم عامة للتنمیة االقتصادیة وعالقتها بالمصطلحات المماثلة :المبحث األول
یتناول هذا المبحث بمطلبیه تعریفات شاملة لمفهوم التنمیة اإلقتصادیة  وأنواعها  وخصائصها وكذا 

ویتضح اإلقتصادیة مؤشرات قیاسها باإلضافة إلى  تحدید عالقة التنمیة اإلقتصادیة ببعض المصطلحات 

  :ذلك فیما یلي 

  التنمیة اإلقتصادیة ماهیة :المطلب األول
والمفاهیم العدید من التعاریف  نجد فإننا  لذا عنصرا متشعب المفاهیم إلقتصادیةیعتبر عنصر التنمیة ا

  :منها مایلي

یستخدم إصطالح التنمیة : إصطالحاالنماء أو اإلزدیاد التدریجي ،  هي: لغة :اإلقتصادیة تعریف التنمیة - أ

بوجین " المصطلح هو  عادة في المستویات اإلقتصادیة واإلجتماعیة وغیرها، ولعل أول من إستعمل هذا

  .م 1889حین إقترح خطة تنمیة العالم سنة" ستیلي 

التنمیة هي العملیات المقصودة التي تسعى :وقد تعددت وتنوعت تعریفات التنمیة فعرفت التنمیة بأنها

إلى إحداث النمو بطریقة سریعة ضمن خطط مدروسة  وفي فترات زمنیة معینة، وتخضع لإلرادة البشریة، 

إلى دفعة قویة تفرزها قدرات إنسانیة بإمكانها إخراج المجتمع من السبات إلى حالة الحركة والتقدم، وتحتاج 

  .1كما أنها تتطلب حكما تسیر نحوه إلى األفضل

) المادیة والبشریة(بأنها عملیة تحسین وتنظیم إستثمار الموارد اإلنتاجیة: تعرف التنمیة اإلقتصادیةو 

من السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل الزیادة في السكان لتحقیق زیادة بهدف زیادة اإلنتاج الكلي 

 .2متوسط الدخل الحقیقي للفرد خالل فترة محددة من الزمن

وهذا یعني .وتعرف على أنها العملیة التي یرتفع بموجبها الدخل القومي الحقیقي خالل فترة ممتدة من الزمن

  3.وق معدالت نمو السكان فهذا یعني ارتفاع الدخل الحقیقي الفرديأن التنمیة عندما تتحقق بمعدالت نمو تف

  :4تتمّیز التّنمیة االقتصادّیة بمجموعٍة من الخصائص منها: اإلقتصادیة خصائص التنمیة -ت

االهتمام بتحقیق األهداف التنموّیة المعتمدة على وجود استراتیجّیات عمٍل مناسبٍة تهدف للوصول إلى  - 1

  .االقتصادّي المطلوبمعّدل النمّو 

ه نحو تحسین البیئة الداخلّیة للمجتمع، والقطاع االقتصادّي المحلّي الخاّص بالّدولة وتطویرهما - 2   .التوجُّ

                                                             
سلسلة كتب إقتصادیة جامعیة  -الطبعة األولى -،مركز الدراسات الفقهیة واإلقتصادیة"التنمیة اإلقتصادیة والتنمیة المستدامة"  أحمد جابر بدران - 1

 .19-18:، ص ،2014مصر ، ، القاهرة، أكتوبر 6جامعة ،كلیة اإلقتصاد واإلدارة

 دار المكتب الجامعي الحدیث ،،" اإلتجاهات الحدیثة في التنمیة الشاملة معالجة محلیة ودولیة وعالمیة لقضایا التنمیة" ماهر أبو المعاطي علي - 2

                                                                                                                             .                                                                                    13مصر،الكتاب الثامن، ص 

 .177دار جدارا للكتاب العالمي،األردن، ، ص ، 2006، الطبعة األولى"التنمیة والتخطیط اإلقتصادي" فلیح حسن خلف، - 3

   :موضوع  متاح على الرابط التالي، موقع  -"االقتصادّیة واالجتماعیةالّتنمیة "ماهر الشریف،   - 4
%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8Ahttp://mawdoo3.com/%D9

%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9. 13/11/2017:بتاریخ 

 .صباحا 10:00على الساعة 
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زة لتطبیق الّتخطیط في  - 3 االعتماد على الجهود االقتصادّیة الذاتّیة لتحقیق الّتنمیة االقتصادّیة المعزِّ

  .بإستمرار المهتّمة بمتابعة النمّو االقتصاديّ الحكومات، والمؤّسسات االقتصادّیة 

زة لدور الّصناعة -4  والّتجارة المحلّیة، حسب ما  والّزراعة الحرص على استغالل الموارد واإلمكانات المعزِّ

  .ةیطلبه الواقع االقتصادّي من استخدام الوسائل واألدوات التي تتیح نهوض أنواع األعمال كافّ 

للتنمیة االقتصادّیة عن  امناسب انولوجیا، واألجهزة اإللكترونّیة المتطّورة فهي تقدِّم دعماالستفادة من الّتك - 5

طریق االستثمار في اإلمكانات والطاقات العلمّیة والمعرفّیة المتنّوعة، مّما یساهم في تطویر العدید من 

  .األبحاث، والّتعلیم: المجاالت ومن أهّمها

  :1تسعى الّتنمیة االقتصادّیة إلى تحقیق العدید من األهداف، وهي كما یأتي :اإلقتصادیة داف التنمیةـــــــأه -ث

تعتبر زیادة الدخل القومي من أهم أهداف التنمیة اإلقتصادیة في الدول المتخلفة،  :زیادة الّدخل القوميّ  - 1

نخفاض ذلك أن الغرض األساسي الذي یدفع هذه البلدان إلى القیام بالتنمیة  اإلقتصادیة إنما هو فقرها وإ

مستوى معیشة سكانها وال سبیل للقضاء على هذا الفقر؛ وانخفاض مستوى المعیشة وتحاشي تفاقم المشكلة 

  .السكانیة إال بزیادة الدخل القومي

تسعي التنمیة  التي الهامة االهداف بین من للمعیشة مرتفع ىمستو  تحقیق یعتبر: المعیشة مستوي رفع -2

 للحیاة المادیة تحقیق الضروریات المتعذر من أنه ذلك ؛اقتصادیا المتخلفة الدول في تحقیقها إلى االقتصادیة

 السكان معیشة ىمستو  یرتفع لم ما للصحة والثقافة مالئم مستوى وتحقیق وغیرها ومسكن وملبس مأكل من

  .الغایات هذه مثل لتحقیق كافیة وبدرجة

 االقتصادیة، حیث للتنمیة االجتماعیة األهداف من الهدف هذا  :والثروات الدخول في التفاوت تقلیل -3

  نجد منه نصیب الفرد متوسط وانخفاض القومي الدخل انخفاض ورغم المتخلفة الدول معظم في أنه نجد

 هذه من كبیرة حصة المجتمع على أفراد من صغیرة طبقة تحصل إذ والثروات، الدخول توزیع في كبیرا تفاوتا

 على یعمل حیث جسیمة، بأضرار إصابة المجتمع إلى یؤدي والدخول الثروات توزیع في التفاوت وهذا الثروة

 إلى یؤدي ما غالبا أنه إلى باإلضافة هذا المدقع الفقر من وحالة ،المفرط الغني من حالة بین تردده

 .یستهلكه وما المجتمع ینتجه فیما اضطرابات

 النشاط من واحد قطاع على البالد قدرة عدم ذلكب نعني  :القومي لالقتصاد النسبي التركیب تعدیل -4

 الصناعة قطاع دعم و إنشاء في البحث وا فقط، الزراعة على تعتمد كانت أن سواء القومي، لدخلل كمصدر

 في التقلبات نتیجة الشدیدة االقتصادیة التقلبات خطر إلى البالد یعرض واحد قطاع على االعتماد أن ذلك و

ستقرار هدوء على جسیماخطرا  یشكل ممال، المستغ الوحید القطاع هذا في األسعار و اإلنتاج  مجرى وإ

 عدم و تالقطاعا في توازن إحداث البالد في التنمیة بأمر القائمین على یجب لذالك االقتصادیة، الحیاة

 على كبیر بشكل العتمادها ،ئراجز ال في الحال هو كما القومي للدخل كمصدر واحد قطاع على االعتماد

                                                             
مجلة دراسات في التنمیة والمجتمع، ،العدد الخامس، l،"مستقبلیةالتنمیة اإلقتصادیة في الجزائر بین متطلبات الحاضر ورؤیة "بوضیاف یاسین ،  - 1

 .5ص ،الشلف  -حسیبة بن بوعلي قسم العلوم اإلقتصادیة ،جامعة 
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 ننسى ال كما ،التصدیر ثم الذاتي االكتفاء إلى للوصول الزراعة قطاع إحیاء في والبحث ،البترول عائدات

 اقتصادیة تنمیة إلى الوصول أجل من هذا كل االقتصادي التطور معالم إحدى یمثل الذي و الصناعة قطاع

  .1شاملة

  :2تتمثل فیما یليكما توجد مجموعة أخرى من األهداف   

یسعى هذا الهدف إلى تعزیز وجود االستثمارات المحلّیة والدولّیة للموارد : استثمار الموارد الطبیعّیة - 5

وتوفیر الوسائل المناسبة التي  الطبیعّیة الموجودة على أراضي الّدول عن طریق دعم البنیة التحتّیة العامة،

ُم الّدعم لإلنتاج والخدمات العاّمة   . تَُقدِّ

یهتّم هذا الهدف بتوفیر الدعم الكافي لرؤوس األموال العاّمة، التي تعاني ضعفًا : دعم رؤوس األموال- 6
ّیة المشتملة على وعجزًا بسبب قلة االّدخار المرتبط باالحتیاطات المالّیة في البنك المركزّي، والبنوك التجار 

  .الّسندات: المال بصفته العادّیة أو األوراق المالّیة المتنّوعة، مثل

ویهتّم بمتابعة الّصادرات والواردات  ؛هذا الهدف خاّص بتنمیة التجارة: االهتمام بالتبادل التجاريّ  -7 
صوصًا تلك التي تشتري وخ ، التجارّیة المعتمدة على تعزیز التجارة بین الدول الّنامیة والدول األخرى

  .على توفیر الّدعم للحاجات األساسّیة للسّكان مما یساعد الّصادرات بأسعار مقبولة

وذلك باالهتمام بوضع قوانین وتشریعاٍت تحّد من انتشار الفساد اإلدارّي الذي : معالجة الفساد اإلداريّ  - 8

وتساهم هذه المعالجة في تطویر االقتصاد المحلّي  على استقرار القطاع االقتصادّي ویستغّل موارده،  یؤّثر

  .وتعزیز نمّوه وازدهاره في المجاالت كاّفةً 

یرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ المالّیة المدینة على حكومات الدول : إدارة الّدیون الخارجّیة - 9

 التنمیةمّما یساهم في تعزیز  النامیة، والحرص على إیجاد الوسائل والّطرق المناسبة لسداد هذه الدیون،

  .وزیادة الّنفقات الخاّصة باإلنتاج ةاالقتصادیّ 

 تبنتها التي تلك خاصة النقاط أهم ذكر یمكن أنه إال االقتصادیة التنمیة سیاسات أهداف تعدد من الرغم وعلى

 :3وهي الثالثة االلفیة إعالن في المتحدة االمم

  .من اإلستقرار درجة توفیر ذلك ویشمل االقتصادیة القطاعات لتنمیة المالئمة الظروف توفیر - 1

 .الدخول توزیع في الالمساواة من والحد االجتماعیة العدالة من قدرة تحقیق -2

 خدمة في االنتاج عناصر كافة وتوظیف االقتصاد مجاالت مختلف في طموحة استشاریة برامج تنفیذ -3

 .البرامج هذه

 التنمیة لتحقیق وصوال االقتصاد أنشطة تسریع في االسالیب هذه واتباع الفعالة األسالیب لتوفیر السعي -4

  .االقتصادیة

  

                                                             
 .6وص5، مرجع سبق ذكره ،صبوضیاف یاسین /  1

 .، مرجع سبق ذكرهماهر الشریف،  - 2

 .6ص -مرجع سبق ذكرهبوضیاف یاسین ،  - 3
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ُتستخَدم مجموعٌة من الوسائل والمؤّشرات لقیاس مدى نجاح التّنمیة : اإلقتصادیةمؤشرات التنمیة - ج

  :1االقتصادّیة في المجتمع، ومن أهّمها

، وُیعّد  (GNP)اختصارًا بالحروف یسمى  : National Product(Gross(  الناتج الوطني اإلجمالي -

حساب قیمة هذا الناتج من المؤشرات الُمستخَدمة في قیاس التّنمیة االقتصادّیة في الدول؛ إذ یشیر إلى قیمة 

   .الخدمات والسلع الُمنَتجِة باالعتماد على تأثیر العوامل االقتصادّیة المتنّوعة في فترة زمنّیة معّینة

، وُیعّد  (GDP)اختصارًا بالحروف یسمى  :Gross Domestic Product) (الناتج المحلّي اإلجمالي -

یساعد على التعّرف على حیث  حساب قیمته من الوسائل المشتركة مع حساب الناتج الوطنّي اإلجماليّ 

إذ یشیر إلى قیمة السلع والخدمات الُمنَتجة والمستخدمة في  ،طبیعة نجاح الّتنمیة االقتصادّیة في الدولة

 . التداول داخل السوق التجارّي والتي ُتطبَّق علیها عملّیات البیع والشراء الُمعتادة

تتنوع وتتعدد أنواع التنمیة حسب تموقعها وحسب القطاع والمجال الذي أخذت منه فنجد  : أنواع التنمیة -د

  :2من أنواعها مایلي

وتعرف بأنها التنمیة اإلقتصادیة التي تلبي أماني وحاجات الحاضر دون تعریض  :التنمیة المستدامة - 1

 .قدرة أجیال المستقبل على تلبیة حاجاتهم للخطر

وهي الترجمة الحقیقیة والتعبیر اإلنساني لمفهوم اإلشتراكیة حیث تحقیق العدالة  :التنمیة اإلجتماعیة - 2

ة الفعلیة بمعناها السلیم في تحمل المسؤولیة اإلجتماعیة والتي بها یتحقق تقدم والمساواة واإلخاء والمشارك

 .المجتمع

وهي الجهود التي یجب بذلها باستمرار لتطویر الجهاز اإلداري في الدولة سعیا وراء  :التنمیة اإلداریة - 3

التنمیة، وتبسیط نظم العمل رفع مستوى القدرة اإلداریة عن طریق وضع الهیاكل التنظیمیة المالئمة لحاجات 

جراءاته ، ومحاولة تنمیة سلوك إیجابي لدى الموظفین تجاه أجهزتهم والمتعاونین معها، وتحسین بیئة  وإ

العمل التي تؤثر في الجهاز اإلداري وتتأثر به وذلك لتحقیق أهداف خطط التنمیة اإلقتصادیة بكفاءة عالیة 

 .وبأقل التكالیف

عملیة توسیع الخیارات : التنمیة البشریة في تقاریر األمم المتحدة بأنها عرفت :التنمیة البشریة  - 4

 :3المتاحة للناس،وهي بال حدود وتتغیر بمرور الوقت ومن أهم هذه الخیارات

 .العیش حیاة طویلة وصحیة •

 .الحصول على المعارف •

   .الحصول على الموارد الضروریة لتوفیر مستوى المعیشة المناسب •

                                                                                                                             

                                                             
 .ذكرهمرجع سبق ماهر الشریف،  - 1

 131،146،182 :ص 2010-2009دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن،الطبعة االولى ،"مدخل إلى علم التنمیة"،علي صالح/جمال حالوة - 2

 .بالترتیب

 .بالترتیب 198و197:مرجع سبق ذكره،ص ،علي صالح/جمال حالوة - 3
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  .عالقة التنمیة اإلقتصادیة بالمصطلحات المماثلة: انيـــــــــــالث ـــبالمطل
 مصطلحات مشابهة لها والتي تسیر معها في نفس اإلتجاه بشكل موازي  ةعدعالقة مع للتنمیة اإلقتصادیة    

یطلق علیها إسم المصطلحات الموازیة أو  وسواءا من ناحیة التشابه اللغوي أو من ناحیة التشابه في المعنى 

وهو ما یجعل الباحث یقع في بعض األحیان في خطأ الخلط بین المفاهیم؛ ولتوضیح العالقة بین الشبیهة 

البد من توضیح الفروقات بین هذه  وتفادي هذا الخلط  و بین هذه المصطلحاتلتنمیة اإلقتصادیة ا

  : 1المصطلحات كما یلي

إن إصطالح النمو یشیر إلى عملیة الزیادة الثابتة أو المستمرة التي : الفرق بین التنمیة ومصطلح النمو -1

بارة عن تحقیق زیادة سریعة تراكمیة ودائمة تحدث في جانب معین من جوانب الحیاة؛ أما التنمیة فهي ع

 .خالل فترة من الزمن 

إن التغیر ال یؤدي بالضرورة إلى التقدم واإلرتقاء واإلزدهار، فقد یتغیر الشيء :  الفرق بین التنمیة والتغیر -2

 .إلى السالب بینما هدف التنمیة هو التغیر نحو األفضل بوتیرة متصاعدة ومتقدمة

 .التقدم مصطلح یأتي كمرحلة أخیرة ونهائیة بعد حدوث التنمیة والتنمیة الشاملة :والتقدم الفرق بین التنمیة -3

ة ومفهوم التحدیث، فاألول یعني كثیرا ما یكون الخلط بین بین مفهوم التنمی :الفرق بین التنمیة والتحدیث -4

یرفع مستوى المعیشة مادیا  الزیادة في القدرة اإلنتاجیة بشكل: باإلضافة إلى مارأیناه سابقا في التعریفات

وثقافیا وروحیا مصحوبا بقدرة ذاتیة متزایدة على حل مشاكل التنمیة، أما التحدیث فهو جلب رموز 

التجهیزات التكنولوجیة والمعدات األلیة والسلع : الحضارة الحدیثة وأدوات الحیات العصریة مثل 

  .اإلستهالكیة

  :بالجزائر دیةالبرامج التنمویة اإلقتصا: المبحث الثاني
نجازها التنمویة الجدیدة التي تبنتها  البرامجالمخططات و الجزائر من خالل   إهتمت وشرعت بتمویلها وإ

وذلك لتدارك التأخر في التنمیة ، إلى تحقیق نوع من اإلنتعاش اإلقتصادي  سنوات التسعیناتأواخر منذ 

لعدم تحقیق البرامج التنمویة في ظل إنتهاج النظام وكذا  ،1988 أكتوبربعد  عن األزمة اإلقتصادیة  الناتج

وكذا خلق تنمیة إقتصادیة في بدایة منها إلنتهاج النظام الرأسمالي و  .اإلشتراكي لألهداف المرجوة منها

تم وضع مجموعة من الهیاكل واألجهزة  المسارمتكاملة  وبعث اإلستثمار والنمو اإلقتصادیین وفي إطار هذا 

  .والفقروخاصة فیما یتعلق بالتشغیل والقضاء على البطالة  ،سعى إلى دعم األهداف التنمویةالتي توالبرامج 

  :البرامج مایلي الهیئات وهذه  بینمن  و 

   :ابتةــــــالثامة ـــــالع ویةـــــالتنمرامج ـــــالب: ب األولــــــــالمطل

من قبل  وتمویلها تم وضعها حیث ولم تتغیر أهدافها  التي لم تتغیر منذ نشأتها الثابتهبرامج الوهي 

اإلجتماعیة على المستوى المحلي و اإلقتصادیة لتحقیق التنمیة  بإعتبارها هیاكل داعمة الجزائریة الدولة 

  :وفیما یلي جملة من هذه البرامج والوطني

                                                             
 22وص  21مرجع سبق ذكره ، ص ،أحمد جابر بدران  - 1
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في خدمة وضعت  وماليمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري  وهي: الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار -1

و تنظیم  الضریبیة لتسهیل و التقلیل من اإلجراءاتلو جاءت هذه الوكالة  ،المستثمرین المحلیین و األجانب

الصادر بتاریخ  39/12حیث تأسست وفق المرسوم التشریعي  .أقصى دعم و مساعدة لالستثمار

المؤرخ في  03-01و بمقتضى األمر الرئاسي رقم  ،APSI (1(المتعلق بترقیة االستثمار  05/10/1993

المتعلق بتطویر  2008/07/15: المؤرخ في 08-06المعدل و المتمم باألمر رقم  2001أوت  20

 :2ومن أهدافها" )ANDI(ر الوكالة الوطنیة لتطویر االستثما "تحولت إلى  االستثمار

  . تسجیل االستثمارات •

  . ترقیة الفرص واإلمكانات اإلقلیمیة •

  .تسهیل ممارسة األعمال و متابعة تأسیس الشركات و إنجاز المشاریع •

 .دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم •

تحت وصایة وزارة العمل و (إقتصادیة  عمومیة  وهي مؤسسة:3الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب - 2

 24المؤرخ في  296-96رقم  التنفیذيبموجب المرسوم  1996أنشأت سنة  )التشغیل و الضمان االجتماعي

  . 1996سبتمبر سنة  8الموافق لـ  1417ربیع الثاني عام 

وتسعى لتشجیع  ي،خصیة المعنویة و اإلستقالل المالوهي هیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتع بالش

إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع  من خالل ،الشبابي كل الصیغ المؤدیة إلنعاش  قطاع التشغیل

وقیود غرفة  ،وقیود الغرفة الفالحیة، جمیع القطاعات تبعا لجمیع قیود السجل التجاريفي  ،والخدمات

وتختص هذه المؤسسة بفئة  .وكذا اإلعتمادات الممنوحة ألصحاب المهن الحرة ،الصناعات التقلیدیة والحرف

 :ومن أهدافها، سنة ضمنیا 40سنة إلى  19الشباب الذین یتراوح سنهم من 

  .تدعم وتقدم اإلستشارة وترافق الشباب ذوي المشاریع في إطار تطبیق مشاریعهم اإلستثماریة •

  .تشجع كل شكل آخر من األعمال والتدابیر الرامیة إلى ترقیة إحداث األنشطة وتوسیعها •

تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاریع كل المعلومات ذات الطابع اإلقتصادي والتقني والتشریعي  •

 .والتنظیمي المتعلق بممارسة نشاطاتهم

تحت (للضمان االجتماعيإقتصادیة تابعة مؤسسة عمومیة  :4الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة -3

المؤرخ  188-94المرسوم التنفیذي رقم  أنشأت بموجب)وصایة وزارة العمل و التشغیل و الضمان االجتماعي

المتضّمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمین  1994جویلیة  06هـ الموافق لـ 1415محرم  26في 

تعمل على تخفیف اآلثار االجتماعیة المتعاقبة الناجمة عن تسریح العمال األجراء في القطاع  ،عن البطالة

                                                             
 .23/01/2018:بتاریخ.الشباك الوحید الالمركزي لوالیة أدرار لوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثماررئیس مصلحة اإلدارة والوسائل للقاء مع  - 1

 www.andi.gov.dz :متاح على الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار - 2

مجموعة النصوص التشریعیة والتنظیمیة لجهاز دعم تشغیل  - الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -وزارة العمل والتشغیل والضمان اإلجتماعي -  3

 الجزائر-2011طبعة نوفمبر  - -الشباب، 

 .www.cnac.dz :متاح على الموقع الرسمي اإللكتروني للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة -  4
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ها الجهاز مددت مهامه وأصبح یعرف ووفقا للتعدیالت التي عرف. وفقا لمخطط التعدیل الهیكلي ،االقتصادي

وتشمل  ،ضمنیا سنة 50 و  30لبالغین ما بین اجهاز دعم إحداث النشاط لفائدة البطالین ذوي المشاریع ب

الفالحیة وقیود غرفة جمیع القطاعات تبعا لجمیع قیود السجل التجاري وقیود الغرفة  هذه األنشطة أیضا

 :ومن أهدافه.الصناعات التقلیدیة والحرف  وكذا اإلعتمادات الممنوحة ألصحاب المهن الحرة

 .التأمین عن البطالة •

 .سنة 50و  30جهاز دعم إلحداث وتوسیع النشاطات من طرف البطالین مابین  •

 .جهاز تشجیع ودعم ترقیة الشغل •

 22 في 14-04أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :المصغرالوكالة الوطنیة لتسییر القرض  -4

والمعدل بالمرسوم  لهیكل الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  المتعلق بإنشاء والمحدد ،2004   جانفي

یعتبر القرض  .، المتعلق بجهاز القروض المصغرة2011مارس  22المؤرخ في  133-11الرئاسي رقم 

المصغر بمثابة أداة لمحاربة الهشاشة حیث سمح لفئة األشخاص المحرومین من تحسین ظروف معیشتهم، و 

  :1 اأهدافه ومنهذا من خالل استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من الحصول على المداخیل 

اإلقتصادیة والثقافیة؛ من رفع الوعي بین سكان الریف في مناطقهم األصلیة من خالل إبراز المنتجات   •

 .السلع والخدمات المولدة للمداخیل والعمالة

 دماج اإلجتماعي والتنمیة الفردیة‘تنمیة روح المقاوالتیة لتحل محل اإلتكالیة، وبالتالي تساعد على ال  •

 .لألشخاص

  .بیع/عرض: دعم تسویق منتجات القروض المصغرة عن طریق تنظیم المعارض  •

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بموجب    أنشئ :القروضصندوق ضمان  -5

المتعلق  ،2002نوفمبر  11الموافق ل  1423رمضان  06المؤرخ في  373-02المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن للقانون األساسي لصندوق ضمان و بتطبیق القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

المناجم، و  هو مؤسسة عمومیة تحت وصایة وزارة الصناعة و و .الصغیرة و المتوسطة القروض للمؤسسات

انطلق الصندوق في النشاط بصورة رسمیة في . یتمتـع هذا الصندوق بالشخصیة المعنویة واالستقاللیة المالیة

 :2هــــــدافــومن أه ،2004مارس  14

القروض المتوسطة األجل التي تدخل في یهدف صندوق ضمان القروض إلى تسهیل الحصول على  •

  .التركیب المالي لالستثمارات المجدیة

یشكل الصندوق ضمان مكمل للضمانات المقدمة للبنوك من طرف المؤسسات المصغرة بعد الرهن  •

 .الحیازي ووثیقة التأمین

  .)رةالمؤسسات المصغ( والمقترضین  )البنوك( یقوم الصندوق على مبدأ التضامن بین المقرضین  •

                                                             
 www.angem.dz :الموقع الرسمي اإللكتروني للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -  1

 www.fgar.dz  : متاح على الموقع الرسمي لصندوق ضمان القروض -  2
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تعتبر الوكالة الوطنیة للتشغیل مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص خاضعة  :1الوكالة الوطنیة للتشغیل -6

وتتمتع  2006فبرایر  18الموافق إلى  1427محرم  17المؤرخ في  77/ 06ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 .والتشغیل والضمان االجتماعيبالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي وهي تعمل تحت وصایة وزارة العمل 

تلعب الوكالة دور الوساطة بین عروض وطلبات العمل المسجلة على مستوى بطاقیتها، كما تساعد على 

تنظیم معرفة وضع سوق العمل الوطني وتطوره تعتبر األداة الفعلیة للدولة في أداء مهامها كوسیط في سوق 

 :ومن أهدافها.كمخطط العمل لترقیة التشغیل ومحاربة البطالةكما تقوم بتنفیذ سیاسة الدولة للتشغیل .الشغل

 .تنظیم معرفة وضعیة السوق الوطنیة للتشغیل والید العاملة وتطورها  •

 جمع عروض وطلبات العمل والربط فیما بینها  •

 .ضمان تطبیق التدابیر الناجمة عن اإلتفاقیات ولسیما اإلتفاقیات الدولیة في مجال التشغیل  •

 2003صندوق وضع من طرف وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  في سنة هو : 2اةــــــــــــــالزكصندوق  -7

وتقوم مدیریة  ،یهتم بجمع زكاة المواطنیین وتوجیهها لفئات أخرى حسب حاجتها؛ وهو ویعمل تحت إشرافها 

 :ومن أهدافه .الشؤون الدینیة لكل والیة بوضع صنوق في كل مسجد

 .التخفیف من البطالة والفقرالمساهمة في   •

 .المساعدة على إستحداث المشاریع من خالل تمویالت القروض الحسنة أي القروض بدون فائدة  •

 .المساعدة على التغییر في الوضعیات اإلجتماعیة لطالبي الزكاة نحو األفضل  •

طابع خاص مزودة هي مؤسسة ذات ) ADS(وكالة التنمیة اإلجتماعیة  :3وكالة التنمیة اإلجتماعیة -8

تقع مهمة المتابعة العملیة لجمیع نشاطات الوكالة .بالشخصیة المعنویة وتتمتع باإلستقاللیة اإلداریة والمالیة

 232-96وفقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم .على عاتق وزیرة التضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة 

ویل بشكل التم ،الترقیة ،االنتقاء واالختیار :قانونیة في ، تتمثل مهام الوكالة ال1996جوان  29المؤرخ في 

  :  كلي أو جزئیا لما یلي

  .التنمیة الجماعیة   نشاطات و تدخالت لفائدة الفئات السكانیة المحرومة و كذا  •

كل مشروع أشغال أو خدمات المنفعة االقتصادیة و االجتماعیة األكیدة ،و یتضمن استعمال مكثف للید  •

 .مبادر به من طرف جماعة سكانیة ،كیان عمومي أو خاص و ذلك بغرض ترقیة و تنمیة التشغیلالعاملة و 

  

  

                                                             
 www.anem.dz متاح على الموقع الرسمي للوكالة الوطنیة للتشغیل - 1

  .مصلحة صندوق الزكاة،مدیریة الشؤون الدینیة لوالیة أدرار - 2

 متاح على وكالة التنمیة اإلجتماعیة، الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة في الموقع عن محرك البحث  - 3

www.msnfcf.gov.dz 
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  :المتغیرة العامة التنمیةابرامج  :المطلب الثاني  
و قتصاد الوطني السلیم اإللبناء  األساسیةمن أهم الدعائم  یعتبرجتمعات المالعام لدى ر اإلستثما

، منها الدول النامیة كالبطالة تعانيالعدیدة التي  مشاكلالالتحدیات وحل  مختلف مواجهة  علىالقوي القادر 

 تمویل مجموعة انجاز و  في   2001 منذ سنة  الجزائر شرعت لذا فقد  والتضخم ،الخارجیة المدیونیةو ، والفقر

وقد تمثلت هذه البرامج أساسا  2019إلى  2001من برامج اإلستثمارات العامة والممتدة على طول الفترة من 

   :فیما یلي

خصص له غالف  الذي ):2004- 2001( برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي أو المخطط الثالثي  - 1

قبل أن یصبح غالفه  ،)مالییر دوالر أمریكي 7أي مایعادل حوالي ( ملیار دینار  525مالي أولي بمبلغ 

بعد إضافة مشاریع جدیدة له و  ،)ملیار دوالر  16ما یعادل ( ملیار دینار  1.216المالي النهائي حوالي 

وجه أساسا للعملیات و المشاریع الخاصة بدعم المؤسسات  ،1ة سابقاإجراء تقییمات لمعظم المشاریع المبرمج

الري ، النقل، : لخدمات  العمومیة في  مجاالت كبرى مثلتقویة ا ،والنشاطات اإلنتاجیة الفالحیة الخاصة

وقد  .دعم التنمیة المحلیة و تنمیة الموارد  البشریة ،الهیاكل القاعدیة، تحسین  اإلطار المعیشي للسكان

المؤسسات و دعم  باإلصالحات المؤسساتیة  الخاصة  اإلجراءات تزامنت هذه العملیات مع سلسلة من 

  .2الوطنیة اإلنتاجیة

 :")2004-2001(التوزیع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي ": 1-1 رقم جدول

  2004  2003  2002  2001  القطــــــاعات
المبلغ بمالییر 

  الدینارات
 %النسبة  

أشغال كبرى وهیاكل 

  قاعدیة
100.7  70.2  37.6  2.0  210.5  40.1  

  38.8  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمیة محلیة وبشریة

دعم قطاع الفالحة 

  والصید البحري
10.6  20.3  22.5  12.0  65.4  12.4  

  8.6  45  -  -  15.0  30.0  دعم اإلصالحات

  100  525  20.5  113.9  185.9  205.4  المجموع
دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  “ :مقال بعنوان -نبیل بوفلیح/د :المصدر

   مرجع سبق ذكره –“ 2010--2000
                                                             

تقییم نتائج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من حیث التمویل واإلنجازات المحققة في “ :مداخلة بعنوان: مهري أمال ،بن یعقوب الطاهر - 1

تقییم آثار برامج  اإلستثمارات العامة  "حول المؤتمر الدولي المنعقد بجامعة سطیف  - دراسة حول والیة سطیف–“ إطار النهوض بالمؤسسات المصغرة

نعكاساتها ع  ، كلیة العلوم اإلقتصادیةب ،2013مارس11/12:المنعقد بتاریخ" 2014-2001لى التشغیل واإلستثمار والنمو اإلقتصادي خالل الفترة وإ

   ،4،ص 2013جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، سنة 

مجلة األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة “ 2010-2000دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة “  :نبیل بوفلیح - 2

  ،46ص 2013سنة  9العدد.جامعة الشلف ،واإلنسانیة
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نالحظ من خالل الجدول أن الدولة قد أولت إهتماما كبیرا لقطاع األشغال العمومیة والهیاكل القاعدیة    

بتخصیصها لمبالغ مرتفعة لذلك وذلك  في بدایة ألولى برامجها اإلنمائیة في محاولة لبناء قاعدة هیكلیة 

،نظرا لكون البنى  قبل اإلنطالق في البرامج المتبقیةا تستطیع من خاللها اإلتكال علیهوبنیة تحتیة صلبة 

 .التحتیة هي أهم ركیزة أو باألحرى من األولویات التي تكون اإلنطالقة من خاللها

قدرت اإلعتمادات المالیة  ):2009-2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو أو المخطط الخماسي األول -2

بما في ذلك مخصصات ، )ملیار دوالر 114أي ما یعادل ( دینار ملیار 8.705األولیة المخصصة له بمبلغ 

 ،ال سیما برنامجي الجنوب والهضاب العلیا ،ملیار دینار ومختلف البرامج اإلضافیة 1.216البرنامج السابق 

 .والبرامج التكمیلیة المحلیة ،متصاص السكن الهشالموجه إلوالبرنامج التكمیلي 

 9.680: فقد قدر بـ 2009في نهایة  ختتامهالمرتبط بهذا البرنامج عند إأما الغالف المالي اإلجمالي 

بعد إضافة عملیات إعادة التقییم للمشاریع الجاریة ومختلف ) ملیار دوالر 130حوالي ( ملیار دینار 

  :للتوزیع القطاعي  للبرنامج التكمیلي لدعم النمو توضیحيوفیما یلي جدول  ،1التمویالت اإلضافیة األخرى

  :"اإلقتصادي التكمیلي لدعم النمولبرنامج لالتوزیع القطاعي  : "2-1 رقم  جدول
 %النسبة    المبلغ بمالییر الدینارات  القطــــــاعات 

  :نج تحسین ظروف معیشة السكابرنام: أوال 
 المھني التكوین العالي، التعلیم ، التربیة،السكن   

 العلیا الھضاب مناطق للتنمیة، تنمیة البلدیة البرامج
،الغاز  ،الكھرباء بالماء السكان الجنوبیة، تزوید والمناطق

  .القطاعات باقي

1908.5  45.5  

  :منهاالهیاكل القاعدیة  برنامج تطویر: ثانیا

تهیئة القطاع  المیاه،قطاع ، النقلو األشغال العمومیة قطاع 

  .العمرانیة

1703.1  40.5  

  :اإلقتصادیة منهابرنامج دعم التنمیة : ثالثا

ترقیة ، الصناعة و الصید البحري و الفالحة والتنمیة الریفیة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  و السیاحة ،اإلستثمار

  والحرف

337.2  8  

  :تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها: رابعا 

و باقي اإلدارات التجارة  و المالیة ،الداخلیة  و لعدالةا

  .إلتصالل الحدیثةالبرید والتكنولوجیات العمومیة ،

203.9  4.8  

الحدیثة لإلعالم التكنولوجیات تطویر برنامج : خامسا

   واإلتصال
50  1.2  

  100  4202.7  وعـــــــــــــــالمجم

دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  “ :مقال بعنوان -نبیل بوفلیح/د :المصدر

  مرجع سبق ذكره –“ 2010--2000

                                                             
  .4مرجع سبق ذكره ص  ،مهري أمال /بن یعقوب الطاهر - 1
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والهیاكل العمومیة األولویة في البرنامج  بعد أن منحت قطاع األشغالمن خالل الجدول أن الدولة  یتبین    

 السكان والمواطنین من األولویات فياألول غیرت اإلتجاه في البرنامج الثاني لیكون تحسین ظروف معیشة 

ألن اإلهتمام بتوفیر حیاة كریمة للفرد من شأنه أن  البرنامج ثم تأتي باقي القطاعات في المراتب األخرى هذا

  .یساهم في التنمیة العامة للوطن 

بقوام مالي إجمالي ): 2014-2010(برنامج توطید النمو اإلقتصادي أو المخطط الخماسي الثاني  -2

بما في ذلك الغالف اإلجمالي السابق  ،)ملیار دوالر 286ما یعادل حوالي (ملیار دینار  21.214 قدره

ما ( ملیار دینار  11.534أي أن البرنامج الجدید مخصص له مبلغ أولي بمقدار  ،ملیار دینار 9.680

 :وقد تم توزیعه على القطاعات حسب الجدول التالي.1)ملیار دوالر 155یعادل 

  ")2014-2010(اإلقتصادي النمو توطیدالتوزیع القطاعي لبرنامج  : "3-1 رقم جدول

 %النسبة    المبلغ بمالییر الدینارات  القطــــــاعات 

  :منها,برنامج تحسین ظروف معیشة السكان: أوال 

، التكوین المهني، التعلیم العالي،التربیة، السكن

تحسین وسائل وخدمات اإلدارات  ،الصحة

  .باقي القطاعات ،العمومیة

9903.00  45.42  

  :منها,برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة: ثانیا

قطاع ، قطاع المیاه ،األشغال العمومیة والنقل قطاع

  .التهیئة العمرانیة

8400.00  38.52  

  :برنامج دعم التنمیة اإلقتصادیة منها: ثالثا

دعم القطاع الصناعي  ،الفالحة والتنمیة الریفیة

دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،العمومي 

  .والتشغیل

3500.00  16.05  

  100  21803.00  المجموع

،الملتقى "دور سیاسة اإلنعاش اإلقتصادي في دعم القطاع الفالحي في الجزائر"طرشي محمد، نبیل بوفلیح،  :رالمصد - 1

والتحدیات اإلقتصادیة الدولیة،كلیة إستدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغیرات : الدولي التاسع حول

  .،جامعة الشلف 24/11/2014-23العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،بتاریخ 

في هذا البرنامج إستمرت في دعم القطاعات التي تختص بتنمیة من خالل الجدول أن الدولة  یتبین    

اإلهتمام بباقي القطاعات وخاصة  تكملة للبرنامج السابق مع البدء في ،المجتمع وتوفیر حیاة كریمة له

كونه قطاعا حساسا یمكن أن یوفر للدولة مدخوال هاما من العملة الصعبة أو یوفر لها  القطاع الفالحي

  .اإلكتفاء الذاتي إذا احسن استغالله
                                                             

 .4مرجع سبق ذكره ص : مهري أمال/بن یعقوب الطاهر - 1
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دینار ملیار  22100مالي قدره بقوام إج: 1)2019-2015( برنامج النمو أو المخطط الخماسي  الثالث  

ووضع هذا البرنامج  لتخفیض نسبة البطالة وتحسین ظروف معیشة الـمواطنین  ،)ملیار دوالر 280( 

وصیانة الـمنشآت األساسیة الـمنجزة وتنویع االقتصاد  تسییر وضمان ،%7 وتحقیق نسبة سنویة للنمو قدرها

نشاء البرامج السكنیة الوطني كن هذا المخطط لم یتم ل ،ومحاربة األفات اإلجتماعیة واإلستمرار في دعم وإ

تباع سیاسة التقشف إقفال جمیع حساباتهتطبیقه سوى لمدة سنتین فقط ثم تم   بسبب إنهیار أسعار البترول وإ

 089- 302الحساب : نماعدا الحسابی، 2017من قانون المالیة لسنة  120-119وذلك تبعا للمادتین 

  .2الخاص بالتنمیة اإلقتصادیة لمنطقة الهضاب 116-302الخاص بتطویر مناطق الجنوب والحساب 

 

البرامج والمخططات التنمویة  من خالل ماسبق یمكننا استنتاج مجموعة من األهداف المشتركة لكافة هذه    

  :فیما یلي تتمثل التي وضعتها الحكومة 

ü القضاء على البطالة.  

ü تحسین مستوى معیشة السكان وتوفیر حیاة كریمة لهم.  

ü وضع ركائز وقواعد إقتصادیة للدولة لتثبیت اإلستقرار في جمیع القطاعات.  

ü القضاء على التضخم والرفع من معدالت النمو.  

                                                             
،مجلة " 2015-2005دراسة إقتصادیة خالل الفترة : ومخططات التنمیة في الجزائرتقییم حصیلة برامج " بقة الشریف  ،/ -مشري محمد الناصر - 1

 )بتصرف.(2017اإلقتصاد اإلسالمي العالمیة، عدد فیفري 

 . 120-119المادتین  2017، قانون المالیة "إغالق كل حسابات التخصیص ودمجها في حساب واحد" - 2
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  :خالصة الفصل األول
من مفهوم وتاریخ وأهداف ، تم التطرق في هذا الفصل إلى المفاهیم العامة لمعنى التنمیة اإلقتصادیة

بباقي المفاهیم اإلقتصادیة األخرى والتى  اإلقتصادیة كما تم التطرق إلى العالقة التي تربط التنمیة ،وأنواع

التي أنشأتها  ثم تم التطرق إلى مجموعة من النماذج والبرامج التنمویة ، تتشارك الدور عینه في نفس المجال

في إعانة ویساهم بشكل كبیر أي لم تتغیر خاصیته وأهدافه منذ نشأته ، بشكل عام منها ماكان ثابت الدولة 

ومنها ماهو متغیر حسب طبیعة الحاجة لما فیه فیتم ضبط توقیته إلى غایة  ؛للدولةالقاعدة اإلقتصادیة 

  .إستكمال الغرض التنموي منه عبر أغلفة مالیة متنوعة لكافة القطاعات

 اإلقتصادیةاألساسیة للتنمیة  یعتبر هذا الفصل نقطة بدایة لمعرفة كیفیة تحدید قواعد البنیة كما 

  .ومعرفة محدداتها ومقوماتها  وهو ما سیتم التطرق إلیه في الفصل الثاني للوالیات الجنوبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  وبـــــع التنمیة بالجنـــــواق 

حصائیات(    )معطیات وإ
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  تمهیـــــــــــد

هي بذلك عاشر أكبر بلد في ، و  2كلم 2.381.741 :بــ  تتربع الجزائر على مساحة شاسعة تقدر

 48تنقسم الجزائر إداریا إلى  ،واألولى إفریقیا وعربیا والثانیة في العالم اإلسالمي من حیث المساحة العالم

والیة خصت بتسمیة والیة  11هذه الوالیات هناك  كل من بین، 1984والیة حسب التقسیم اإلداري لسنة 

، والیة إیلیزي ر،أدرا والیة، والیة تندوفر، والیة بشا، والیة النعامة، والیة البیض: هذه الوالیات هي  ؛جنوبیة

ونظرا لما تتمتع به هذه الوالیات من .  والیة الوادي ووالیة األغواط، والیة غردایة ،والیة ورقلة، والیة تمنراست

من المهم معطیات تنمویة كبیرة تزخر بها ولكبر مساحتها ووقوعها في حدود متواصلة فیما بینها أصبح 

ما سیطرح في وهو  المعطیات اإلقتصادیة التي تتوفر علیهایات حسب دراسة  الوضعیة التنمویة  لهذه الوال

  :كالتالي المبحثین التالیین

  

  )الواقع واالفاق(المعطیات االقتصادیة بالوالیات الجنوبیة : المبحث االول

  واقع اإلمكانیات االقتصادیة للوالیات الجنوبیة: المطلب االول

  للوالیات الجنوبیةاالفاق االقتصادیة : المطلب الثاني

  محددات التنمیة بالجنوب الجزائري: المبحث الثــــــاني

  مقومات و مستلزمات التنمیة اإلقتصادیة: : المطلب االول

  محددات التنمیة بالوالیات الجنوبیة بین العام والخاص: المطلب الثاني

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2013لسنة األرقام مأخوذة من نشریات الدیوان الوطني لإلحصاء  -
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 المبحــــــث األول : المعطیات اإلقتصــادیة بالوالیــات الجنوبیة (الواقع واألفاق)

: ما یقابل نسبة  وهو 2كلم 262 010 2 : تتربع والیات الجنوب الكبیر على مساحة إجمالیة تقدر بــ

  679 4067:وبتعداد سكاني یقدربــ ،1ككل للجزائرأي أكبر من ثالثة أرباع المساحة اإلجمالیة  % 87.87

من أو  ،ناحیة  التعداد السكانيكما تتمیز كل والیة من هذه الوالیات بخاصیة منفردة سواءا من  ، 2 نسمة

لكن قبل  ذلك من خالل المطلبین التالیینالتطرق ل وسیتم. أو السیاحي، القطاع الفالحي أو الحیواني ناحیة

  :من خالل الخریطتین التالیتین ذلك البد من معرفة موقع كل والیة و ترقیمها اإلداري على خریطة الجزائر

  

  .التقسیم اإلداري باألسماء لوالیات الجنوب الجزائري خریطة الجزائر تبین: 01شكل رقم 

  
  :الجنوب الجزائري ، موقع خریطتي، على الرابطوالیات : المصدر

  -https://kharitati.net/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA   

  

  
                                                             

 .حول مساحة الوالیات 11/01/2018:بتاریخ  الدیوان الوطني لإلحصاء المرسلة منالمعلومات نسبة محسوبة من طرف الطالبة باإلعتماد على - 1

 .14/12/2017بناءا على إرسالیة رئیس قسم اإلقتصاد لجامعة أدرار بتاریخ 

حول  11/01/2018:بتاریخ  ان الوطني لإلحصاء لإلحصاءرقم محسوب من طرف الطالبة باإلعتماد على البیانات المرسلة من طرف الدیو   - 2

 .14/12/2017بناءا على إرسالیة رئیس قسم اإلقتصاد لجامعة أدرار بتاریخ  .مساحة الوالیات

 

https://kharitati.net/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 )معطیات وإحصائیات( واقع التنمیة بالجنوب:                                           الفصل الثاني 
 

19 
 

  .تبین التقسیم اإلداري بالترقیم لوالیات الجنوب الجزائري خریطة الجزائر :02شكل رقم 

  
 :شبكة القانونین العرب، على الرابط ،  واالرقاموالیات الجزائر باالسماء  -خریطة الجزائر المفصلة : المصدر

https://www.law-arab.com/2015/07/algeria-Map-detailed.html.   

وبعد التعرف على موقع والیات الجنوب الجزائري وترقیمها اإلداري ننتقل إلى فحوى المبحث األول كما    

  :یلي

  

  :واقع اإلمكانیات االقتصادیة للوالیات الجنوبیة: المطلب األول

للوالیات اإلحدى عشر  المعطیات اإلقتصادیة من مجموعة حصرعیدا عن السرد الطویل  فقد تم ب

جدول عام ثم في جداول تفصیلیة خاصة  تم حصرها في ، حیثوالتي تبین خاصیة كل منها عن األخرى

  :آت مثلما هوبكل مورد إقتصادي 
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  تعداد السكان ومساحة كل والیة وخاصیتها العامة: 1-2جدول رقم 

  :حیث تم الوقوف على المعطیات التالیة والمشكلة في الجدول اآلتي

  الخصائص  النسبة المئویة  كم مربع/المساحة  النسبة المئویة  عدد السكان   ةالوالی

 %19.22  439.700,00 %1.15  478954  ادرار
الفالحة  -الحیوانیةالثروة 

  المحروقات -السیاحة –

 %0.022  497,00 %0.66  273943  البیض
 -الثروة الحیوانیة-الفالحة

  السیاحة

  السیاحة -الثروة الحیوانیة %1.30  29.950,00 %0.55  231130  النعامة

  السیاحة %7.09  162.200,00 %0.78  323591  بشار

  الثروة الحیوانیة %6.95  159.000,00 %0.14  58892  تندوف

  المحروقات -السیاحة %12.46  285.000,00 %0.15  62712  إیلیزي

  الثروة المعدنیة -السیاحة %24.31  556.200,00 %0.51  211656  تمنراست

  الفالحة-المحروقات %9.27  211.980,00 %1.60  669283  ورقلة

 %3.76  86.105,00 %1.04  435679  غردایة
الصناعة –السیاحة -التجارة

  التقلیدیة

 %2.39  54.573,00 %1.86  775917  الوادي
 -الفالحة -التجارة

  السیاحة-الصناعة

 %1.1  25.057,00 %1.31  545922  األغواط
الصناعة  -الثروة الحیوانیة

  الطاقة -الفالحةالتقلیدیة 

   %87.87 262,00 010 2  %9.75 679 4067  المجموع
المعطیات المقدمة من الدیوان الوطني لإلحصاء حول عدد سكان الوالیات الجنوبیة و مساحات الوالیات، السنة  :المصدر

2016  

نالحظ من خالل الجدول النسبة القلیلة والمنخفضة لعدد السكان في الوالیات الجنوبیة مقارنة بالمساحة    

بها نظرا لطابعها الصحراوي اإلجمالیة الشاسعة لهذه الوالیات والتي تعبر عن إنخفاض نسبة النمو الدیمغرافي 

: في مجموعة من الخصائص مثل  إشتراك هذه الوالیات، كما نالحظ الصعب وبعد المسافات بین مدنها

   .والمحروقات الفالحة والثروة الحیوانیة والسیاحة

  :أما من حیث الموارد  بالتفصیل  فالمعطیات كما یلي
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   :الموارد البشریة: 2-2جدول رقم 

   :وهنا نجد المعطیات المتمثلة في الجدول كما یلي

  المقاعد البیداغوجیة للجامعة  المهني المقاعد البیداغوجیة للتكوین  الوالیة

 9200  4875  ادرار

 2000  509 3  البیض

 2700  2350  النعامة

 12000  4275  بشار

 5200  500  تندوف

 400  1174  إیلیزي

 4000  2450  تمنراست

 20000  7980  ورقلة

 10000  5000  غردایة

 14000  6150  الوادي

 17617  3521  األغواط
  . ونیابة البیداغوجیا لكل جامعة أدرار والیةمصلحة التكوین والتنظیم ومراقبة التمهین بمن طرف لبیانات المقدمة ا :المصدر

التباین المختلف فیما بین الوالیات من خالل المقاعد البیداغوجیة للتكوین المهني  نالحظ من خالل الجدول   

لكل اإلجمالي بعدد السكان  المقارنةكما نالحظ أیضا قلة عدد هذه المقاعد في حالة ، أو الجامعة

إذا ماقورنت واإلبقاء على التخصصات التقلیدیة التخصصات بها  معظمغیاب یبرر ذلك بو  ،الوالیات

  .بالتخصصات المتوفرة بباقي الوالیات

  : المساحات الفالحیة :3-2جدول رقم 

  :حیث الجدول التالي یبین مایلي
  هكتار:الوحدة                        

  المساحة   

  لوالیةا

إجمالي المساحات الصالحة 

  ه/للزراعة
  ه/المساحات المستغلة فعلیا  ه/المساحات المستغلة

 32623 36978  383614  ادرار

 5720 117 60  71702  البیض

 14691 20200  28283  النعامة

 20122.75 34926.5  1319237  بشار

 8720 1842.97  602500  تندوف

 5000 150000  250000  إیلیزي

 55790 825585  881375  تمنراست
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 1300837 3300850  393 877 4  ورقلة

 44155  584 326 1  911 370 1  غردایة

 1734680 1958653  2009560  الوادي

 812 30 013 73  06 0087 2  األغواط
  .أدرارمصلحة اإلحصاء والمعلوماتیة بمدیریة الفالحة بوالیة  من إعداد الطالبة وفقا لمعطیات :المصدر

صغر حجم المساحات الفالحیة المستغلة فعلیا للوالیات الجنوبیة مقارنة  الجدول  نالحظ من خالل   

كما  اإلهتمام بالجانب الفالحي نقصوذلك مما یدل على بالمساحات الفالحیة الشاسعة المتوفرة في كل والیة 

  .أن غریزة التملك وفقط دون اإلستغالل تغلب على ذهنیة معظم المواطنین

  الثروة الحیوانیة: 4-2جدول رقم 

  رأس/الوحدة                                                                      :حیث نجد الجدول التالي

  "أحواض" المائیات  الخیول  األبقار  الماعز  الغنم  اإلبل  الوالیة

 107  83 1484 174620 474229  53629  ادرار

 02 1766 28138 205460 2001500  13040  البیض

 15 1266 36953 88387 1473829  1069  النعامة

 84 44 233 134006 39000  17342  بشار

 03 / / 81548 41359  63785  تندوف

 02 / / 133745 6322  22304  إیلیزي

 02 / / 85330 83920  84050  تمنراست

 48 115 447 600 173 803 119  966 28  ورقلة

 73  427 4006 158000 362000 11350  غردایة

 04  300 1300 489167 220000  12736  الوادي

 13 545 3 180 20 023 174 107 550 1  810 1  األغواط
،ومحطة الصید البحري والموارد الوالیاتلكل وصنادیق تطویر اإلستثمار لوالیة أدرار الفالحة  ةمعطیات مدیری :المصدر

   .2017دیسمبر شهر  نهایة حتى الصیدیة لوالیة أدرار

التي تحتویها الوالیات الجنوبیة خاصة الثروة المتعلقة وتنوعها یبین الجدول ضخامة حجم الثروة الحیوانیة    

كما نالحظ وجود أنشطة  األخرىنظرا لقلته في باقي الدول بنوع الجمال والذي یعتبر صنفا حیوانیا مهما 

مما یبین األفق جدیدة مثل تربیة المائیات والتي كانت حكرا الى مدى قریب في بعض الوالیات فقط 

  .الجزائريللثروة الحیوانیة في الجنوب  اإلقتصادي اإلیجابي
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  عدد المعالم والطاقة السیاحیة: 5-2جدول رقم 

  :ونجد مایلي 

  المراكز السیاحیة  الفنادق  االمعالم   الوالیة

 3 22  65  ادرار

 01 07  16  البیض

 00 04  536  النعامة

 02 16  02  بشار

 00 04  02  تندوف

 06 07  04  إیلیزي

 12 08  06  تمنراست

 01 23  4  ورقلة

 12 23  06  غردایة

 02 06  10  الوادي

 05 07  05  األغواط
  .لوالیة أدرار السیاحة ةمدیری المقدمة من  حصائیاتإلمن إعداد الطالبة وفقا ل :المصدر

إال أن الطاقة اإلستیعابیة من فنادق  ،مقارنة بالعدد المعتبر للمواقع والمعالم السیاحیة بالوالیات الجنوبیة   

ومراكز سیاحیة تعتبر غیر كافیة نظرا لعددها القلیل، وهو دلیل على عدم اإلهتمام بقطاع السیاحة كمورد 

 169والیة الجزائر فقط تحتوي على  إذ أن ة مضافة لإلقتصاد الوطني،موالذي بإمكانه أن یمثل قی مالي

  .  فقط مصنفافندقا  127: بـ یقدرككل  الجنوبیة مجموع الفنادق للوالیات بینما 1مصنففندق 

  اآلفاق اإلقتصادیة للوالیات الجنوبیة: المطلب الثاني

 ـالجداول والتي تمثل بعض من مجموعة المعطیات اإلقتصادیة للوالیات الجنوبیة ال ما سبق منمن خالل    

ككل وباستعمال التحلیل الریاضي لجملة من هاته المعطیات یمكننا الجزم ال القول بأن هاته الوالیات في  11

كركیزة  مستقبال تستطیع الدولة الجزائریة من خاللها اإلعتماد علیها، مجملها تمثل قوة إقتصادیة هائلة

للعملة الصعبة من جهة أخرى في مهم وكمورد  ،والوطنیة، المحلیةاإلقتصادیة إستثماریة هامة في التنمیة 

أخذ المعطیات المتوفرة في القطاع و بفعلى سبیل المثال . حالة ماإذا تم اإلستغالل األمثل لهذه الموارد

 2016إنتاج البطاطا لكل من الوالیتین في سنة  والوادي حول إحصائیات الفالحي لكل من والیتي البیض

وبعملیة حسابیة بسیطة  مع إحتساب سعر الكیلو الواحد فقط   2،ملیون قنطار من البطاطا 7,2والمقدرة بحوالي

  :أورو نجد  1بـ 

                                                             
 .المصنفة، الدیوان الوطني لإلحصاءعدد فنادق والیة الجزائر  - 1

: ،  على الرابط24/01/2016، ربورتاج، قناة النهار، "مالیینمن ینقذ ستة ...الوادي تشهد إنتاجا كبیرا للبطاطا والیة " -2

ttps://www.youtube.com/watch?v=HRh6-VUPNP8 



 )معطیات وإحصائیات( واقع التنمیة بالجنوب:                                           الفصل الثاني 
 

24 
 

أما إذا تم إستغالل ، ملیون أورو كدخل صافي من منتوج البطاطا فقط 720أي  720=1*100* 7.2

الزراعیة المتوفرة ككل بكل الوالیات في إنتاج محصول القمح أو الذرة فإن ذلك سیمكن الجزائر من المساحات 

  .اإلستغناء كلیا عن إستیراد المادتین وربما حتى التصدیر

بطریقة ط و وهي جلود الحیوانات المذبوحة داخل المذابح فق آخر حیواني  لمصدربعملیة حسابیة أخرى   -

ال یتم إستغاللها فیما بین هاته الوالیات 1 )رقم تقریبي(ةمالیین قطعة جلدی 4أن حوالي :ریاضیة  أخرى نجد

أورو للقطعة الواحدة  4 :ــفلو تم إحتساب القطعة الواحدة فقط بغض النظر عن نوعها ب ، في السنة الواحدة

  : نجد أن  وهو سعر متوسط البیع

 توفیر وهو مایغطيبشكل صحیح ملیون أورو الیتم إستغاللها  16أي أن .ملیون أورو  16=  4*مالیین 4

هذا بغض النظر عن جلود الجمال المذبوحة الغیر مستغلة والتي .بالجزائر ككل تكلفة تغذیة الثروة الحیوانیة

  .2تحتل المرتبة الرابعة من حیث الجودة والغالء بعد جلود التماسیح والثعابین والنابیات

أال  وهو القطاع السیاحي  وحسب الجدول السابق للمعالم والمرافق السیاحیة  قطاع آخر بالذهاب إلى

المتوفرة بكل الوالیات نجد أن هناك  معالم سیاحیة بإمكانها تغییر التركیبة اإلقتصادیة لبعض الوالیات خاصة 

والترویج لها بطریقة تم إستخدام هذه المعالم  وجني مدخول ضخم إذا والبیض وتمنراست إیلیزى والیات

وبتوفیر نوع ممیز من المرافق والخدمات السیاحیة كتلك المتوفرة بدولتي تركیا ومصر مثال  سیاحیة ذكیة

واللوحات الفنیة  خاصة وأن حضیرة الطاسیلي المحمیة  باألهقار ،الدعایة واإلعالن تيعملیباإلضافة  إلى .

باإلضافة إلى ستحثات الدینصورات المستكشفة بوالیة البیض، وكذا مالتي تعود إلى عصور ماقبل التاریخ بها 

إذ تمت زیارة  بهذه الوالیاتمن أهم المعالم السیاحیة  تعتبرومنحوتة الفیل الرملي  ،واحة أهریر بإیلیزي

 أجنبي سائح 2500 ــوتمت زیارة منحوتة الفیل ل  2016أالف زائر في سنة  4لحوالي   الطاسیلي حضیرة

هذا باإلضافة ي أعداد جد قلیلة مقارنة بعدد السیاح في الدول المجاورة كتونس والمغرب، وه،3 2016سنة 

إلى الثروة المعدنیة النفیسة التي تزخر بها هاتین الوالیتین  والتي إن تم إستغاللها بشكل أوفر ومنظم ستكون 

  .نهایة لشاكلة إنهیار قیمة الدینار الجزائري المتواصلة

األغواط وغردایة :نظر إلى قطاع الحرف والصناعات التقلیدیة نجد أن والیتي من جهة أخرى وبال

وال أحد ینكر جودة هذه الحرفة بهاتین  4حرفي صانع للزربیة التقلیدیة 2356لوحدهما فقط یحتویان على عدد 

بالشهر فالحساب دة لكل حرفي ، فلو تم صناعة زربیة واحالمصریةالوالیتین موازنة بجودة الزرابي اإلیرانیة و 

  :یكون

                                                                                                                                                                                                    
 

 .أدرارإحصائیات المذابح المقدمة لمدیریات الفالحة لكل والیة مقدمة من طرف منسق اإلرشاد بمدیریة الفالحة لوالیة - 1
  .سعدوني بوجمعة مستثمر في صناعة تحویل الجلود ببلدیة أدرار: رقم تقریبي لسعر متوسط البیع للقطعة الواحدة مقدم من طرف السید  - 2
 . 2016إحصائیات الدیوان الوطني للسیاحة سنة   3

  .2016والحرف، الدیوان الوطني لإلحصاء  وزارة الصناعة التقلیدیة  إحصائیات- 4

 .2016المبلغ المعادل لبیع زربیة غردایة الواحدة في المعرض الوطني للصناعات التقلیدیة  -*
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وهو مبلغ  *أورو 60فلو تم إحتساب الزربیة الواحدة بمبلغ .زربیة في السنة الواحدة  28272=12*2356

  : فالناتج سیكون والجودة  منخفض مقارنة بالتكالیف

لم ولن یتحصل علیها الحرفي نظرا لعدم اإللتزام بآلیات  وهو المبلغ الذي ،أورو 1696320=60*28272

  .زرابي اإلیرانیة والمصریةالتسویق والتشهیر مقارنة بال

بعیدا عن قطاع مما سبق یتبین أن الموارد اإلقتصادیة التي تزخر بها هاته الوالیات  مجتمعة 

للتنمیة اإلقتصادیة الوطنیة  بإمكانها أن تمثل إضافة هامة تعتبر ثروة إقتصادیة ضخمة  المحروقات 

  .إستغاللها بشكل كفؤ

                                                                                                                             ريـــــــالجزائ التنمیة بالجنوبومقومات محددات : انيــــــــــــلمبحث الثا
إن للتنمیة اإلقتصادیة  مسار طویل جدا  ومراحل عدیدة یجب تخطیها حتى یصح القول بأنها تنمیة 

للسیر في هذا  البد من إتباع منهج إقتصادي مخطط ومضبوط لذا ف، ل مقبولةى األقإقتصادیة ناجحة أو عل

إلى اإلحباط أو الرجوع به  بهالمسار بشكل صحیح دون الوقوع في الفجوات أو المطبات التي یمكن أن تؤدي 

وهذا ماینبغي لمجموعة الوالیات الجنوبیة القیام به  للنهوض  ،أشواط للوراء بدال من التقدم به خطوات لألمام

حداث تكامل فیما بینها  ،بالتنمیة اإلقتصادیة لدیها وللسیر ، ن المخططات الوطنیة الموجهة لذلكفضال عوإ

 التي تقوم علیها التنمیة اإلقتصادیة  محدداتالمقومات و المستلزمات و الوتحدید  البد من معرفة  ذلكفي 

  : وفیما یلي عرض لذلك ثم في الجنوب خاصة عامة

  

  التنمیة اإلقتصادیة ومستلزمات مقومات :المطلب األول

مجموعة من المستلزمات والضروریات والتي تساعد على قیامها توفر  تتطلب التنمیة اإلقتصادیة 

 والمقومات ومن هذه المستلزمات ،كیزة وقاعدة متینة تبدأ منها إنطالقة البدایةر ونجاحها و یعتبر توفرها 

                 :1مایلي

تتطلب هذه العملیة وجود توفیر حجم مناسب من اإلدخارات الحقیقیة بحیث یتم من  :تجمیع رأس المال  -  أ

ووجود أجهزة تمویل قادرة . خاللها توفیر الموارد ألغراض اإلستثمار بدال من توجهها نحو مجاالت اإلستهالك

 .دخرات لدى األفراد والجهات المختلفة، وتوفر أجهزة ومؤسسات تحویلیة تتولى المسؤولیةعلى تعبئة الم

حیث أن الموارد تلعب دورا مهما في التنمیة اإلقتصادیة تتمثل في اإلرتفاع بمستوى  :الموارد البشریة  - ب

الموارد البشریة تعني وقد یكون من المناسب أن نشیر إلى ان .اإلنتاج الحقیقي وضمان زیادته بشكل مستمر

القدرات والمهارات والمواهب لدى األفراد والتي یمكن أو یحتمل أن تكون قابلة لإلستخدام في إنتاج السلع 

والخدمات النافعة، لذلك فإن عملیة التخطیط للتنمیة ینبغي أن تتضمن تخطیطا للموارد البشریة تؤدي إلى 

 .والطلب علیه تحقیق وضمان استمرار التوازن بین عرض العمل

                                                             
، مجلة التكامل "التوافق والتعارض بین المنهج اإلسالمي والمنهج الرأسمالي الغربي: التنمیة اإلقتصادیة"میسم الصغیر،/ محمد بشیر لبیق - 1

 .119-117ص،جامعة أدرار، 2013سنة  01العدد  ،اإلقتصادي
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تعرف الموارد الطبیعیة بأنها العناصر األصلیة التي تمثل هبات األرض  :الموارد الطبیعیة  - ت

الطبیعیة،واألمم المتحدة من جهتها تعرف الموارد الطبیعة بأنها أي شيء یجده اإلنسان في بیئته الطبیعیة 

 :والتي یتمكن من أن ینتفع بها، فالموارد الطبیعیة توفر قاعدة للتنمیة الصناعیة بطریقتین

بلد من توسیع نشاطه الصناعي بإنتاج مواد خام، كما هو الحال في استخراج المعادن تمكن ال •

 .وتصدیرها، والتي توفر للبلد العمالت األجنبیة الستیراد السلع الضروریة للتنمیة

 .تمكن البلد من أن ینتج موادا خام ویصنعها ویحولها إلى سلع نهائیة •

تغیرا في المعرفة الخاصة باإلنتاج، وحیث أن التنمیة  إن التقدم التكنولوجي یعني: التكنولوجیا   - ث

اإلقتصادیة تتطلب زیادة مستمرة في مقدار السلع والخدمات المنتجة، وعلیه فإن تحقیق التنمیة 

ة وتشغیل هذه اإلقتصادیة یتطلب حصول تقدم وتغیر تكنولوجي من أجل توسیع الطاقات اإلنتاجی

 .تاج ومدى كفاءة القوى العاملةالوفرة النسبیة لعناصر اإلن الطاقات

ه؛ ویرون بأن یعتبر نظام العرض والطلب من أهم مقومات السوق لتحقیق التوازن عن طرق: السوق   -  ج

 .من شأنه أن یوجه موارد المجتمع توجیها سلیما لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة

؛األمر الذي  عوامل اإلنتاجعد على تنقل االقدرة على خلق الظروف التي تس وهي: المبادالت الخارجیة   -  ح

 .یؤدي إلى سرعة العملیات اإلقتصادیة

 

   محددات التنمیة بالوالیات الجنوبیة: المطلب الثاني

وهو مایطلق  ،وهي المحددات التي تمس خصوصیة منطقة الجنوب أو باألحرى الوالیات الجنوبیة

العامة والتي تخص التنمیة اإلقتصادیة بصفة بین المحددات علیها بمحددات التنمیة المحلیة و تتعدد وتتنوع 

، عامة وفي أي منطقة والمحددات الخاصة التي تتحكم فیها العوامل التي تخص الوالیات الجنوبیة بالذات

  :1حیث نجد أن هناك محددات عامة وأخرى خاصة نحاول عرضها كالتالي

  :المحددات العامة - أ

المتمثل في زیادة دخل الفرد؛ بل تنطوي أیضا على تغییر  التنمیة اإلقتصادیة ال تتمثل في التغیر الكمي -1

كیفي في البنیان اإلقتصادي، یؤدي إلى التأثیر في تغییر نسبة الناتج القومي إلى رأس المال القومي؛ 

 .ونسبة الناتج الصناعي إلى الناتج القومي؛ ونسبة العاملین إلى عدد السكان

قومي اإلجمالي وفي متوسط دخل الفرد ال یعبران عن التنمیة یجب إدراك أن معدل التزاید في الناتج ال -2

الحقیقیة ومدى نجاحها، فالبد من إدراك أهمیة موضوع التوزیع في عملیة التنمیة لتحدید من یستفید من 

 .ثمار التنمیة

نظرا لمحدودیة الموارد وحالة التخلف التي تعاني منها الدول المتخلفة؛ فإنه البد من المفاضلة بین  -3

األهداف لتحدید األهداف ذات األولویة القصوى التي یسعى المجتمع إلى تحقیقها وفي ظل حالة التخلف 

                                                             
 .71-68، ص 2010، مطبعة العشري ، الطبعة الثانیة ، مصر " نظریات وسیاسات التنمیة اإلقتصادیة" محمد صفوت قابل، -1
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المطلق یصبح هدف الوصول إلى نموذج الحیاة الغربیة هدفا غیر ذي معنى قبل توفیر الحد األدنى 

 .الالزم لمعیشة األفراد

واإلتفاق على كیفیة توزیع األعباء المترتبة تتطلب التنمیة التساند اإلجتماعي الواسع بین فئات الشعب  -4

 .على التنمیة

یات و والقوى ذات السیطرة فیه ومدى تطور مؤسساته ومست لنجاح التنمیة البد من دراسة واقع المجتمع -5

اإلطار المؤسسي للمجتمع والذي یحدده الدستور والقوانین والنظم العامة، ومن خالل هذه  أدائها؛ وكذلك

دید األهداف التي یسعى المجتمع لتحقیقها، وأیضا إختیار السیاسات واألدوات الالزمة الدراسة یمكن تح

 .لتحقیق التنمیة

الدعوة للقضاء على التبعیة سواءا الفكریة أو اإلقتصادیة ال یعني الدعوة لإلنغالق وعدم اإلفادة من  -6

 .مى یمسخ الشخصیة القومیةإبداعات وتجارب األخرین، فالتنمیة تستفید من تجارب الغیر دون تقلید أع

لیست التنمیة الحقیقیة تلك التي توفر كما متزایدا من الرفاهیة للطبقات القادرة في المجتمع بل یمكن   -7

الحكم على مدى نجاح التنمیة بمدى التغیر في الواقع المعیشي للطبقات الفقیرة إلى األفضل، باإلضافة 

ة خاصة به ولیس تسهم في جعل المجتمع ذو سمات حضاریإلى تنمیة الفرد ثقافیا وحضاریا، وبالتالي 

 .مجرد ناقل لمنتجات حضارة أخرى

 .من العوامل األساسیة لنجاح أي تنمیة نظرة األفراد للعمل كقیمة إجتماعیة ولیس وسیلة للرزق فقط  -8

المتخلف فالعالم .البد من اإلشارة إلى أهمیة تحدید طبیعة السلطة الممسكة لزمام األمور في المجتمع -9

یعاني من اإلستبداد السیاسي وعدم المشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة، وفي ظل هذا الواقع الیمكن 

 .الجزم بأن أي تنمیة ستستهدف صالح غالبیة الشعب

 

باإلضافة إلى المحددات العامة المذكورة سابقا فإن المحددات الخاصة بمنطقة :المحددات الخاصة -  ب

تلك المحددات التي تتحكم فیها مجموعة من العوامل الخاصة بهذه المنطقة في حد الجنوب الجزائري هي 

  : 1ذاتها وهي كما یلي

مثل إنحدارات األرض ونوعیة التربة والریاح، إذ تتأثر استعماالت األرض وأنواعها : العوامل الطبیعیة - 1

 .بمثل هذه العوامل

 .وتوفر األیدي العاملةوتتمثل في إقتصادیات الموقع : العوامل اإلقتصادیة - 2

 .والتي ترتبط بالسیاسة العامة للبالد :العوامل اإلستراتیجیة - 3

كتوفر البنى التحتیة والخدمات اإلجتماعیة واألمنیة وخصوصیات السكان في المدینة أو  :عوامل أخرى - 4

  .اإلقلیم

                                                             
، مجلة مجامیع "محددات التنمیة المحلیة بوالیات الجنوب الغربي الجزائري من خالل سوق الشغل:" سمیر بن عبد العزیز. سفیان بن عبد العزیز -  1

 .،253ص  تندوف ،المركز الجامعيالعدد الرابع ،المعرفة
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تعتبر مشتركة  بصفة عامة بین الوالیات الجنوبیة إال أن خصوصیة كل والیة عن  العواملرغم أن هذه 

  .بها كفیلة بمساعدتها على التنمیة اإلقتصادیة دون غیرها غیرها تفرض محددات متمیزة خاصة 
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  :الفصل الثاني خالصة
تم في هذا الفصل تقدیم مجموعة من المعطیات اإلقتصادیة الخاصة بمنطقة الجنوب وبالتحدید 

والسیاحیة ، والحیوانیة، والفالحیة ،والموارد البشریة، من مساحة وعدد السكان، دى عشرحالوالیات الجنوبیة اإل

ثم تم . المتوفرة بكل والیة على حدى وكذا الخصائص التي تتمیز بها كل والیة عن غیرها من باق الوالیات

تتوفر علیها هذه الوالیات وكذا الموارد المالیة التي التطرق إلى جزء یسیر جدا من األفاق اإلقتصادیة التي 

والتي تستطیع أن تشكل مقوم إقتصادي كاف ألي والیة ؛ توفرةتحصیلها من خالل كل المعطیات الم یمكن 

تنمیة الضروریة للمستلزمات المقومات و الثم في ختام الفصل تم وضع بعض  ،بعیدا عن قطاع المحروقات

والتي من  بمنطقة الجنوب بصفة خاصةالخاصة المحددات  و العامةالمحددات  ومجموعة من بصفة عامة 

باإلعتماد على خاصیة إقتصاد الموقع أو عن  ككلشأنها أن تكون عمادة لقیام وتطور الوالیات الجنوبیة 

   .طریق التكامل اإلقتصادي فیما بینها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثــــــالفصل الث

  التنمیة اإلقتصادیة واقع محددات 

             بوالیة أدرار
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   :تمهید
واإلمكانیات اإلقتصادیة المتوفرة بها التي یمكن نحاول من خالل هذا الفصل إلى التعریف بوالیة أدرار 

بعض النقاط التي تعیق مسار التنمیة بالوالیة وكذا  أن تكون كنقطة إنطالق للبدایة، كما تم التطرق إلى

وذلك حسب  2017إلى غایة سنة  2010التطرق الى مجمل نفقات الوالیة خالل الفترة الممتدة من سنة 

  :النقاط التالیة

  االمكانیات االقتصادیة لوالیة أدرار: ولالمبحث اال 

  التعریف بوالیة أدرار ومقوماتها االقتصادیة: المطلب االول

  بوالیـــــــة أدرار عراقیل التنمیة: المطلب الثاني

  إحصائیات البرامج التنمویة بوالیة أدرار: المبحث الثاني

  الثابتهإحصائیات البرامج  التنمویة العامة : المطلب االول

  إحصائیات البرامج التنمویة العامة المتغیرة: المطلب الثاني 
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  اإلمكانیات اإلقتصادیة لوالیة أدرار : األول المبحث
بین  من  تتوفر والیة أدرار على إمكانیات  وموارد إقتصادیة ضخمة مما یجعلها تحتل المراتب األولى

وهو  والتطور خاصة في مجال اإلستثمار ینظر إلیها بنظرة إستشرافیة إیجابیة  كما، الوالیات الغنیة بالدولة

  .ماسنتطرق إلیه  من خالل هذا المبحث

 

  التعریف بوالیة أدرار ومقوماتها اإلقتصادیة: لمطلب األولا

تقع في الجنوب الغربي  وهي والیة حدودیة في التنظیم اإلداري الجزائري 01أدرار هي الوالیة رقم 

شمال خط  30و 20غربا وبین خطي العرض  3شرقا و  1ینحصر موقعها الفلكي بین خطي الطول  ،للدولة

  ،توات: هيو مناطق  4 :كما تنقسم محلیا إلى بلدیة 28و دائرة و 11 :تنقسم والیة أدرار إداریا إلى، اإلستواء

كل من والیتي غردایة  شرقا، كل من والیات بشار وغردایة والبیض شماالیحدها  .تنزروفت ،تیدیكلت ،قورارة

 .ماليكل من والیة تمنراست ودولة  جنوباو ،موریطانیا ةكل من والیتي بشار وتندوف ودول غربا، وتمنراست

المناخ الصحراوي والمناخ :لك بسبب مساحتها الشاسعة إذ نجدذیتعدد مناخ والیة أدرار إلى ثالثة أنواع و 

 ،السبخات، الحمائد، العرق، األودیة :وتتنوع الطوبوغرافیا بها إلى ،الشبه صحراوي والمناخ المداري

  :والشكل التالي یبین موقع والیة أدرار على خریطة الجزائر.1الهضاب

 شكل رقم 3: خریطة الجزائر توضح موقع والیة أدرار علیها.

  

  .على الخط 22/03/2018:بتاریخ -https://kharitati.ne ،موقع خریطتي، والیة أدرار : المصدر

یة بالغة وهي ثروة مائ ملیار متر مكعب  40: تتوفر والیة أدرار على ثروة مائیة جوفیة تقدر بـ كما 

وهو أسلوب إقتصادي إبتكره سكان  ،وأهم أسالیب إستغالل هذه المیاه هو ما یعرف بأسلوب الفقاراتاألهمیة 

 383614:تقدر ب كما تتوفر والیة أدرار على مساحة فالحیة شاسعة   .2المنطقة لترشید توزیع المیاه

إال أن الطابع  ،كفیلة بتلبیة اإلحتیاج الذاتي للوالیة ویتعدى الحتیاجات الدولة من بعض المحاصیل  3هكتار

                                                             
 .2015طبعة -دلیل المستثمر لوالیة أدرار ،غرفة التجارة والصناعة، مشتلة المؤسسات محضنة أدرار،   -1

 2015طبعة -دلیل المستثمر لوالیة أدرار ،غرفة التجارة والصناعة، مشتلة المؤسسات محضنة أدرار،  - 2
 .بالفصل الثاني للمساحات الفالحیة 04رقم رقم مأخوذ من الجدول -  3

https://kharitati.ne-/


 )دراسة حالة( التنمیة اإلقتصادیة بوالیة أدرار:                                الفصل الثالث 
 

33 
 

وتتوفر الوالیة على ثروة حیوانیة هامة خاصة فیما یخص ثروة  ،المرویة الفالحي الغالب هو الزراعة المعیشیة

  .1وطنیا الثانیةاإلبل والتي تصنف من خاللها 

شهد میدان التجارة بوالیة أدرار نقلة نوعیة وذلك بالتزامن مع القفزة الدیمغرافیة للوالیة مع ظهور یو 

وكذلك بفضل  ،إذ أصبحت الوالیة منطقة جذب للسكان نظرًا لتحفیزات هذا القانون ،قانون الجنوب الكبیر

وكذا  تطور البنیة التحتیة المتمثلة أساسًا في شبكة الطرق التي أصبحت تصل إلى معظم بلدیات وقرى الوالیة

ة مالي وفق قوانین كما التزال الوالیة تتعامل بتجارة المقایضة خاصة مع دول. بین الوالیة والوالیات األخرى

  .2ونظم منصوصة

وهو من القطاعات الهامة التي یتكل علیها للنهوض  تعد والیة أدرار محطة جذب سیاحي هامةو 

كالقصور  )منطقة سیاحیة 65( بإقتصاد الوالیة وذلك نظرا لما تحتویه هذه الوالیة من مقومات سیاحیة هامة

بیرة وذلك من خالل هندستها المعماریة وتاریخها والحصون والقصبات التي تبقى شاهدا على حضارة ك

ا توفر الوالیة على مكتبات ذوك ،التاریخیةوالكهوف  باإلضافة الواحات الخالبة وبعض المغارات  .العریق

  .3جنسیة مختلفة 27سائح من  1157إجمالي  2017إذ زار الوالیة في سنة  عدیدة للمخطوطات التاریخیة

المناطق [على مساحة شاسعة لمناطق اإلستثمارنظرا لتوفرها تعتبر والیة أدرار منطقة خصبة لإلستثمار و 

:موزعة بین البلدیات وفق الجدول التالي] الصناعیة  

یوضح توزیع المناطق الصناعیة بین البلدیات لوالیة أدرار :1-3رقم  جدول  

ةـــــــــــــــــــالبلدی المساحة بالهكتار  

 منطقة النشاطات الرئیسیة بأدرار 101

 منطقة النشاطات الثانویة بأدرار 21

 منطقة النشاطات الجدیدة بأدرار 148

 منطقة النشاطات سبع 50

تیمیمون  منطقة النشاطات 160  

  رقانمنطقة النشاطات  50

أولف منطقة النشاطات  04  

تیمقطنمنطقة النشاطات  08  

    زاویة كنتة منطقة النشاطات 03

-تیلولین -أنزجمیر منطقة النشاطات 02  

.2015طبعة ،مشتلة المؤسسات محضنة أدرار/غرفة التجارة والصناعة،دلیل المستثمر لوالیة أدرار : المصدر  

                                                             
 .إحصائیات مدیریة الفالحة لوالیة أدرار لرؤوس اإلبل بالوالیة -  1
   https://sites.google.com/site/hirialger9/home:بوالیة أدرار على الرابط التالي التجارة -  2
 .2017ي والیة أدرار للمجالس المنتخبة لسنة السیاحة المقدمة في البیان الختامي للسید وال إحصائیات مدیریة - 3
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-كبرتن-تیمیمون- كما تتوفر والیة أدرار على ست محطات للطاقة الشمسیة موزعة على كل من أدرار

  :وتزخر الوالیة  بقطاع ضخم من الصناعة والمناجم یتمثل في .میجاواط 10بطاقة زاویة كنته -أولف-رقان

مصانع إنتاج الطوب األحمر، : والصناعة) الماس، الذهب، الحصى، الملح، الرمل( مناجم ومقالع  :المناجم

رات الغاز، ج الحلیب، صناعة األكیاس البالستیكیة، تعبئة قارو تاالمطاحن، صناعة األنابیب البالستیكیة، إن

وتعلیب الطماطم، تعلیب  تاجج مواد التنظیف، إنتاإنتاج الطاقة من الریاح والشمس، مصفاة الغاز بأسبع، إن

  .1وتوظیب التمور، البناءات المعدنیة المختلفة، إنتاج معدات وأجهزة التبرید

  ة أدراریـــــــبوال عراقیل التنمیة: الثاني  المطلب  

أي عملیة تنمویة ألي منطقة البد وأن یصاحبها العدید من الصعوبات ال یختلف إثنان في أن 

والخاصة فقط بوالیة أدرار والتي  ونحن في هذا المطلب سنقوم بإسقاط الضوء على بعض منها ،والعراقیل

  :2تتمثل فیما یلي

 .المتعلقة بمختلف القطاعات المتوفرة غیاب مناصب الشغل: قطاع التشغیل - 1

لى البیئة وكذا غیاب الوعي الفردي للمواطن بأهمیة عغیاب األجهزة والمواد المحافظة : قطاع البیئة  - 2

  .المحافظة على البیئة

نقص البرامج السكنیة المخصصة بالوالیة وقلتها مقارنة بطلبات السكن للقضاء على هذا : قطاع السكن - 3

 .هذه األزمة

نقص اإلعانات واإلعتمادات المالیة المخصصة للفئات المحرومة، وكذا  :قطاع النشاط اإلجتماعي - 4

 .كمصدات الریاح،تنظیف الفقاقیر: غیاب مشاریع التنمیة المساهمة في القضاء على البطالة

نقص الهیاكل التربویة وهیاكل التكوین المهني بمختلف  :قطاع التربیة والتعلیم والتكوین المهني - 5

عادة اإلعتبار للمدارس اإلبتدائیة وتجهیزهاالبلدیات ؛ وكذا نقص ت  .؛ للتخفیف من اإلكتضاضهیئة وإ

نقص الطرق الفالحیة نحو المستثمرات والمحیطات الفالحیة، واستنزاف الثروة المائیة  :قطاع الفالحة - 6

، وكذا بسبب الحفر العشوائي لآلبار، غیاب األسواق لتوزیع المنتوج الفالحي ، وغیاب غرف الحفظ له

 .اب المشاریع والمخططات المساهمة في زیادة الثروة الحیوانیة بالوالیةغی

عادة اإلعتبار لقنوات المیاه الصالحة للشرب وشبكات الصرف  :قطاع الري - 7 غیاب تجدید وتوسیع وإ

 .الصحي عبر القصور؛ والتوزیع الغیر متكافئ للماء الشروب بینها

غیاب الطرق الحضریة بمقرات البلدیات وفیما بینها وكذا بین الوالیة والوالیات  :قطاع األشغال العمومیة - 8

ن وجدت فتكون مهترئة وغیر قابلة لإلستعمال  .األخرى ،وإ

غیاب التهیئة الحضریة عبر أحیاء مقرات البلدیات ،  :قطاع التعمیر والبناء والهندسة المعماریة - 9

 .ت اللعب والترفیه للمواطنین عبر مختلف البلدیاتوغیاب اإلنارات العمومیة؛ وكذا غیاب مساحا

                                                             
 .2015طبعة -دلیل المستثمر لوالیة أدرار ،غرفة التجارة والصناعة، مشتلة المؤسسات محضنة أدرار،  -  1
البلدیة لوالیة  تقاریر اإلنشغاالت والنقائص المسجلة ببلدیات والیة أدرار بلدیة تیمي أوالد احمد كحالة والمرفوعة من طرف المجالس الشعبیة -  2

 .2017الشعبي الوالئي لوالیة أدرارلسنة  أدرار للسید رئیس المجلس
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غیاب الهیاكل الثقافیة من مسارح ومكتبات ، وغیاب تصنیف الموروثات الالمادیة  :قطاع الثقافة  -10

 .ضمن التراث الوطني

غیاب المرافق الریاضیة من مسابح ومالعب وبیوت للشباب عبر مختلف  :قطاع الشباب والریاضة -11

 .البلدیات

؛وتأثیر ذلك غیاب توسیع الشبكة الكهربائیة  وغاز المدینة عبر مختلف قصور البلدیات: قطاع الطاقة -12

 .على أداء المواطن

غیاب قاعات العالج ونقص تجهیزها؛ وكذا غیاب مراكز األمومة والطفولة وغیاب  :قطاع الصحة -13

 .األطباء العامون والمختصون عبر كافة بلدیات الوالیة

النقص في المراكز السیاحیة والفنادق المصنفة مما یعرقل السیاحة في الوالیة ؛وكذا  :قطاع السیاحة -14

 .غیاب كلي لترمیمات المواقع األثریة

نقص اإلستغالل األمثل للموارد المنجمیة بالوالیة ، باإلضافة إلى مشكل  :قطاع الصناعة والمناجم -15

البترولیة ،ونفایات ومصبات المیاه المستعملة التحصیل الضریبي والحقوق الجبائیة المتعلقة بالنشاطات 

 .للشركات والمصانع الكبیرة والصغیرة

التساهل في عملیات التشجیر والتي تبرمج سنویا ، مما یساعد على زحف الرمال نحو  :قطاع الغابات  -16

  .المناطق الفالحیة والحضریة وعدم تثبیت التربة

 

  :1تمس والیة أدرار في الصمیم من بینها كما تم الوقوف على مجموعة من المعوقات والتي

خاصة في قطاع الصحة والنقل : غیاب التوزیع المتكافئ للمشاریع اإلستثماریة بین بلدیات الوالیة  - 1

والتمدرس، فنجد أن بعض البلدیات تستفید من مستشفى أو إثنان بینما هناك بلدیات تنعدم بها المرافق 

بها مدارس ومراكز تكوین شبه فارغ ةوبلدیات أخرى تعاني الشبه صحیة، كما نجد بعض البلدیات 

 .اإلكتظاظ

حیث : غیاب التكنولوجیا أو وصول المتأخر منها خاصة في المجال الفالحي ومجال الطاقات المتجددة - 2

نجد أن اللوجیستیك المستعمل في الوالیة ذو تكنولوجیا متأخرة رغم إرتفاع أثمانها مقارنة بالتطور السریع 

رنة اآلالت الفالحیة واللوحات الشمسیة وكذا الموجود في الوالیات الشمالیة ، بإستثناء اآلالت لعص

 .المستعملة لدى الخواص

لى غایة أواخر شهر : التأثیر المناخي للوالیة - 3 إذ یعد إرتفاع درجة الحرارة بدایة من نهایة شهر أفریل وإ

الوالیة إذ یؤدي إلى هروب الید العاملة وكذا نوفمبر عائقا مهما من معوقات التنمیة اإلقتصادیة ب

العزوف عن إستغالل بعض األنشطة التجاریة والفالحیة كتربیة الدواجن وزراعة بعض المحاصیل 

 .الموسمیة مثال مما یقوم بالرفع من سعرها محلیا

                                                             
أدرار،تندوف، تمنراست، إیلیزي، بشار، ورقلة : لوالیات الشباب تشغیلدعم لمدراء الوكالة الوطنیة لللمواطنین في تجمع التدخالت المسجلة  -  1

 .22/04/2018اإلجتماعي بقصر الثقافة عند زیارتھ للوالیة بتاریخ ل والتشغیل والضمان لمشاكل الشباب بالوكالة المرفوعة للسید وزیر العم
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في بعض األنشطة دون  المرأة مجال إنحصار:دور المرأة في المساهمة في التنمیة اإلقتصادیة  غیاب - 4

نشاء مؤسسات كانت حكرا على العنصر  غیرها، رغم تمكن بعض الحاالت من تخطي الحواجز وإ

الرجالي فقط، وهو وما ساهم في تأخیر عملیة التنمیة اإلقتصادیة بالوالیة نظرا للطاقات الهائلة المتوفرة 

  .في العنصر النسوي وخاصة من جانب المؤهالت العلمیة

حیث یعاني المواطن األدراري المستثمر البعید عن مقر الوالیة من : المصالح اإلداریة عن المواطنبعد  - 5

مشقة التنقل بین مختلف اإلدارات الستكمال إجراءات تجسید مشروعه،  وذلك لغیابها بمحل إقامته 

  .وینظر إلیها على أنها عائق نظرا لبعد المسافة بین البلدیات ومقر الوالیة

  

  إحصائیات البرامج التنمویة لوالیة أدرار:  الثاني المبحث

التي یة و برامج التنمبعض الوالمتعلقة ببوالیة أدرار  خاصةالإلحصائیات لالتطرق  المبحثسیتم في هذا 

والتي سیتم تحلیلها من خالل رسومات الثابتة ، منها  المذكورة في الفصل األولتم إعتمادها في والیة أدرار و 

  .والمتغیرة والتي سیتم التعبیر عنها عن طریق الجداول للتوضیحبیانیة 

 :إحصائیات بعض البرامج الثابتة: المطلب األول

وتمثل مجموع المشاریع الممولة لنوعي التمویل الثنائي  :إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  -  أ

الممنوحة مبالغ التمویل  بلغتحیث ، مختلف القطاعات للمساهمة في إنشاء مؤسسات مصغرة فيوالثالثي 

 .1 دج 995.81 305 401 3:للسنوات الثمانیة ماقیمتهمن الوكالة 

  )2017- 2010(عدد المشاریع الممولة للو و د ت ش خالل الفترة: 2-3جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  35  104  262  628  567  532  465  164  ثالثي الممولةلمشاریع ا عدد

  02  04  06  06  09  24  32  26  ثنائي الممولةعدد المشاریع 

  37  108  268  634  576  556  497  190  المجموع

  .2017سنة  رافرع أدر  -مصلحة اإلعالم اآللي واإلحصاء للـ و و د ت ش: المصدر
  

                                                             
 فرع أدرار–رقم مقدم من طرف مصلحة المالیة والمحاسبة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  -  1
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  .الجدول أعالهرسم بیاني من إعداد الطالبة وفق : المصدر

نالحظ من خالل الرسم البیاني  أن تمویل المشاریع من خالل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل  :التحلیل البیاني

دراسة بسبب كثرة اإلجراءات اإلداریة والتأخر في عقد لجنات  2010خالل سنة  تباطؤمر بفترة الشباب 

زع األمني في وبسبب التزع 2011ولكن بدایة من سنة  ،المشاریع التي كانت تتم على مستوى الوالیة أنذاك

 إنشاء مؤسسة مصغرةبعدة إجراءات لتسهیل عملیة حفاظا على أمنها الوطن العربي قامت الدولة الجزائري 

و  5بعدما كانت  %1خفض معدل الفائدة وكذا نسبة المساهمة الشخصیة للمستثمر في المشروع إلى  :ومنها

كما نالحظ فترة الذروة في سنوات .وكذا جعل لجنة دراسة المشاریع تتم على مستوى كل فرع محلي % 8

والتي  ،2011في سنة  وعملیات التسجیل الهائلة وهي تبعات للقرارات المتخذة 2014و2013و2012

التمویل   المتدرج للسنوات التالیة في االنخفاضثم نالحظ  ،سمحت لجمیع الشباب باإلستفادة من الجهاز

بسبب تشبع السوق  بسبب عزوف الشباب عن اإلستثمار عن طریق الوكالة بسبب تجمید العدید من األنشطة

 .1الوطنیة منها

وهي حصیلة لنشاط الوكالة في مختلف أصناف التمویل  :إحصائیات الوكالة الوطنیة للقرض المصغر -ب

الف  250للمشاریع التنمویة المصغرة والتي ال تتجاوز عتبة الملیون دینار بالنسبة للبنك و  التي تعتمدها

للسنوات الممنوحة من الوكالة ، حیث بلغت مبالغ التمویل الف دینار بالنسبة لتمویل الوكالة 30دینار و 

  .2دج 154.82 391 075 1:الثمانیة ماقیمته

 

  

  

  

 

                                                             
 -فرع أدرار–یل الشباب باإلعتماد على المعلومات المقدمة من طرف رئیس مصلحة المرافقة للوكالة الوطنیة لدعم تشغ -  1
 .-أدراروكالة –رئیس مصلحة المرافقة للوكالة الوطنیة للقرض المصغر رقم مقدم من طرف  -  2
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رسم بیاني یوضح عدد المشاریع الممولة للوود ت ش خالل الفترة :04شكل رقم 
)2010 -2017(

عددالمشاریع الممولةثنائي
عددالمشاریع الممولةثالثي
المجموع السنوي
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 )2017- 2010(خالل الفترة ق م وو ـ لعدد المشاریع الممولة : 3-3جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  23  20  67  75  70  19  15  11  ع م م ط ب

 860  144  1968  2361  1673  2204  1278  210  ع م م ع و

 883  164  2035  2436  1743  2223  1278  221  المجموع

  2017سنة  - أدرار وكالة  -لوكالة القرض المصغرمصلحة المرافقة : المصدر

  

  

  .لمعطیات الجدول امن إعداد الطالبة وفق: المصدر: المصدر
  

تمویل المشاریع من خالل الوكالة الوطنیة  عملیة  نالحظ من خالل الرسم البیاني  أن :التحلیل البیاني

مرت علیه العملیة بالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب للقرض المصغر تمت تقریبا بنفس المنهاج الذي 

حیث نعقب فقط على أن  العدد المرتفع للمشاریع الممولة عن طریق الو و ق م یعود للمشاریع الصغیرة 

توقفت  2016كما نالحظ أنه في سنة ، دینار 30000الداعمة للصناعات الحرفیة والتي ال یتجاوز مبلغها 

مبالغ التمویل من طرف الوزارة نظرا لعدم تخصیص عملیة التمویل جزئیا في السداسي األول من السنة 

 2017في سنة  عملیات التمویل لتعود وتتواصل ،وكذا عزوف المستفیدین عن رد القروض الممنوحة الوصیة

  .1اد الوكالة على طریقة التمویل الذاتيبعد األرتفاع المحسوس في سعر البترول واعتم

  

  

 

                                                             
 -وكالة أدرار–على المعلومات المقدمة من طرف رئیس مصلحة المرافقة للوكالة الوطنیة للقرض المصغر  باإلعتماد -  1

0
250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

11 15 19
70 75 67

20 23

210

1278

2204

1673

2361

1968

144

860
221

1293

2223

1743

2436

2035

164

883

وع
شر

م

السنة

)2017- 2010(رسم بیاني یوضح عدد المشاریع الممولة للو وق م خالل الفترة : 05شكل رقم 

عدد المشاریع  الممولة عن طریق البنك
عدد المشاریع الممولة عن طریق الوكالة
المجموع
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طلبات العمل اإلجمالیة لمختلف الفئات وكذا عروض العمل    وتمثل عدد :إحصائیات مدیریة التشغیل  -  أ

-DAIP-CTA(مناصب الشغل المستحدثة من خالل البرامج المعتمدة المختلفة المقدمة من المؤسسات وكذا

CDI-CDD.( 

بوالیة أدرار خالل بمدیریة التشغیل  عدد طلبات وعروض العمل والمناصب المستحدثة : 4-3جدول رقم 

 )2017-2010(الفترة

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
  42943  45542  36558  45611  37588  32003  26015  13476  ع ط ع

  6564  10173  4879  4923  4538  3745  2705  2167  ع ع ع

  3838  5439  837  3195  3945  2259  2095  1588  ع م ع م

  .2017، سنة مصلحة اإلحصاء لمدیریة التشغیل لوالیة أدرار: المصدر

  

  
  .لمعطیات الجدول امن إعداد الطالبة وفق: المصدر

اإلرتفاع المذهل لسلسلة طالبي العمل مقارنة بعروض نالحظ من خالل الرسم البیاني   :التحلیل البیاني

وكذا إرتفاع  ،والمناصب المستحدثة ویفسر ذلك بإرتفاع عدد مراكز التكوین المهني على مستوى الوالیةالعمل 

وكذا زیادة عدد سكان  ،عدد خریجي الجامعة المسجلین بسبب زیادة المقاعد البیداغوجیة من سنة ألخرى

الوالیات  مواطنيمن طرف المضطرد سنویا سواءا محلیا أو جراء عملیات تغییر محل اإلقامة  والیة أدرار

 .مقارنة بالسنوات السابقة األخرى
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طلبات العمل اإلجمالیة و عروض العمل المقدمة من  رسم بیاني یوضح عدد: 06شكل رقم 

)2017-2010(المؤسسات وكذا مناصب الشغل المستحدثة خالل الفترة 

عدد مناصب العمل المستحدثة

عدد عروض العمل

عدد طلبات العمل
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خالل الفترة في والیة أدرار وتمثل عدد المشاریع المنجزة :الصندوق الوطني لتطویر اإلستثمارإحصائیات    -  أ

 ،والتي تمت الموافقة علیها وتسجیلها في الصندوق، اإلستثماریة  في مختلف القطاعات 2017- 2010

 :للسنوات الثمانیة ماقیمته الممنوحة من طرف الصندوق مبالغ التمویل بلغتحیث 

 .1دج 000.00 000 077 128

خالل الفترة ص و ت إ المشاریع المنجزة في مختلف القطاعات عن طریق عدد : 5-3جدول رقم 

)2010 -2017( 
األشغال   الفالحة  القطاعات

  العمومیة

  اإلتصاالت  التجارة  المحروقات  الخدمات  السیاحة  النقل  الصحة  الصناعة

  0  0  0  129  22  694  03  50  508  42  المجموع

  .2017،سنة للصندوق الوطني لتطویر اإلستثمار بوالیة أدرارمصلحة اإلحصاء : المصدر

  
 .لمعطیات الجدول امن إعداد الطالبة وفق: المصدر

المستثمرین كله إنصب على قطاع األشغال أن إهتمام نالحظ من خالل الرسم البیاني  :التحلیل البیاني

تبعا لعملیات تعبید  ؛العمومیة  والنقل نظرا لسهولة تجسید مثل هذه المشاریع ولحاجة الوالیة الضروریة لها

الطرق وتطویر شبكة المواصالت بالوالیة وكذا عملیات البناء والتشیید للعدید من المرافق العمومیة خالل هذه 

        .الفترة

   ونشاطات اإلستثمار إحصائیات إجمالیة للبرامج المتغیرة: المطلب الثاني

على مختلف  القطاعات لوالیة أدرار للفترة الممتدة بین سنة  األغلفة المالیةوتمثل في مجملها توزیع 

، ویمكن حصر المخطط الخماسي الثاني والمخطط الخماسي الثالث :حسب المخططین 2016وسنة  2010

  :جدول التاليعامة في الذلك بصفة 

  

  

                                                             
 اإلدارة والوسائل للصندوق الوطني لتطویر اإلستثمار بوالیة أدرار رقم مقدم من طرف رئیس  مصلحة -  1
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)2017إلى  2010من (في إطار ص و ت إ  عدد المشاریع المنجزة :07شكل رقم 
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                                                                    2016إلى سنة  2010:القطاعي للبرامج الخماسیة من سنة یبین التوزیع :6-3جدول رقم
  )دج 3 10الوحدة (                                                                                           

السنوات               
  القطاعات

  المجموع  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

  618948  0  0  0  3000  410000  183948  22000  م و الحرف.ص.م

أشغال الهیدرولیك 

  الكبرى
15090000  3240000  3285000  2220000  2987000  100000  320000  13742000  

أشغال الهیدرولیك 

  الصغرى
7500000  525000  610000  0  526000  130000  500000  3041000  

  331450  0  180000  57000  27000  15000  22950  29500  الغابات

  801996  0  496  338000  206000  200000  54500  3000  البیئة

  15000  0  0  0  0  0  0  15000  تهیئة المحیط

  70060  0  0  28000  60  0  00  42000  السیاحة

  242316  0  0  0  20000  0  0  222316  النقل

  531027  0  0  332400  0  0  188627  10000  التخزین والتوزیع

131000  10465000  4040000  3251000  4270000  29122000  تهیئة الطرقات
0  1965000  54423000  

  3886000  150000  195000  790000  700000  242000  0  1809000  المطارات

147970  2076700  1648827  869000  702650  7822650  البنیة اإلداریة
0  25140  14624667  

  13333254  437950  535800  116000  3553140  2575500  3314840  1756024  التربیة

  2465000  370000  15000  676000  371500  110000  687500  235000  التكوین

  6950100  923000  445000  523000  91100  1244000  3018000  706000  التعلیم العالي

  470000  0  0  230000  30000  0  0  210000  الثقافة

  17642800  1435000  370000  75800  1607000  5682000  2078000  5925000  الصحة

  4568063  119731  241500  991782  141100  457600  1500350  1116000  الشبیبة والریاضة

  2777150  0  500000  890000  36650  613500  137000  600000  الثقافات

 الحمایة

  اإلجتماعیة
23000  0  16000  14000  0  0  0  53000  

  160000  0  40000  40000  0      80000  المجاهدین

  2332000  0  0  0  132000  0  1700000  50000  البناء

  2593300  0  170800  339000  132000  100000  1455500  396000  السكن

  145203554  6245821  5713296  22525682  14973377  19680600  23078865  52984490  المجموع

  .مدیریة التخطیط لوالیة أدرار: المصدر

على مختلف القطاعات من خالل  الخاص بوالیة أدرار الف الماليغمن خالل الجدول أن توزیع ال ظنالح   

أي منح األولویة لقطاع على  ،التخصیص القطاعي  ن األخیرین قد عرف نوعا منالبرنامجین الخماسیی

فیما عرف قطاع األشغال  ،اإلهتمام بقطاع الصحة والذي خصته الوالیة بحصة األسدك؛ حساب قطاع آخر

شبكة الطرقات محلیا ووطنیا  توسیع العمومیة وخاصة تهیئة الطرقات أیضا غالفا مالیا ضخما نظرا ألهمیة 

كما نالحظ  أیضا الوفرة  ،وتسهیل تنقل األفراد وخاصة مجال النقل في المساهمة في العملیات التجاریة للوالیة

 ذاتها ثم تقلصها مع نهایة السنة  2014إلى غایة سنة  2010ة المالیة لألغلفة المالیة بدایة من سن
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تباع سیاسة التقشف؛  2016و 2015تدریجیا لسنتي  وانخفاضها وكذا غلق  بسبب تدني سعر البترول وإ

من قانون المالیة لسنة  120- 119العدید من الحسابات المخصصة للتمویل كما ذكر سابقا حسب المادتین 

2017.   

كما بأخذها كعینة والتي أعتبرت سنة مالیة عادیة خارج أي مخطط فسنقوم  2017لسنة أما بالنسبة  •

 :یلي

والتي تمثل حوصلة لجمیع   للوالیة للموازنة العامةبشكل عام حیث سنقوم بدایة بتحدید قیمة المخصصات 

ثم سنتطرق بشكل  31/12/2017إلى غایة  01/01/2017میزانیة من تاریخ الالعملیات المدرجة ضمن 

  :كما یلي ذلكتفصیلي لنشاطات اإلستثمار العمومي للوالیة 

  

  :الموازنــــــة العـــــامة  - أ
   2017یوضح مبالغ الموزانة العامة لوالیة أدرار لسنة : 7-3جدول رقم 

  )دج:الوحدة(                                                                                        

  باقي اإلنجاز  اإلنجازات  التحدیدات  التقدیرات  

  2474433646.91  3948934026.86  6423367673.77  6423367673.77  النفقات

  10610642.41  6737448388.41  6748059030.82  6659412981.60  اإلیرادات
  المحلیة لوالیة أدرار ، مدیریة اإلدارة2017تقریر تقدیمي للحساب اإلداري للسنة المالیة :المصدر

من خالل الجدول نرى أن إیرادات الوالیة تفوق نفقاتها وهو ما یعني أن المیزانیة العمومیة : تحلیل الجدول

  .ذات فائضهي میزانیة  2017لوالیة أدرار لسنة 

   :وفیما یلي تفصیل لحوصلة النفقات

 :قسم التسییر - 1

    2017بالموازنة العامة لوالیة أدرار لسنة یوضع مبالغ نفقات التسییر : 8-3جدول رقم 

  
  )دج:الوحدة(                                                                                          

 % النسبة  اإلنجازات  التحدیدات  التعیینات

  100  1657704499.94  1657704499.94  المصالح المالیة

  100  13576800.71  13576800.71  الدائمین أجور وأعباء المستخدمین

  100  77733570.88  77733570.88  وسائل ومصالح اإلدارة العامة

مجموع العقارات والمنقوالت غیر 

  المنتجة للمداخیل

95275246.88  95275246.88  100  

  100  92664655.52  92664655.52  طرق الوالیة

  100  41687968.55  41687968.55  المصالح اإلداریة العمومیة
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  100  58028872.43  58028872.43  األمن والحمایة المدنیة 

  100  109069190.40  109069190.40  المساهمة في أعباء التعلیم 

  100  4668115.13  4668115.13  المصالح اإلجتماعیة المدرسیة

  100  144944096.37  144944096.37  الشباب والریاضة والثقافة

  100  21860754.00  21860754.00  اإلجتماعیة المدرسیةالمساعدة 

  100  33712948.49  33712948.49  النظافة العمومیة واإلجتماعیة

  100  1270000.00  1270000.00  المشاركة في التنمیة اإلقتصادیة

  100  12302781.88  12302781.88  ناتج الجبایة

  100  2364499501.18  2364499501.18  المجموع

  2017، سنةمدیریة اإلدارة المحلیة لوالیة أدرار:المصدر

 نالحظ من خالل الجدول أن نفقات التسییر لوالیة أدرار قد مست مختلف أبواب القطاعات،: تحلیل الجدول

بحیث نرى أن جمیع المخصصات قد تم إنفاقها بشكل كلي وتام،مما یدل على سرعة الوالیة في تنفیذ 

  .نشاطاتها

 :قسم التجهیز - 2

  2017بالموازنة العامة لوالیة أدرار لسنة  التجهیزیوضع مبالغ نفقات : 9-3جدول رقم 

 % النسبة  اإلنجازات  التحدیدات  التعیینات

  48.63  139336119.97  286550527.80  البنایات والتجهیزات االداریة

  95.45  114070323.33  119507318.61  طرق الوالیة

  39.90  411010425.67  1030137695.90  الشبكات المختلفة

التجهیزات المدرسیة والریاضیة 

  والثقافیة

22457877.98  000  0.00  

  54.85  18371138.86  33491065.86  التجهیزات الصحیة واالجتماعیة

  18.49  344428974.45  1863154101.92  التعمیر واالسكان

برامج البلدیات ووحداتها 

  االقتصادیة

609904584.52  463552534.40  76.00  

  100.00  93665000.00  93665000.00  عملیات اخرى خارجة عن البرامج

  39.04  1584434525.68  4058868172.59  المجموع

  2017سنة  مدیریة اإلدارة المحلیة لوالیة أدرار:رالمصد
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حیث نالحظ من خالل الجدول أن نفقات التجهیز لوالیة أدرار قد عرفت تذبذبا في التطبیق : تحلیل الجدول

ومقارنة بمبالغ التحدیدات الموجودة في الموازنة العامة لمختلف التعیینات نجد أن اإلنجازات المتعلقة بهذه 

  .التعینات تم تطبیقها بشكل مقتضب وهو ماتدل علیه النسبة اإلجمالیة لذلك والتي كانت دون النصف

 %61.47: ز تقدر بوفي األخیر فان النسبة المئویة لإلنجاز بقسمیها التسییر والتجهی

  : 1أما فیما یخص الحوصلة المالیة تتلخص كالتالي

  88: عدد البرامج المسجلة  -

  48: عدد البرامج في طور االنجاز -    

  40: عدد البرامج المنتهیة  -    

  

مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة  عرفت والیة أدرار من خالل :نشاطات اإلستثمار العمومي  -  ب

والخاصة بالبرامج التنمویة، وذلك من خالل تثمین الموارد المالیة نشاطات معتبرة، 2017سنة  لوالیة أدرار

والبشریة وترشیدها واستخدامها استخداما أمثل بغیة تحقیق األهداف المنشودة، والتي خصصت لها مبالغ 

) إلخ....حة، السكنالفالحة،الصناعة،التعلیم، الص( ضخمة لبلوغ مستویات تنمویة مستدامة في قطاعات شتى

 .وذلك كله من أجل تحسین ورفع المستوى المعیشي لمواطني والیة أدرار

  :2ویكمن إجمالي هذه النشاطات في

 :یلي ماوشملت  :البرامج القطاعیة الغیر ممركزة )1

ضم هذا البرنامج الباقي من من  ):145.302حساب التخصیص الخاص رقم ( البرنامج العادي 1.1

  :البرامج الجاریة لكل من 

 ).2009- 2005( 302-120البرنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش حساب التخصیص الخاص رقم  - 1

 ).2014-2010(302-134برنامج دعم النمو اإلقتصادي حساب التخصیص الخاص رقم   - 2

 ماسجل منه خالل سنتي 302-143برنامج توطید النمو اإلقتصادي حساب التخصیص الخاص رقم  - 3

)2015-2016.( 

في البرنامج القطاعي ،  2017لقد إستفادت والیة أدرار لحساب سنة  :2017تسجیالت أغلفة سنة   2.1

 :دج تم من خالله ما یلي 137015000.00: من غالف مالي إجمالي یقدر بــــــ

                                                             
 .،مدیریة اإلدارة المحلیة لوالیة أدرار2017اإلداري للسنة المالیة  تقریر تقدیمي للحساب-  1
 213-212نشاطات اإلستثمار العمومي،ص : ، الجزء الثاني2017والي والیة أدرار لسنة  بیان السید -  2
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مقسمة حسب القطاعات كما دج  945150000.00: عملیة بغالف مالي إجمالي قدره 27إعادة تقییم  -

  :یلي

 .دج 8000000.00:عملیة واحدة بغالف مالي : الموارد المائیة - 1

 .دج 600000000.00: عملیتین بغالف مالي : األشغال العمومیة  - 2

 .دج 217100000.00: عملیة بغالف مالي  12: المنشآت اإلداریة  - 3

 .دج 20050000.00: عملیات بغالف مالي 8: التربیة الوطنیة  - 4

 .دج 17000000.00: عملیة واحدة بغالف مالي: لتعلیم العاليا - 5

 .دج 50000000.00: عملیة واحدة بغالف مالي: التكوین المهني - 6

 .دج 8000000.00: عملیة واحدة بغالف مالي: الصحة  - 7

  .دج 25000000.00: عملیة واحدة بغالف مالي : السكن - 8

  :كما تم تسجیل عملیتین جدیدتین وهما -

إنجاز قنوات جر بكل من قصر أودغاغ ببلدیة تینركوك وقصر زاویة لحشف ببلدیة سالي بغالف مالي  *

  .دج 350000000.00:قدره

رقان،شروین،تسابیت،اوالد سعید، برج باجي مختار بغالف : عملیة إقتناء الكتب للمكتبات في كل من  *

  .دج 75000000.00: مالي قدره 

وتمثل التخصیصات السنویة التي یمكن لآلمر بالصرف  ل:للبرامج القطاعیة إعتمادات الدفع المسخرة 3.1

قد إستفادت والیة أدرار صرفها أو تحویلها أو دفعها لتغطیة اإللتزامات المبرمجة خالل السنة المعینة،و 

دج یضاف إلیه مبلغ قدره  14928342000.00: ة تقدر بـلحساب البرامج القطاعیة غیر الممركز 

دج وهو الباقي من إعتمادات الدفع للبرنامج الخاص لتنمیة مناطق الجنوب إلى  7146.865027.60:

وقد تم . دج 22075207027.60: ، بحیث یصبح إجمالي إعتمادات الدفع یقدر بــ 31/12/2016غایة 

في ختام  من إعتمادات الدفع الموقفة %50دج أي بنسبة  10931161898.55: ستهالك ما یقارب إ

  .31/12/20171السنة

  :2المخططـــــات البلدیــة للتنمیة) 2

لقد إستفادت والیة أدرار في إطار برامج المخططات البلدیة للتنمیة لسنة :2017تسجیالت أغلفة  1.2

 28عملیة لفائدة  156، تم تسجیل من خالله 1578000000.00: من غالف مالي إجمالي قدره  2017

المیاه الصالحة للشرب، : دج والتي مست مختلف القطاعات الحیویة منها1133511000.00بلدیة بمبلغ 

  .إلخ).....أقسام للتوسیع( فك العزلة، التهیئة، اإلنارة العمومیة، البناءات المدرسیةالصرف الصحي، 
                                                             

 .114نشاطات اإلستثمار العمومي ص : ، الجزء الثاني2017الي والیة أدرار لسنة بیان السید و 1
 .115نشاطات اإلستثمار العمومي ص : ، الجزء الثاني2017بیان السید والي والیة أدرار لسنة  -  2
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إحتوت البرامج الساریة المفعول للمخططات :31/12/2017:البرامج الساریة المفعول إلى غایة  1.2

جمالي عملیة موزعة على مختلف البلدیات بغالف مالي إ 254على  31/12/2017:البلدیة للتنمیة إلى غایة

دج ،  1622272000.00: دج ، بحیث وصلت اإلستهالكات اإلجمالیة إلى 2350301000.00: قدره

  .%69: دج ، أي بنسبة إنجاز مالي تقدر بـ 728029000.00: والباقي لإلنجاز یقدر بـ

المخططات بحیث إستفادت والیة أدرار في إطار : إعتمادات الدفع المسخرة للمخططات البلدیة للتنمیة 3.2

دج، تم إستهالك  1578000000.00: تقدر بـ  2017، من إعتمادات الدفع لحساب سنة البلدیة للتنمیة

  .%65دج، أي بنسبة إستهالك بلغت  1025967462.72: منها مبلغ 

من خالل القراءة األولیة لألرقام والمبالغ  التي تم تناولها في هذا المبحث ، نستخلص بأن الوالیة قد 

جاهدة من خالل برامجها على دعم وتطویر كافة القطاعات عبر مختلف البلدیات، وذلك لتحقیق عملت 

قتصادیة ترضي المواطن بالدرجة األولى وتحقق نقلة نوعیة في إقتصاد الوالیة بالدرجة الثانیة   . تنمیة محلیة وإ

المجلس الشعبي الوالئي  ومن خالل اإلحصائیات المشار لها سابقا والمقابالت مع بعض السادة من أعضاء

  :خرجنا بنتیجة مفادها أن أبرز محددات التنمیة اإلقتصادیة في والیة أدرار هي كالتالي

وهو من  ضروریات التنمیة بالوالیة وذلك ماسعت إلیه السلطات المسؤولة عن إتخاذ :  المحددات األمنیة - 1

لمیزانیة التسییر من خالل الغالف المالي  8القرار بالوالیة ،ویمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول رقم 

  .المخصص لألمن والحمایة المدنیة

حیث أن اإلهتمام بالمورد البشري ومحیطه اإلجتماعي المتوفر على : المحددات اإلجتماعیة البشریة - 2

ا مستوى الوالیة وخاصة الشباب كان من أولویات الوالیة، لتحقیق الرفاهیة واإلستقرار لمواطنیها وذلك م

لشباب لمیزانیة التسییر من خالل الغالف المالي المخصص ل 8نالحظه أیضا من خالل الجدول رقم 

  .والریاضة والثقافة

وذلك ما نالحظه من خالل األغلفة المالیة المخصصة لتزوید مختلف المرافق : المحددات التكنولوجیة - 3

  .جهیز بالوالیة لمیزانیة الت 9باألجهزة الحدیثة ،وذلك من خالل الجدول رقم 

ونلمس ذلك من خالل حرص الوالیة على تسدید أجور الموظفین والعمال وتهیئة : المحددات اإلداریة - 4

مقرات العمل وتزوید القطاعات بمقرات جدیدة لتهیئة ظروف العمل المالئمة ونرى ذلك من خالل 

  .لمیزانیتي نفقات التسییر والتجهیز للمیزانیة 9و 8الجدولین 

وهي أهم محدد على اإلطالق والذي تبدأ منه نقطة البدایة ألي تنمیة فمن خالل : حددات المالیة الم - 5

  .الدراسة اإلحصائیة ككل نجد أن اهم عنصر  هو توفر رؤوس األموال
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إن تحقیق التنمیة في والیة أدرار البد أ یستند إلى مجموعة من المحددات واألسس ف: وكنتیجة لكل ماسبق 

  :یليتتمثل فیما 

 .المحددات المالیة - 1

 .المحددات اإلجتماعیة والبشریة - 2

 .المحددات األمنیة - 3

 .المحددات اإلداریة - 4

 .المحددات التكنولوجیة - 5

كما یجب على متخذ القرار أن یأخذ بعین اإلعتبار خالل إعداده لسیاسة التنمیة بهذه المحددات  

  .ألجلهللوصول إلى تنمیة شاملة ومتطورة تحقق الهدف الذي وضعت 
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  خالصة الفصل الثالث
من حیث إمكانیاتها اإلقتصادیة  تم من خالل هذا الفصل دراسة التنمیة اإلقتصادیة بوالیة أدرار 

ثم حیث تم التعرف فیه على والیة أدرار بشكل خاص كوالیة جنوبیة وتقدیم إمكانیاتها اإلقتصادیة المتوفرة ، 

ومن خالل المبحث  العوائق التي تحد وتثبط من عملیة التنمیة المحلیة بها،تم التطرق إلى مجموعة من 

تم التعرف على من خالله  والذي جموعة من البرامج التنمویة، محصائیة لإمعطیات األخیر  تم وضع  

وكذا إستنتاج مجموعة من المحددات التي ظهرت من  المبالغ المالیة المخصصة لمختلف القطاعات بالوالیة

  .خالل هذه الدراسة والتي تخص والیة أدرار

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخــــــــــــاتمة
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  :خـــــــــــــاتمة

دراسة والیة -محددات التنمیة بالجنوب الجزائري " فإن موضوع هذا البحثوفي ختام هذه الدراسة  

ونظرا لكون التنمیة اإلقتصادیة  یرجى اإلستفادة منها ومن نتائجها،یعد من الموضوعات التي ؛ "-أدرار كحالة

تعتبر من الرهانات الكبرى التي تواجه مختلف الدول لتحقیق التطور عبر مختلف التوازنات اإلقتصادیة 

نطالقا من الفرضیات ، فقد واإلجتماعیة إتضح من خالل تقسیمات الدراسة بدایة من اإلشكالیة المطروحة وإ

التنمیة اإلقتصادیة بمفاهیمها وتشعباتها تحتاج إلى دراسات وعبر الفصول الثالث لهذا البحث إلى أن 

كما أن جانب التخصیص الذي مس الوالیات الجنوبیة في هذا  ومخططات وبرامج تؤطرها وتحدد مسارها،

علیها هذه  البحث من خالل الفصل الثاني أظهر العدید من المعطیات والمقومات اإلقتصادیة التي تتوفر

وكذا رفع مستوى التنمیة  ،لتي تستطیع أن تصبح علیها إذا تم اإلستغالل األمثل لهذه المواردالوالیات واآلفاق ا

اإلقتصادیة  بها باإلعتماد على محددات ومقومات أساسها إقتصاد الموقع لهذه الوالیات أو بمعنى آخر 

لث كدراسة میدانیة لیتم ثم تم إختیار والیة أدرار في الفصل الثا، أساسها الموجود والمتوفر بهذه الوالیات

حیث تم في هذا الفصل ؛ إسقاط المفاهیم النظریة علیها باإلعتماد على طریقة إحصائیة قریبة من المجتمع

لعقبات التي حالت دون اإلغفال عن التطرق لعرض موجز لبعض ماتحتویه  الوالیة من طاقات وموارد هائلة 

مخض عن هذا البحث مجموعة من النتائج المهمة التي یمكن لذا فقد ت، دون اإلستغالل األمثل لهذه الثروات

تقدیمها لتعطي إجابة عن اإلشكالیة واألسئلة المطروحة والتي یمكن من خاللها أیضا تقییم فرضیات البحث 

  :وهي كالتالي

 لإستطعنا من خالل هذه الدراسة إختبار الفرضیات السابقة وذلك من خال: إختبــــــــار الفرضیاتنتائج 

  : اإلجابة علیها كالتالي

طرحت الفرضیة األولى فكرة أن وضع برامج تنمویة مدروسة یدفع بعجلة التنمیة : الفرضیة األولى - 1

عتمادا على ما وضع في الفصل األول من الدراسة فقد استخلصنا صحة هذه الفرضیة من  اإلقتصادیة وإ

یة والتي ساهمت فعال في تحقیق التنمیة خالل مجموعة البرامج التنمویة التي وضعتها الدولة الجزائر 

 .اإلقتصادیة ولو بشكل نسبي

هذه الفرضیة التي تطرح فكرة أن دراسة إمكانیات التنمیة اإلقتصادیة في منطقة ما : الفرضیة الثانیة - 2

یسهل ویمكن من إعداد برامج وخطط تنمیة حسب طبیعة إقتصادیاتها، وقد وقفنا على صحة هذه الفرضیة 

حصائیات المقدمة خالل الفصل الثاني لجملة من الموارد المهمة لقطاعات مختلفة على من خالل اإل

 . مستوى والیات الجنوب الجزائري

وهي الفرضیة التي أشارت إلى أهمیة تجنب العوائق لقیام أي تنمیة بوجه صحیح، وهي : الفرضیة الثالثة - 3

عند تبیان عوائق التنمیة في مختلف قطاعات الفرضیة التي توصلنا إلى صحتها من خالل الفصل الثالث 

  .والیة أدرار وضرورة تجاوز هذه العوائق لخلق تنمیة  محلیة ناجحة والنهوض باإلقتصاد المحلي للوالیة
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ستخالص مجموعة من النتائج تتمثل إ يیمكننا من خالل دراسة الجانب النظري والتطبیق : النتــــــــــــــائج

 :فیما یلي

في النهوض باإلقتصاد  والمختلفةإظهار رغبة الدولة وحسن نیتها من خالل برامجها المعتمدة والمسطرة  .1

 .الوطني

الرفع من توفر والیات الجنوب الجزائري على ثروات وطاقات هائلة غیر مستغلة، بإمكانها المساهمة في  .2

 .الدولة إقتصاد

 .في أي برمجة للتنمیة اإلقتصادیةدوما یجب توفر مجموعة من الشروط والمقومات للبدأ  .3

والیة أدرار من الوالیات الجنوبیة التي تزخر بثروات هائلة ، ولها آفاق إقتصادیة واعدة في المجال  .4

 .اإلستثماري

 .تخطي عقبات ومعوقات التنمیة من الضروریات الحتمیة لتنمیتها وتطویرها  .5

المحددات  :الدراسة اإلحصائیة تمثلت فيظهور محددات للتنمیة  خاصة بمنطقة أدرار من خالل   .6

                                                                                                                        .المالیة، المحددات اإلجتماعیة والبشریة ، المحددات األمنیة، المحددات اإلداریة ، المحددات التكنولوجیة

 :التوصیــــات

نشاء أسواق مشتركة تساهم  .1 ضرورة التكامل اإلقتصادي بین الوالیات الجنوبیة فیما بینها من خالل فتح وإ

في توزیع عملیتي العرض والطلب، أو من خالل إنشاء مدن تجاریة مستقطبة للمنتوج المحلي الخاص 

 .بوالیات الجنوب

عتباره كعنصر دعم ومجال بدیل عن المحروقات نظرا  .2 ضرورة اإلهتمام واإلعتناء بالقطاع الفالحي وإ

 .للموارد الفالحیة التي تتوفر علیها الوالیات الجنوبیة

نشاء قواعد بیانات تكون منارة للمستثمر للوصول  .3 ضرورة مواكبة التكنولوجیا بفتح بوابات إلكترونیة وإ

 .دم الهوة الرقمیة بینها وبین باقي الوالیاتوتبادل المعلومات ولر 

ضرورة تطویر الكفاءات البشریة في القطاعین العام والخاص وتحسینها من خالل تطویر البنى التحتیة  .4

 .لها

 .ضرورة أن یكون وضع المخططات والبرامج التنمویة وفقا لخصوصیة كل والیة .5

 .وضع إستراتیجیة لتحدید القطاعات المستهدفة بالتنمیة .6
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تشجیع اإلبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجیا ونشرها تحقیقا للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف التكنولوجیة  .7

لى تحقیق التوازن بین الحقوق  وللمنتفعین بها وعلى نحو یؤدي إلى الرفاهیة االجتماعیة واالقتصادیة وإ

 .وااللتزامات

الشفافیة والمساءلة من خالل األجهزة الرقابیة الوطنیة تعزیز مبادئ الحكم الرشید، وخاصة  ضرورة  .8

  .وسیادة القانون والمشاركة المجتمعیة بما فیها مؤسسات المجتمع المدني

 .تطویر وسائل النقل وتهیئة الطرقات لتسهیل حركة تنقل األفراد والسلع .9

د المتوفرة بكل منطقة تطویر وتحسین المحددات السابقة الذكر من خالل القیام بدراسة الجدوى للموار  .10

 .ةتحدید إحتیاجاتها من خاللها

  :اق الدراسةــــــــــــآف

إن محتوى هذا البحث ال یقدم دراسة شاملة وكافیة عن محددات  وواقع التنمیة اإلقتصادیة بالوالیات 

نما هو ثمرة جهد فردي لتحصیل أكبر قدر من المعلومات والمعطیات اإلحصائیة حول  موضوع الجنوبیة وإ

ونظرا لتشعب المحتوى فإنه من الضروري القیام بدراسات أخرى حول ذات الموضوع أو لمواضیع  ،البحث

مساهمة الخصائص اإلقتصادیة للوالیات الجنوبیة في دراسة " أخرى تدخل ضمن نفس السیاق كموضوع 

  .المجال إلثراء البحث العلمي ولإلفادة القصوى للباحث في نفس "التنمیة اإلقتصادیة بها

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجـــــــــــــع
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  بـــــالكت

كلیة ،الدراسات الفقهیة واإلقتصادیةمركز ،"التنمیة اإلقتصادیة والتنمیة المستدامة" أحمد جابر بدران  - 1

  .2014مصر ،القاهرة أكتوبر،  6جامعة  لسلة كتب إقتصادیة جامعیة،س اإلقتصاد واإلدارة،

معالجة محلیة ودولیة وعالمیة لقضایا -اإلتجاهات الحدیثة في التنمیة الشاملة" ماهر  أبو المعاطي  - 2

 .2012سنة  ،مصر ث،،دار المكتب الجامعي الحدیالطبعة الثامنة- "التنمیة

 دار جدارا للكتاب العالمي،األردن،الطبعة األولى ،، "التنمیة والتخطیط اإلقتصادي" فلیح حسن خلف، - 3
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  :المذكرة ملخص

أرقى األهداف التي تتطلع لها كافة الدول ،نظرا لصعوبة الوصول إلیها أو تعتبر التنمیة اإلقتصادیة من 

محددات التنمیة اإلقتصادیة  و التطرق إلى تبیان تحقیقها بصورة مثلى، وفي هذه الدراسة البحثیة تم ال

في وهي أحد أهم العناصر التي تجب دراستها عند الرغبة ومقوماتها وعوائقها في والیات الجنوب الجزائري 

باإلضافة إلى عرض األفاق .خالل إشكالیة البحث المطروحة  وتم ذلك من ، الحدیث عن التنمیة اإلقتصادیة

برامج التنمیة اإلقتصادیة :ذلك من خالل عرض متغیرات الدراسة في ثالثة فصول هيو التنمویة لهذه الوالیات 

التنمیة  بواقع محدداتانب التطبیقي المتعلق بالجزائر،ثم واقع التنمیة بالجنوب معطیات واحصائیات واخیرا الج

القیام بجمع المعلومات حول نفقات والیة أدرار واألغلفة المالیة لمشاریع خالل  ،منوالیة أدرارباإلقتصادیة 

تم الوقوف من خالل هذه الدراسة على أهمیة تعیین المحددات التي تقوم علیها ، وقد اإلستثمارات العمومیة

من خالل اإلمكانیات اإلقتصادیة المتوفرة ، والتي من خاللها تبنى قاعد إقتصادیة یة التنمیة اإلقتصاد

  .صحیحة للتخطیط التنموي ألي منطقة

  

Abstract: 

The economic development is considered as one of the highest goals that all 
countries seek it, due to the difficulty in reaching it or to achieve an optimal development. 
This study addressed the determinants of economic development, its fundamentals and 
obstacles in the provinces of southern Algeria. This was done through the problem 
statement of this research, in addition to the presentation of the economic prospects in 
these provinces by presenting the variables subject of the study in three chapters: the 
economic development programs in Algeria, then the status of development in the South 
through analyzing data and statistics and finally the practical side of the research related 
to studying the state of economic development in Adrar province, through collecting 
information about the expenses of the province of Adrar and the financial amounts for 
public investment projects. This study concluded the importance of defining the 
determinants of economic development by using  the available economic possibilities 
through which a sound economic base is adopted for the development planning of any 
region. 

Keywords: Economic development, determinants, financial amounts, fundamentals, obstacles.  

  

  


