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تمريه

:منطقتناالتطور فً اقتصاد الوصف االكثر مناسبة لوصف •

(بطًء/ متوسط/ سرٌع)نمو •

ال نمو•

(شدٌد/ متوسط)انخفاض •

:للبلدٌة، هل ٌتم الخطة االستراتٌجٌةعند وضع •

دراسة احتٌاجات المشروع•

لقاءات مفتوحة/ استطالع اراء المواطنٌن •

تعٌٌن لجان استشارٌة لتمثٌل المجتمع•

دراسات وابحاث لتحدٌد االحتٌاجات•



تمريه

فً سرعة فً النمو صناعات / ما هً اكثر ثالثة قطاعات •

منطقتنا؟

فً منطقتنا؟ تتدهورصناعات / ما هً اكثر ثالثة قطاعات•

جاذبة للمستثمرٌن فً –بٌئٌة داعمة ما هً اكثر ثالثة سمات •

منطقتنا؟

فً بٌئة االعمال فً منطقتنا؟ سوءاما هً الثالثة سمات االكثر •

فً تطوٌر قبل البلدٌة للمساهمة ثالثة اشٌاء ٌمكن فعلها من •

االقتصاد المحلً



؟انمحهيتمب هي انتىميت االقتصبديت 

كافة مشترك بشكل التً تقودها العملٌة االستراتٌجٌة 

الجهات ذات العالقة الفاعلة على المستوى المحلً 

الخاص، البلدٌات أو المجالس القروٌة، والقطاع )

تحسٌن فً مناطق محددة بهدف ( المدنًوالمجتمع 

وتوفٌر سبل الحٌاة النوعٌة ( النمو االقتصادي)االقتصاد 

االستثمار فً الموارد لسكان تلك المناطق من خالل 
.المحلٌة



مب هى دور انبهديبث؟

من  التنمٌة االقتصادٌة المحلٌةأساسٌاً فً دوراً البلدٌات تلعب 

  :خالل

 تخطٌطهم التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة كجزء تكاملً من توظٌف

الخدماتوكجزء من تقدٌم الكلً 

األعمالعلى أنها مكان جٌد للبدء بتنمٌة  المحلٌة تروٌج للمناطق

مثل األراضً والمساحات المزودة الخدمات الالزمة م ٌقدت

بالبنٌة التحتٌة المالءمة لألعمال والمرافق التً تلبً احتٌاجات 

األعمال االقتصادٌة 

المحلٌةاألنظمة  تبسٌطوقواعد البٌانات  توفٌر



اهم تحديبث انتىميت االقتصبديت انمحهيت؟

 ٌضمن توفر تنمٌة ال بها المعمول واالجراءات القوانٌن والتعلٌمات بعض

محلٌةاقتصادٌة 

 التً تتعامل مع البطالة لالستراتٌجٌات االقتصادٌة الهٌئات المحلٌة تفتقر
والتشغٌل

 بٌن الهٌئات المحلٌة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الثقة ضعف
المجتمع المدنً

 كافٌة لضمان ٌر غ المحلٌةالهٌئات ً ف المهارات المتوفرةوالهٌاكل اإلدارٌة
تنمٌة اقتصادٌة محلٌة

 نقص فً الموارد واألموال الهٌئات المحلٌة تعانً من

 ج"مناطق بعض الهٌئات المحلٌة فً وجود "–H1/H2



اهم تحديبث انتىميت االقتصبديت انمحهيت؟

الرسمً ٌعتمد تحقٌق النمو االقتصادي على االقتصاد •

فهناك حاجة الى تفهم العالقة بٌنهما عند وغٌر الرسمً 

.  اعداد استراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة

ضرورة تحقٌق مزاٌا اجتماعٌة اكبر لكافة قطاعات •

.  غٌر القادرٌن والمهمشٌنالمجتمع االقتصادٌة خاصة 



كيف يمكه بىبء اقتصبد محهي قىي؟

 ٌتمٌز كل مجتمع بمجموعة فرٌدة من الظروف

للمنطقة النسبٌةالمٌزة التً تحدد  المحلٌةواألوضاع 

 لتفهم طبٌعة جهدا تعاونٌا كل مجتمع ٌجب ان ٌبذل

وهٌكل االقتصاد المحلً 

 نقاط القوة والضعف والفرص والتحدٌات بتحلٌل القٌام
بالمنطقة



مكىوبث انتىميت االقتصبديت انمحهيت أهم 



تهيئت قبدة محهييه مؤمىىن ومهتزمىن ببنتىميت (: 1) انمكىن

االقتصبديت انمحهيت 

 عقد ندوات توعٌة حول مفهوم التنمٌة االقتصادٌة

المحلٌة

 على تحدٌد وتوضٌح دور الشركاء المحلٌٌن العمل

(  هٌئات محلٌة وقطاع خاص وقطاع أهلً وأكادٌمً)

 تشجٌع الشركاء المحلٌٌن على العمل كشركاء من اجل
.  االستفادة من الموارد المتاحة



االستراتيجيت شمىنيت خطط  انهيئبث انمحهيت (: 2) انمكىن

نتشمم انبعد االقتصبدي 

 ًتدرٌب الهٌئات المحلٌة على التخطٌط االستراتٌج

االقتصادياخذٌن بعٌن االعتبار البعد 

 مشاركة المجتمع المحلً بشكل أوسع فً إعداد وتنفٌذ

االستراتٌجٌةالخطط 



تطىير انجبوب انمؤسسبتي نههيئبث انمحهيت (: 3) انمكىن

انحكىميتوتىطيد انعالقت مع انمؤسسبث 

 وحدة التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة فً الهٌئات المحلٌةمأسسة

 فرق عمل بٌن وحدة التنمٌة االقتصادٌة والوحدات تأسٌس

األخرى داخل الهٌئة المحلٌة ومع المؤسسات ذات العالقة من 
خارج الهٌئة

 القدرات وتطوٌر األنظمة واإلجراءات المعمول بها فً بناء

الهٌئات المحلٌة



مراجعت وتعديم انقىاويه وانتعهيمبث واألوظمت ذاث (: 4) انمكىن

ببنتىميت االقتصبديت انمحهيت انعالقت

 توضٌح اللوائح الداخلٌة للهٌئات المحلٌة خاصة المتعلقة

التنمويبالبعد 

 تفصٌل ما ٌلزم من قوانٌن وتعلٌمات وأنظمة على

مستوى المناطق

 العمل ما بٌن المستوٌٌن المحلً والوطنًتنسٌق



انمحهيتتهيئت بيئت انعمم انمىبسبت نهتىميت (: 5) انمكىن

تشجٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص

 خلق مبادرات اقتصادٌة

 تطوٌر البنٌة التحتٌة من طرق واتصاالت وشبكات

...كهرباء ومٌاه 

تطوٌر الكادر البشري

تشجٌع الرٌادة واإلبداع



انمىبسبتتىفير خدمبث األعمبل (: 6) انمكىن

 لألعمال" النافذة الموحدة"إنشاء

العمل على سهولة الوصول إلى التموٌل



تىفير انبىيت انتحتيت نألعمبل (: 7) انمكىن

 صناعٌةالعمل على إنشاء مناطق

 أعمالالعمل على إنشاء حاضنات

إنشاء صندوق خاص للتنمٌة االقتصادٌة المحلٌة



ترويج انمىبطق انمحهيت(: 8) انمكىن

 المستثمرٌنالعمل على تحدٌد احتٌاجات

عمل حمالت تروٌجٌة عن مٌزات المنطقة المحلٌة

 االستثمار فً المنطقة المحلٌةتشجٌع



مراحل التخطيط االستراتيجي

والتً تشمل عناصر  ستراتٌجٌةالتنمٌة االقتصادٌة المحلٌة تتحقق من خالل تبنً ا•

اجتماعٌة وبٌئٌة وٌتراوح االطار الزمنً لتنفٌذ استراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة 

.  وٌشمل خطط سنوٌة للتنفٌذسنوات  8–3المحلٌة بٌت 

:للتخطٌط االستراتٌجً للتنمٌة االقتصادٌة المحلٌة خمس مراحلهناك •

تنظٌم الجهود: المرحلة االولى•

تقٌٌم االقتصاد المحلً: المرحلة االقتصادٌة•

اعداد االستراتٌجٌة: المرحلة الثالثة•

تنفٌذ االستراتٌجٌة: المرحلة الرابعة•

مراجعة االستراتٌجٌة: المرحلة الخامسة•



تنظيم الجهىد: المرحلة االولى

التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة وتكوٌن فرٌق من  قائد فرٌقتحدٌد •

االقسام المختلفة

للنقاش حوارتدشٌن نشاط او •

القطاع الخاص )اصحاب المصالح تكوٌن شراكة مع مجموعة •

(والحكومً والمجتمع المحلً

ٌمكن من خاللها العمل داخل وخارج البلدٌةنظم وضع •

والصالح لتطوٌر استراتٌجٌات الشكل التنظٌمً المالئم دراسة •

ومشروعات التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة 



تقييم االقتصبد المحلي: الثبنيةالمرحلة 

التً تؤثر على  واالجراءاتاجراء مراجعة للقوانٌن واللوائح •

مناخ االعمال 

سكانٌة، اقتصادٌة، )التً ٌجب تجمٌعها نوعٌة البٌانات تحدٌد •

بنٌة تحتٌة، مناخ االعمال

القائمة الفجوةتحلٌل •

القائمة  فً المعلوماتخطة لسد الفجوة وضع •

نقاط )لالقتصاد المحلً باستخدام البٌانات المتاحة  تقٌٌماجراء •

(القوة والضعف والفرص والتهدٌدات



اعذاد االستراتيجية: المرحلة الثبلثة

اتفاق بٌن اصحاب المصالح: الرؤٌةتحدٌد •

اولوٌات: الغاٌاتتحدٌد •

معاٌٌر لإلداء مع اطار زمنً: االهدافتحدٌد •

مجموعة من المشارٌع: البرامجوضع •

اولوٌات: المشروعاتاختٌار •



تنفيذ االستراتيجية: المرحلة الرابعة

لتنفٌذ االستراتٌجٌةخطة عامة اعداد •

لكل مشروعخطة عمل اعداد •

لتنفٌذ ومتابعة االستراتٌجٌةاطار مؤسسً بناء •

الالزمة المدخالتالتأكد من توافر •

المهام المحددة فً خطة عمل المشروع تنفٌذ•



مراجعة االستراتيجية: المرحلة الخبمسة

ماذا؟ لماذا؟ متى؟ اٌن؟ : المتابعة•

اتحاذ القرار: التقٌٌم•

ان لزم: التحدٌث•



اسئلة واجىبة


