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  التنمیة الجزائر ومساهمته في  الصناعي في القطاع
  

  الدین قریبي ناصر . أ
  2 جامعة وهرانب طالب دكتوراة

nasgribi@gmail.com  
 

ضروریة في الجزائر من أجل توسیع قاعدتها  تعتبر الصناعة :الملخص
مویة وتلبیة حاجاتها المتزایدة وتعتبر محرك لبقیة القطاعات األخرى، التن
رغم تركیز البرامج االستثماریة على تطویر القطاع الصناعي المحرك ف

األساسي للنمو االقتصادي المستدام  والعامل الرئیسي لرفع مستوى 
التنمیة في البلد إال أن النتائج المحققة فیه تبقى ضعیفة نسبیا ولیست 

  .بالنسب المرجوة

الصناعة الجزائریة، النمو االقتصادي المستدام،  :الكلمات المفتاحیة
  .مستوى التنمیة البرامج االستثماریة،

Résumé: Cette étude vise à analyser la réalité de l'industrie 
algérienne à la lumière de l'adoption de la nouvelle stratégie 
pour relancer l'industrie nationale, l'industrie est essentielle en 
Algérie afin d'élargir sa base du développement et répondre aux 
besoins croissants et représente le moteur d'autres secteurs, et 
malgré l'accent mis sur le développement du secteur industrielle 
le principal moteur de la croissance économique et les 
programmes d'investissement durables, et la clé pour élever le 
niveau de développement dans le pays, mais les résultats 
obtenus ils restent relativement faible et ne sont pas les 
proportions souhaitées. 

Mots clés: l'industrie algérienne, la croissance économique 
durable, les programmes d'investissement, le niveau de 
développement. 
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  :مقدمة

لقد عرف االقتصاد الجزائري تطورات هامة وعدیدة منذ االستقالل    
لى یومنا هذا، من مرحلة االقتصاد المخطط إلى مرحلة االنتقال نحو  وإ

اقتصاد السوق والتي میزتها مجموعة من اإلصالحات االقتصادیة وذلك 
بإشراف المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة في إطار تطبیق برامج التعدیل 
الهیكلي، حیث یعتبر االقتصاد الجزائري من أهم االقتصادیات اإلفریقیة 

وات وذلك لما یمیزه من خصائص والتي تتمثل في طبیعة الموارد والثر 
المادیة التي یتمیز بها من مواد طاقویة وتوفره على مساحات زراعیة 

باإلضافة إلى الطاقات اإلنسانیة والكفاءات البشریة التي یتمتع بها  ،هامة
تحیة هامة من موانئ  وتوفره على بنیة ،وقطاعات صناعیة مهمة

بر وتعت. نجاز الطریق السیار الذي یربط شرق الجزائر بغربهاإ ومطارات و 
ضروریة في الجزائر من أجل توسیع قاعدتها التنمویة وتلبیة  الصناعة

خرى، حیث یقتضي حاجاتها المتزایدة وتعتبر محرك لبقیة القطاعات األ
التصنیع زیادة حجم االستثمارات في قطاع الصناعة مما یترتب علیه 

وضمن هذا السیاق نصل إلى  .زیادة حجم القاعدة الصناعیة في البلد
  :على النحو التالي ةدراسالمعالم إشكالیة  إبراز

في رفع في الجزائر  قطاع الصناعة ما مدى أهمیة ومساهمة   
 ؟ مستوى التنمیة

  مراحل تطور االقتصاد الجزائري: أوال
  :لقد مر االقتصاد الجزائري بمراحل متعاقبة یمكن إیجازها فیما یلي

رحلة بصفة حیث تمیزت هذه الم): 1966-1962(مرحلة االنتظار -
عامة بمشاكل تسییریة للجهاز اإلنتاجي نتیجة ذهاب المعمرین 
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األوروبیین، وتولد عن تلك المرحلة وجود قطاعات مسیرة بواسطة العمال 
، 1مع وجود القطاع الخاص في المجال الصناعي والفالحي والتجاري

 1967تبني سیاسة التصنیع كنموذج اقتصادي منذ سنة لیتم فیما بعد 
لك عن طریق إرساء صناعات قاعدیة تسمح بتحقیق نمو اقتصادي وتم ذ

مستدام ومتسارع عبر الزمن وتحقیق التنمیة الشاملة، حیث تم تبني 
-1967(مجموعة من المخططات التنمویة بدءا من المخطط الثالثي 

، المخطط الرباعي )1973-1970(، المخطط الرباعي األول )1969
-1978(عد ذلك المرحلة االنتقالیة ، لتلیه ب)1977- 1974(الثاني 
وهي مرحلة انتقالیة بین المخطط الرباعي الثاني والمخطط ) 1980

% 7حیث بلغ متوسط معدالت النمو ، )1984-1980(الخماسي األول
النصف الثاني من  ولكن ومع انهیار أسعار النفط في، 2في هذه المرحلة

خلل  ىر مؤدیا إلأكبر انهیار اقتصادي في الجزائ الثمانینیات حدث
المدفوعات وأصبح االقتصاد الجزائري  مزدوج في میزانیة الدولة ومیزان

والتعدیل، وبالتالي تعثر  یعاني من خلل هیكلي كبیر ولم یستطیع التقویم
مرة أخرى أداء االقتصاد وأصبحت ألول مرة معدالت نمواالقتصاد تتسم 

 مو یمكن القول عنهابالسلبیة بعد مرحلة هامة من التطور في مجال الن
ودخلت الجزائر بعدها في  ، 3أنها كانت مرحلة ذهبیة بالنسبة للنمو

                                                             
مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد  ،"نظرة عامة على التحوالت االقتصادیة في الجزائر"، كربالي بغداد 1

، صفحة معاینة WWW.ULUM.NL :من الموقع(  ،2005الجزائر، جانفي  الثامن، جامعة بسكرة،
  .)2015مارس  03: بتاریخ

جامعة الجزائر،  ،"االقتصادي في الجزائر أثر الجبایة على النمو"، ، راضیة بختاشصالح تومي 2
  .21-16ص، 2004الجزائر، 

مجلة العلوم اإلنسانیة،  ،"مسیرة االقتصاد الجزائري وأثرها على النمو االقتصادي"حاكمي بوحفص،  3
، صفحة WWW.ULUM.NL :من الموقع( ،   2007الجزائر، جانفي ، جامعة بسكرة، 32العدد 

  .)2015مارس  03: معاینة بتاریخ
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، فلقد أثبتت أزمة 1986مرحلة اإلصالحات والتعدیل الهیكلي منذ سنة 
والتي أدت إلى تراجع أسعار البترول حقیقة هشاشة االقتصاد  1986

حروقات الوطني كونه اقتصاد أحادي التصدیر یعتمد على تصدیر الم
ومن أجل ذلك وبغیة تنویع القاعدة االقتصادیة تبنت % 90بنسبة تفوق 

الجزائر برنامجا شامال للتعدیل الهیكلي مست مختلف جوانب السیاسة 
االقتصادیة الكلیة، فقد مس هذا اإلصالح كل من السیاسة النقدیة 
والسیاسة المالیة وكذا سیاسة الصرف األجنبي، باإلضافة إلى جملة من 
التعدیالت الهیكلیة تمثلت في تعمیق التجارة الخارجیة وكذا میزان 
المدفوعات ونظام الصرف واألسعار لتدعیم االستقاللیة المالیة 
واالقتصادیة للمؤسسات العمومیة والبنوك والتي كانت تهدف في مجملها 

  .إلى تحقیق معدالت نمو اقتصادي موجبة

تعادة التوازنات االقتصادیة حیث مكن برنامج التعدیل الهیكلي من اس
استعادة النمو االقتصادي بعد أن كان سالبا في الفترة  من الكلیة ومكن

، وقد عرف االقتصاد الوطني عشریة من الركود )1986-1994(
االقتصاد، إال أنه ومع بدایة فترة اإلصالح شهد معدل النمو تحسنا مقبوال 

لسنتي %) 0,9-(و %) 2,2-(مقارنة بما سبق، إذ كان یقدر ب 
، ثم %3,9إلى  1995على التوالي، لیرتفع في سنة  1994و 1993

وذلك % 4.6إلى  1999، لیرتفع في 19981سنة % 4إلى حدود 
بسبب ارتباطه بعوامل خارجیة ال یمكن التنبؤ بها وهي أسعار البترول 
والظروف المناخیة بالنسبة للقطاع الفالحي، باإلضافة إلى الركود 

                                                             
البطالة و إشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الهیكلي " ،دادي عدون، عبد الرحمان العایبناصر  1

، 2010بن عكنون، الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، ،"–من خالل حالة الجزائر  –لالقتصاد
  .201ص
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القطاع الصناعي وعدم مساهمته في دفع معدالت النمو الحاصل في 
االقتصادي، لتدخل الجزائر فیما بعد مرحلة ما بعد اإلصالحات وبرامج 
اإلنعاش االقتصادي، حیث تمیزت هذه الفترة بعودة االرتفاع في أسعار 

، و تم إطالق برامج 1999المحروقات ابتداء من الثالثي األخیر لسنة 
والذي خصصت له مبالغ مالیة ضخمة لم یشهد  اإلنعاش االقتصادي

وأن خصصتها الجزائر للبرامج السابقة، حیث ارتفعت نسبة اإلنفاق 
إلى حوالي  2000سنة % 28.3العمومي من الناتج المحلي الخام من 

، وقد تم انتهاج سیاسة مالیة تنمویة ذات طابع 2003سنة % 34.87
ل تحفیز المشاریع كنزي تهدف إلى تنشیط الطلب الكلي من خال

االستثماریة العمومیة الكبرى والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسین 
ووصلت معدالت التضخم إلى أدنى  .بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة

، 2005سنة  ℅1.64و 2000سنة  ℅0.33مستویاتها حیث بلغت 
والذي ) 2014و 2010(وتم فیما بعد إطالق برنامج اإلنعاش الخماسي 

 ،1ج لدعم تنمیة االقتصاد الوطني.ملیار د 1500مبلغ  خصص له
وانخفاض نسبة  2013سنة % 2.8حیث بلغت نسبة النمو االقتصادي 

تضاعف الناتج ، و 2014مع أواخر سبتمبر سنة  ℅10.6البطالة إلى 
إلى سنة  2000المحلي اإلجمالي إلى أكثر من أربع مرات من سنة 

ملیار   17081.8لیبلغ  2000ج سنة .ملیار د 4123.5، فمن 2016
  .20162ج سنة .د

                                                             
القتصادي في أثر تذبذب سعر النفط على النمو ا"، الرؤوف عبادة، عبد الغفار غطاس عبد 1

 ،2011الجزائر،  جامعة ورقلة، ،"2008إلى  1970الجزائر، دراسة تحلیلیة وقیاسیة من سنة 
  .5-4ص

 أوت 01: اطلع علیه بتاریخ www.ons.dz. :الدیوان الوطني لإلحصاء بالجزائر، من الموقع 2
2017.  
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  استراتیجیة التنمیة المتبعة في الجزائر : نیاثا

إن استراتیجیة التنمیة التي اتبعت في الجزائر قد بنیت على ثالثة     
 ،التصنیع والتوجه نحو الداخل والتكامل: محاور أو مفاهیم رئیسیة وهي

التي خلقها خروج االستعمار وهذه المفاهیم كانت نتیجة لآلثار السلبیة 
الفرنسي، فقد أوجد االستعمار هیكلة لالقتصاد الجزائري المستعمر، 
هیكلة متناسقة سیاسیا، اقتصادیا، اجتماعیا، قانونیا وثقافیا، وانقسم بذلك 
االقتصاد الوطني إلى اقتصادین متباینین شكال ومضمونا أحدهما 

ي االقتصاد الفرنسي، عصري مرتبط بقطاع التصدیر ومندمج تماما ف
والثاني متخلف لم یكن یتمتع بدرجة استعداد كافیة لتفاعله مع االقتصاد 
األول وأدى ذلك إلى إصابة االقتصاد بتشوهات واختالالت عدیدة 
وانعكست في اختالل الهیكل اإلنتاجي وضعف نصیب الصناعة في 

رد المادیة تكوین الناتج الداخلي الخام وكذا اختالل العالقة بین الموا
وهذه االختیارات االقتصادیة قد أفرزت أوضاعا . 1والموارد البشریة

اقتصادیة جعلت االقتصاد الجزائري یتمیز بخصائص سلبیة ساهمت في 
بحیث تحول االقتصاد . إضعاف كفاءته االندماجیة في االقتصاد العالمي

  :الجزائري إلى

تصادیة المتبعة حیث ركزت معظم السیاسات االق: اقتصاد مدیونیة -
دارة أزمة المدیونیة حیث بلغت حجم الدیون العمومیة في  على تسییر وإ

  ملیار دینار جزائري؛ 2500إلى حوالي  2000نهایة 

یعتمد على استخراج وتصدیر المحروقات فهو یقوم : اقتصاد ریعي -

                                                             
، 08الباحث، العدد مجلة ،"الصناعات المصنعة والصناعة الجزائریة استراتیجیة"، زوزي محمد 1

  .171ص  ،2010الجزائر،  ،قلةر جامعة و 
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للثروة النفطیة على حساب استراتیجیة التصنیع  استراتیجیةاستنزافیةعلى 
الذي جعل االقتصاد الجزائري رهین لتقلبات أسعار المحروقات في  األمر

  األسواق العالمیة؛

اقتصاد تطورت فیه آلیات الفساد، وأضحت تؤثر على حركیة النشاط  -
االقتصادي ومجاالته، األمر الذي قلص من نجاعة وكفاءة السیاسة 

تصادیة، االقتصادیة المتبعة وعطل المنظومة القانونیة والتشریعیة االق
فازداد حجم االقتصاد الموازي وازدادت صعوبة التحكم فیه مما أدى إلى 

  .1إضعاف قدرة الدولة المؤسسیة وزعزع عنصر الثقة فیها

حسب الخبراء تواجه الصناعة الوطنیة التي تزخر بإمكانیات لم  و -
 كفایة عدة مشاكل متعلقة بالتسییر واالبتكار والتنافسیة على  تستغل

وضعت   ولتدارك هذا الوضع. ألسواق وانفتاح االقتصادمستوى ا
السلطات العمومیة سیاسة تنمویة صناعیة ترتكز على تأهیل المؤسسات 

ترقیة االستثمار األجنبي واالبتكار وتطویر الموارد البشریة وأخیرا 
وقد سجل اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني سنة  .المباشر
قل من النسبة المسجلة سنة أأي  %0.8بة ارتفاعا طفیفا بنس 2013
، )%0.4( 2011ولكن أكبر من تلك المحققة سنة ) 1.6%( 2012

 %5.5مقابل  %2.2بلغت نسبة النمو الصناعي    لمحروقاتاوخارج   
بینما ارتفعت النسبة المحققة من قبل  ،2011سنة  %2.4و 2012سنة 

. 2012سنة  بعد الركود المسجل خالل %1.8الصناعات التحویلیة ب
وتم تحقیق هذا النمو المحتشم لإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي   

                                                             
مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،  ،"أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائري"خالدي خدیجة،  1

  .88، ص2005، جامعة الشلف، الجزائر، 02العدد 
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بفضل تحسن االنتاج في عدد من النشاطات السیما صناعات الفوالذ 
وصناعات  %5.5+والمعادن والصناعات المیكانیكیة والكهربائیة بنسبة 

خیرا مواد البناء أو ) %2.1- (والخشب والفلین ) %4(+النسیج 
 1400دواء من بین  310 ویغطي االنتاج الوطني لألدویة .1)0.3%(+

دواء ضروري مثل  %60منها (دواء مقیدة في السوق الوطنیة 
أي حوالي ...) المضادات الحیویة واألدویة المشكلة من الهرمونات

من هذه القائمة، وتقدر عدد المشاریع المسجلة لدى الوكالة  22%
الصناعة الصیدالنیة خالل الفترة  الوطنیة لتطویر االستثمار في مجال

 71478مشروع بمبلغ استثماري یقدر ب 130ب) 2002-2012(
تراجعا في  2012وشهدت قطاعات أخرى سنة  . 2ملیون دینار جزائري

) %2.6-(         الكیمیاء: ویتعلق األمر بقطاعات. االنتاج
-( وأخیرا الصناعة الغذائیة) %2.3-(حذیة وصناعات الجلود واأل

 2013واستمر االنتاج في قطاع المحروقات في التراجع سنة  ).0.6%
- ( 2012همیة من النسبة المسجلة سنة أقل أولكن یظل  %2.7بنسبة 
وسجل هذا التراجع في عدة فروع للقطاع باستثناء مجال تكریر ). 6.6%

) %3.7-(  نتاج النفط الخام والغاز الطبیعيإ و  %0.1النفط بنسبة 
 2012وبعد االنتعاش المسجل سنة ، )%0.1-(طبیعي وتمییع الغاز ال

-(بنسبة  2013سجلت الصناعة الكیمیائیة تراجعا سنة    )1.5%(+
والمواد ) %1.5(+نتاج المواد الصیدالنیة إباستثناء فروع ) 2.3%

بینما تراجعت كافة الفروع األخرى  ،)%6.7(+الوسیطة البالستیكیة 

                                                             
  2015ارس م 25: اطلع علیه بتاریخ ،http://www.aps.dz/ar/algerie/4086: من الموقع 1
الصناعة في الجزائر بین الواقع واألمل وأثرها على یدو محمد، بضیاف صالح، زوروت رضا،  2

، المجلة الجزائریة لالقتصاد )2014-1999(المیزان التجاري خارج قطاع المحروقات خالل الفترة 
  .189،  ص2014، سبتمبر 2والمالیة، جامعة المدیة، العدد 
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لمعدنیة القاعدیة انخفاضا محسوسا للقطاع وشهدت الصناعة الكیمیائیة ا
وبدرجة أقل ) %24- (وكذا الكیمیاء العضویة القاعدیة ) %49نحو(

 %2.2خرى على التوالي بنسبة صناعة الطالء والمواد الكیمیائیة األ
 2013سنة  %0.6تراجعت الصناعات الغذائیة بنسبة  كما  .%6و

  .1)%2.1- (كبر بنسبة أ التي شهدت تراجعا 2012بالمقارنة مع سنة 

  مساهمة القطاع الصناعي في  النمو االقتصادي في الجزائر: ثالثا

نالحظ تباین مساهمة مجموعة ) 01(رقم  شكلمن خالل مالحظة ال   
  :من القطاعات في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي وهذا ما یبینه الشكل

  
من . لالحصاءمن اعداد الباحث باالعتماد على بیانات الدیوان الوطني  :المصدر
  .2017أوت  01: اطلع علیه بتاریخ  www.ons.dz.:الموقع

                                                             
  .2015مارس  25: اطلع علیه بتاریخ ،http://www.aps.dz/ar/algerie/4086: من الموقع 1
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خدمات ( الخدماتمن خالل الشكل أعاله یتبین  لنا أن قطاع  -
یساهم أصبح  ) اإلدارات الحكومیة وخدمات خارج اإلدارات الحكومیة
) 2016-2006(بأكبر نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 

ة األولى من حیث مساهمته في تكوین الناتج المحلي لیأتي في المرتب
بلغت ، و 54,7%و 29,5%اإلجمالي حیث تراوحت نسبته ما بین 

كمتوسط   39,6%مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي
 2016حیث سجلت أعلى نسبة في سنة ، )2016- 2006(خالل الفترة 

أما فیما ، إلجماليمن إجمالي تكوین الناتج المحلي ا 54,7%بنسبة 
فقد احتل المرتبة الثانیة في مساهمته في تكوین المحروقات یخص قطاع 

وهذا نتیجة  بعد ما كان یحتل المرتبة األولى الناتج المحلي اإلجمالي
حیث تراوحت مساهمة هذا  ،انخفاض أسعار البترول في السنوات األخیرة

و  2016سنة في  15,6% القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي بین
 2004سنة  48,5%والتي تعتبر أدنى نسبة مسجلة خالل هذه الفترة 

، في الوقت الذي یساهم فیه قطاع البناء 35,0%وبمعدل متوسط 
لترتفع مساهمته في السنوات األخیرة  10,5%واألشغال العمومیة بنسبة 

وهذا نتیجة  12,1%بنسبة  2016حیث بلغ أعلى معدل له في سنة 
المبالغ المخصصة لهذا القطاع نتیجة الزیادة في النفقات  الزیادة في
نجاز العدید من المشاریع االستثماریة الضخمة المترافقة مع إ العمومیة و 

، فیما سجل قطاع الفالحة مساهمة ضعیفة برامج اإلنعاش االقتصادي
من إجمالي الناتج المحلي  9,6%في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

رغم المجهودات المبذولة للنهوض بهذا  هذه الفترةاإلجمالي خالل 
بینما ، 12,1%بنسبة  2016، مع تسجیل أعلى نسبة في سنة القطاع

سجل قطاع الصناعة هو اآلخر مساهمة ضعیفة في الناتج المحلي 
  .كمتوسط خالل هذه الفترة 5,3%اإلجمالي بلغت 
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سب ضعیفة ویمكن القول أن النمو خارج قطاع المحروقات یبقى هشا وبن
-2006(رغم التطورات التي حصلت في هذا القطاع خالل الفترة 

والتي تعود إلى دور البرامج االستثماریة العمومیة في تحقیق ) 2016
 القطاع الصناعيهذه النتائج، ورغم تركیز هذه البرامج على تطویر 

المحرك األساسي للنمو المستدام إال أن النتائج المحققة فیه تبقى ضعیفة 
في تكوین  6,2%نسبیا ولیست بالنسب المرجوة، حیث لم تتجاوز نسبة 

إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي على طول هذه الفترة، ویبقى عنصر 
التقدم التكنولوجي مصدر النمو االقتصادي المستدام من أهم الحلقات 
لى  المفقودة في مختلف البرامج االستثماریة المنتهجة منذ االستقالل وإ

  .هذا یومنا
  استراتیجیة إنعاش الصناعة بالجزائر: رابعا

إن مشكلة معظم المؤسسات الوطنیة العمومیة والخاصة تكمن في 
مواجهة التحدیات الجدیدة والمنافسة على عدم قدرتها في حالتها الراهنة 

األجنبیة المحتدمة من جانب الشركات، فخطر المنافسة األجنبیة بدأ 
ري المتزاید وتدفق االستثمارات األجنبیة على یتزاید بعد التحریر التجا

الرغم من تطبیق برامج عدیدة للتأهیل، األمر الذي استدعى ضرورة 
  .جدیدة إلنعاش الصناعة الوطنیة استراتیجیةانتهاج 

إنعاش  باستراتیجیةإن المشروع الخاص  :االستراتیجیةتوجهات ال -1
  :ات التالیةوتنمیة الصناعة الوطنیة مبني على تحدید التوجه

 تبني إطار مرجعي ونظرة جدیدة للتنمیة الصناعیة؛ -
 وتشكیل السیاسات الصناعیة؛ االستراتیجیةتحدید مبادئ  -
 وضع سیاسة تحفیزیة لالستثمارات األجنبیة المباشرة؛ -
ضرورة تغییر النظام االقتصادي ومواصلة تطبیق سیاسات اإلصالح  -
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وبالخصوص  ،بدایة التسعینیاتالهیكلي التي تم الشروع فیها منذ 
األموال، إنشاء سوق للعقار  رؤوساإلصالح البنكي، بروز سوق 

االقتصادي، تعزیز وتقویة الشفافیة على مستوى سوق السلع والخدمات 
  .وقواعد المنافسة لصالح المستهلك

 االستراتیجیةتتمثل  :إنعاش الصناعة بالجزائر استراتیجیةأبعاد -2
في برنامج إعادة الهیكلة الصناعیة ذو البعدین الصناعیة الجدیدة 

  :األساسیین التالیین
تم تحدید ثالثة أنماط من الفروع الصناعیة والتي  :اختیار الفروع) أ

  :تمتلك قدرات للتنمیة وهي
الصناعات الموجهة إلى األسواق العالمیة ذات الطلب القوي والتي  -

 :ترتكز على تحویل المواد األولیة
یمیاء فرع األسمدة، والنسیج الكیمیاوي، ومنتجات الكیمیاء البتروك* 

صناعات الحدید  ،الصناعات الصیدالنیة والبیطریة، العضویة والمعدنیة
  .صناعة البناء ،األلمنیومصناعة  ،والصلب

  :الصناعات التي ترتبط تنمیتها بوجود صناعات أخرى مثل -
انیكیة، الكهربائیة الصناعات المعدنیة، المیك ،الصناعات الغذائیة* 

  .واإللكترونیة
ترقیة الصناعات الجدیدة أو تلك التي یسجل فیها البلد تأخرا والتي  -

الصناعات والخدمات المرتبطة : تؤثر سلبا على االقتصاد مثل
  .بالتكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال وصناعة السیارات

ناعات في ظل یعتمد انتشار الص :على مستوى االنتشار الفضائي) ب
الجدیدة على رؤیة جدیدة مخالفة للماضي، حیث ترتكز  االستراتیجیة

التنمیة الصناعیة على مناطق صناعیة معینة تدعى بمناطق التنمیة 
الصناعیة المدمجة وذلك من خالل تحدید مقاطعات صناعیة ونظام 
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محلي لإلنتاج وشبكات المؤسسات وعناقید صناعیة لالستفادة من 
ات الخارجیة والتناغم الذي یمكن أن ینجر عن ذلك وجلب االقتصادی

االستثمارات األجنبیة المباشرة، مع ضرورة االعتماد على عالقة ثالثیة 
 . 1بین التكنولوجیة والبحث، التكوین والمؤسسة

  متطلبات رفع األداء التصنیعي في الجزائر: خامسا

أن االعتماد على  2007لقد أثبتت األزمة االقتصادیة العالمیة لعام    
مراكمة الفوائض النفطیة واستثمارها یعتبر مجازفة ال تشكل بدیال إلحداث 

، وبذلك وجب على 2التنمیة المبنیة على تطویر األنشطة اإلنتاجیة
الجزائر العمل على تنویع اقتصادها وتعزیز تنافسیته، حیث یعتبر 

ن المدفوعات، االقتصاد تنافسیا إذا تمكن من النمو دون قید على میزا
 .3ویكون أداؤه جیدا إذا ما نما وبسرعة أعلى من اقتصادیات أخرى

فتعزیز تنافسیة المنتج الصناعي المحلي یتطلب إعادة هیكلة وتأهیل 
القطاع الصناعي من حیث التقنیات المستخدمة والطاقة اإلنتاجیة، ومن 

صالح قطاع اال تصاالت حیث تنوع المنتج ومالءمته لألسواق الدولیة، وإ
وتقنیات المعلومات التي تتصف بالبطء الشدید وعدم الشمولیة، حتى 
تتعزز معدالت النفاذ وتجسیر الفجوة الرقمیة، حیث أن خلق صناعة 
تنافسیة یتطلب تكوین رؤیة واضحة في التخصص الصناعي والتوجه 

                                                             
مساهمة المناطق الصناعیة في التخفیف من البطالة بالجزائر "بـراهیمي السعید،  ،عیسات العربـي 1
: مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول ،"- دراسة حالة المنطقة الصناعیة برج بوعریریج- 

نوفمبر  16-15ء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، یومي استراتیجیة الحكومة في القضا
  .08-07، جامعة المسیلة، الجزائر، ص2011

المعهد العربي للتخطیط، المجلد  ،"تحدیات النمو االقتصادي في الدول الخلیجیة"، بلقاسم عباس 2
  .7ص، 2012، الكویت، 109، العدد 11

، العدد 8المعهد العربي للتخطیط، المجلد  ،"التنافسیةسیاسات تطویر القدرة "، ریاض بن جلیلي 3
  .5ص، 2009، الكویت، 83
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وتتأقلم مع التغیرات التي  انحو سلع دینامیكیة یكون الطلب علیها مرتفع
في الطلب العالمي، وكذا اختیار قطاعات محوریة یمكنها أن  تحدث

تساهم في رفع القدرة التنافسیة من خالل التحدیث أو إعادة هیكلة القطاع 
  .1الصناعي

رفع األداء التصنیعي في االقتصاد الجزائري یتطلب توافر  إن  
مجموعة من المقومات لضمان نجاحه، وذلك لیتمكن القطاع الصناعي 

  :أداء الصادرات الصناعیة، وتتمثل هذه المتطلبات فیما یليمن رفع 
ضرورة االهتمام بتوفیر شبكات متكاملة من المعلومات التصنیعیة عن  -

مختلف الفروع التصنیعیة، لتسهیل تنفیذ استراتیجیة صناعیة واضحة 
  .المعالم

تبني سیاسة متكاملة للتنمیة التكنولوجیة بما یتفق وموارد الدولة  -
م لى تعظیم العائد من استغالل إكانیاتها المحلیة، مما یؤدي في النهایة وإ

  .هذه الموارد
ر قدر كبیر من التكامل بین القطاع الصناعي یالعمل على توف -

  .والقطاعات األخرى التي تشكل امتدادات خلفیة أو أمامیة له
ضرورة توفیر المناخ االستثماري المالئم قصد جذب االستثمارات  -

نبیة المباشرة لالستفادة من الخبرات للشركات المتعددة الجنسیات األج
  .المنفذة لمعظم االستثمارات الدولیة في إحداث طفرة صناعیة

ضرورة تبني استراتیجیة متكاملة للتصنیع المحلي لقطاع الغیار  -
والمعدات، وذلك باعتبارها صناعات مغذیة للصناعات األساسیة، توفر 

نیعیة الالزمة لقیامها، مما یوفر على الدولة استیرادها لها المدخالت التص

                                                             
، الكویت، 115، العدد 11المعهد العربي للتخطیط، المجلد  ،"سیاسات التنافسیة"، صالح العصفور 1

  .11-8ص، 2012
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من الخارج، و یخفف الضغط على المیزان التجاري وینشط الصناعات 
الصغیرة والمتوسطة المغذیة، والتي من المتوقع بعد اثبات وجودها في 

سواق العالمیة نتاج الخاص بها الختراق األالسوق المحلي أن تهيء اإل
فقد اعتمدت العدید من الدول النامیة الناجحة  راتها،ومن ثم زیادة صاد

على الصناعات الصغیرة والمتوسطة في البدایة لتحقیق التنمیة 
  .االقتصادیة بها

العمل على تعزیز دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الصناعیة،  -
یجاد نوع من التكامل بینه وبین القطاع العام في تنفیذ إة ومحاول

  .ت الصناعیة، وفق معاییر الكفاءة االقتصادیةاالستثمارا
ضرورة االهتمام بدراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة، من خالل توفیر  -

معاییر حقیقیة وعملیة یراعى في تجسیدها احتیاجات المجتمع واالقتصاد 
مكانیاته من  من ناحیة وظروفه وأوضاعه من ناحیة ثانیة، وموارده وإ

یتطلب اهتمام المؤسسات الصناعیة ذاتها بهذا  ناحیة ثالثة، وهذا ما
طارات واالختصاصات المرتبطة بذلك، مع تقییم اإل الجانب وبإعداد

نجازمن خالل تالفي المؤسسات الصناعیة لعملها بعد اإلكفاءة أداء 
  .1المعوقات وصوال الى تحسین األداء وضمان كفاءته

یة الجدیدة في الجزائر فاالستراتیجیة الصناع: تأهیل الموارد البشریة -
تركز على تأهیل العنصر البشري باعتباره أساس نجاح أي سیاسة 
صناعیة مستقبلیة، حیث تسعى الجزائر في إطار تطبیق أهدافها 
الصناعیة إلى تأهیل مواردها البشریة عن طریق العمل على انتشار 

نشاء لجنة تسهر على تطویر الع لم مراكز التعلیم والتكوین المهني، وإ
والتكنولوجیا، ووكالة لترقیة التجدید الصناعي وتجنید مختلف الوسائل 

                                                             
مذكرة  ،"انعكاسات تحریر التجارة الخارجیة على القطاع الصناعي في الجزائر"، أسماء سي علي 1

  .209-208ص ،2010 ماجستیر غیر منشورة في العلوم التجاریة، جامعة الشلف، الجزائر ،
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العمومیة لتدعیم المشاریع التنمویة وتمویل النماذج الداعمة لسیاسات 
الذكاء االقتصادي، كما یتم في مجال البحث والتطویر تمویل المخابر 

  .1وقدرات البحث والتنمیة لدى المؤسسات الصناعیة
ویع االقتصاد الوطني والسعي  نحو  تنویع  مصادر  إن تن :الخاتمة

تحقیق النمو إلى النمو  وتقلیل هیمنة القطاع النفطي والوصول 
االقتصادي المستدام والتنمیة المنشودة ال یتم إال بتطویر القطاع 
الصناعي وتشجیع صادرات السلع المصنعة وزیادة  قدرتها  التنافسیة في  

أن خلق صناعة تنافسیة یتطلب تكوین رؤیة األسواق  الخارجیة، حیث 
واضحة في التخصص الصناعي والتوجه نحو سلع دینامیكیة یكون 

وتتأقلم مع التغیرات التي تحدث في الطلب العالمي،  االطلب علیها مرتفع
وكذا اختیار قطاعات محوریة یمكنها أن تساهم في رفع القدرة التنافسیة 

  : و بالتالي القطاع الصناعي من خالل التحدیث أو إعادة هیكلة
وجب انتهاج استراتیجیات مناسبة تعمل على تطویر قطاع الصناعة  -

تتضمن تخصیص فضاءات مناسبة من حیث الموقع والمرافق ومتطلبات 
  النشاط الصناعي؛

باعتباره أساس نجاح أي سیاسة صناعیة تأهیل العنصر البشري  -
  مستقبلیة؛

اإلنتاجیة المحلیة وخاصة أن الجزائر  السعي الجاد لدعم القطاعات -
تمتلك عنصر رأس المال، لتتمكن من سد حاجیات السوق المحلیة 
والعمل على ترشید االستیراد بصورة مالئمة لكي تتحقق أهداف التنمیة 

                                                             
أهمیة تأهیل وتثمین الموارد المتاحة في تفعیل االستراتیجیة "تسعدیت،  بوسبعین، عروبة رتیبة 1

مدخلة مقدمة ضمن الملتقى  ،"حقائق وآفاق. الصناعیة ودفع عجلة التنمیة الصناعیة الجزائر
 07و 06أم قطیعة، یومي ...االستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزائر استمراریة: الوطني حول

  .09ص، 2012، جامعة مستغانم، الجزائر، 2012مارس 
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 وذلك .المرجوة في الجزائر ولكي نستطیع إنجاح البرامج التنمویة المسطرة
بمیزة تنافسیة روقات تتمیز اختیار أنشطة اقتصادیة خارج المحب

مثل الصناعات الغذائیة مثل فالحة التمور التي  تفضیلیة أو طبیعیة
توفر الشباب (تستطیع أن تنافس في األسواق العالمیة، اقتصاد المعرفة 

  ؛وربط األبحاث بالمؤسسة المنتجة) في الجامعات
افسیة بعث وتأهیل الصناعات الصغیرة والمتوسطة وزیادة قدرتها التن -

من أجل زیادة مساهمتها في تنمیة الصادرات خارج قطاع المحروقات 
  .وبالتالي زیادة مساهمتها في النمو االقتصادي ومستوى التنمیة في البلد

  :قائمة المراجع
شكالیة التشغیل " ،دادي عدون، عبد الرحمان العایبناصر  - 1 البطالة وإ

 ،"–حالة الجزائر  من خالل –ضمن برامج التعدیل الهیكلي لالقتصاد
  .2010دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، الجزائر، 

مساهمة المناطق الصناعیة في "بـراهیمي السعید، ، عیسات العربـي - 2
دراسة حالة المنطقة الصناعیة برج -التخفیف من البطالة بالجزائر 

استراتیجیة : مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول ،"-بوعریریج
-15ومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، یومي الحك
  .، جامعة المسیلة، الجزائر2011نوفمبر  16
انعكاسات تحریر التجارة الخارجیة على القطاع "، أسماء سي علي - 3

مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم التجاریة،  ،"الصناعي في الجزائر
  .2010جامعة الشلف، الجزائر، 

أهمیة تأهیل وتثمین الموارد "تسعدیت،  بوسبعین، عروبة رتیبة - 4
المتاحة في تفعیل االستراتیجیة الصناعیة ودفع عجلة التنمیة 

مدخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني  ،"حقائق وآفاق. الصناعیة الجزائر
أم قطیعة، ...االستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزائر استمراریة: حول
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