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ملخ�س: 
يحظى قطاع ال�سناعة باهتمام كبري يف اأي دولة، نظرًا لأنه القطاع الذي يج�سد ويوظف امليزات 
الن�س���بية لأي اإقت�س���اد، ويف حالة اجلزائر ورغم ال�سعارات التي رفعتها احلكومات املتعاقبة مازال 
ه���ذا القطاع يعاين التخلف والعراقيل، وتو�س���ح امل�ساهمة ال�سعيفة لهذا القطاع يف الناجت الوطني 
حج���م الإختاللت التي يعرفها الإقت�ساد الوطني، كل هذا يعرب عن التخلف والرتاجع الذي يعرفه 
قط���اع ال�سناعة اجلزائرية رغ���م توفر كل الإمكانيات لإقامة �سناع���ة نا�سئة وحديثة ت�سهم ب�سكل 

فعال يف تنويع الإقت�ساد الوطني.
كلمات مفتاحية: الناجت، الت�سنيع، التنويع الإقت�سادي، التخلف.

Abstract: 
The industrial sector is very interested in any country, because it is 

the sector that represents and employs the comparative advantages 
of any economy. The national economy, all of this reflects the 
underdevelopment and decline of the Algerian industrial sector, 
despite the availability of all possibilities for the establishment of 
an emerging and modern industry that contributes effectively to 
the diversification of the national economy.
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مقدمة: 
نظًرا للإعتماد املفرط للإقت�ضاد اجلزائري على قطاع املحروقات فقد اإنعك�س ذلك ب�ضكل وا�ضح 
يف من���ط وم�سار التنمية منذ الطفرة النفطية الأولى يف �سبعيني���ات القرن املا�سي، فرغم ما اأتاحته 
الإرتفاع���ات املتتالية لأ�سعار البرتول من اإيرادات مالية �سخمة مل ينعك�س ذلك اإيجابا على التنمية، 
والأك���ر من ذلك فاإنها عمقت من الرتاجع والتخلف وزادت من ه�سا�سة الإقت�ساد الوطني، فالوفرة 
املالية التي عرفتها البالد منذ �سنة )2000(، مل ين�ساأ عنها اأي حتول هيكلي يف الإقت�ساد الوطني، 
وميك���ن القول اأن فر�سة ثمينة �ساعت اأم���ام اجلزائر لتطوير الإقت�ساد، وبتدهور اأ�سعار البرتول مع 
نهاي���ة �سنة )2014( بداأت الأ�س���وات تتعالى وتتغنى باأن احلل يف التنوي���ع الإقت�سادي، وامل�سكلة اأن 
اإقت�س���اد مثل اجلزائر متكن من بناء خمزون م���ن الإحتياطيات املالية اخلارجية يف حدود )190( 
ملي���ار دولر خالل الفرتة )2000-2014(، تزع���زع يف اأقل من �سنة فرتاجع اأ�سعار البرتول خالل 
�سن���ة )2015( ك�س���ف عن الكثري من الإخت���اللت القائمة واملتاأ�سلة يف الإقت�س���اد الوطني، وبينت 
م���دى ه�سا�س���ة ال�سيا�سات والقطاع���ات الإقت�سادية، والأكر م���ن ذلك فاإنه رغم امل���وارد املرتاكمة 
ل���دى ال�سلطات �س���واءا كاإحتياطات ر�سمية لل�سرف، اأو موارد يف �سن���دوق �سبط الإيرادات، اأعلنت 
ال�سلط���ات �سيا�س���ة حذرة تقوم عل���ى �سعار جديد وهو تر�سيد الإنفاق الع���ام، وترجم ذلك يف جتميد 
واإلغ���اء العدي���د م���ن امل�ساريع التي كان���ت مربجمة �سمن املخط���ط اخلما�س���ي ) 2019-2014(، 

بالإ�سافة اإلى �سبط التجارة اخلارجية خا�سة يف جمال الإ�سترياد.

يف �سياق �سياغة �سيا�سة لتنويع القاعدة الإنتاجية يف اجلزائر يعترب الت�سنيع مدخاًل اإ�سرتاتيجًيا 
لتحقيق هذا الهدف، فابالنظر لالإمكانيات واملوارد والفر�س املتاحة للجزائر، فاإن خيار الت�سنيع 
ل يحتمل النقا�س اأو التاأجيل حيث �سي�ساعد وجود قطاع �سناعي متنوع يف الق�ساء على الكثري من 
امل�سكالت والإختاللت، فقطاع مثل التجارة اخلارجية، والقطاع النقدي، اأو املوازنة العامة للدولة 

كلها �ست�ستفيد من وجود �سناعة متنوعة.

الفر����س الواعدة اأمام اجلزائر لتنويع اإقت�سادها كثرية خا�سة يف جمال الت�سنيع، فاأن اأ�سعب 
�س���ي هو البداي���ة، فال�سعوبات والعراقيل التي جتعل من حتقيق ه���دف التنويع �سعب املنال تدفع 
اإلى التفكري يف نهج عملي م�سبع باخل�سو�سيات الوطنية، فالتخلف الإداري والبريوقراطي، وعدم 
كف���اءة العن�سر الب�سري، وعدم التمكن الكايف من التكنولوجي���ا احلديثة، بالإ�سافة اإلى ال�سعف 
امل�سج���ل عل���ى م�ستوى اأ�سحاب القرار يظه���ر اأن حتقيق هذه الغايات اأم���را �سعبا يتطلب اجلدية 

واملثابرة وال�سرب.
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تاأ�صي�صا على ما�صبق ميكن طرح الإ�صكالية التالية:

ماهي موؤ�سرات عدم تنوع الإقت�ساد الوطني وكيف ي�ساهم تطوير القطاع ال�سناعي يف الق�ساء عليها؟

وتكمن اأهمية املو�سوع يف:

تعاين اجلزائر من اإختاللت هيكلية عميقة تراكمت وتعمقت عرب الزمن، ويعترب تخلف قطاع 
الت�سني���ع �سبب لعدد ل يح�سى م���ن امل�ساكل والإختاللت يف الإقت�س���اد الوطني، والنهو�س 
بهذا القطاع يعترب مدخال للتنويع الإقت�سادي وي�ساعد على تخفيف الإختاللت الإقت�سادية 
التي تعاين منها اجلزائر، ويعرب التنبيه اإلى خطورة امل�سكلة على درجة وعي اأ�سحاب القرار 

من جهة وكذا نوع التفكري التنموي ال�سائد.

ونظرا لأهمية درا�سة هذا املو�سوع وتو�سيح اأهم اأبعاده يرتتب على ذلك عدة اأهداف منها:

عر�س اأهم املوؤ�سرات املتعلقة بالإختاللت الهيكلية التي يعرفها الإقت�ساد الوطني.  -

الوقوف على اأهم التحديات التي تعرفها ال�سناعة اجلزائرية.  -

التعر�س لالإ�سرتتيجية الوطنية املتعلقة بال�سناعة واأهميتها.  -

بناًء على ما�ضبق فاإن الدرا�ضة تنطلق من الفر�ضية التالية:

يعترب تطوير وتنويع ال�سناعة التحويلية اجلزائرية مدخاًل لتنويع الإقت�ساد الوطني.

ولتحقيق ما�صبق تق�صم الدرا�صة اإلى املحاور املوالية:

متناق�سة املوارد: الأخطار املعر�سة لها البلدان الغنية باملوارد الطبيعية وامل�سدرة لها.  -
مفهوم التنويع الإقت�سادي.  -

املنطلقات الرئي�سة لنجاعة عملية التنويع الإقت�سادي.  -
اأهمية الت�سنيع يف �سيا�سة التنويع الإقت�سادي.  -

الإختاللت الهيكلية يف الإقت�ساد اجلزائري.  -
حتديات القطاع ال�سناعي اجلزائري.  -

اإ�سرتاتيجية و�سيا�سات لالإحياء والتطوير ال�سناعي.  -
النتائج والتو�سيات.  -

1. متناق�صة املوارد: الأخطار املعر�صة لها البلدان الغنية باملوارد الطبيعية وامل�صدرة لها:
اأث���ارت م�ساهمة املوارد الطبيعية يف النم���و والتنمية امل�ستدامة نقا�سا متكررا يف اأدبيات التنمية، 
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واإنته���ت الدرا�س���ات التجريبية لل�سلة ب���ن املوارد الطبيعي���ة والتنمية اإلى نتائ���ج �سلبية مبعنى اأن 
امل���وارد الطبيعي���ة ل ت�سه���م م�ساهمة حقيقي���ة يف النمو والتنمي���ة الإقت�سادين، اإ�ساف���ة اإلى ذلك 
اإقرتنت املوارد الطبيعية يف بع�س الأحيان ب »املر�س الهولندي « واأف�سى ذلك اإلى اإ�ستنتاجات باأن 
اإكت�ساف املوارد الطبيعية هي نقمة للبلد)1(، وطبقا ملا �سبق يواجه قطاع املوارد الطبيعية يف الدول 
النامي���ة والبل���دان الأقل منوا حتديات عديدة ومرتابطة وهي تت�سم���ن الأو�ساع القت�سادية الكلية 
) �ض���روط التج���ارة، واأنظمة الإ�ضتثمار(، والتغي���ر املناخي، واإرتفاع مع���دلت الإ�ضتهلك، وذروة 
اإنت���اج النفط، واأمن الطاقة، والأثار الإجتماعية والبيئي���ة .....اإلخ، والعديد من اأفقر بلدان العامل 
وبخا�سة يف اإفريقيا واأ�سيا واأمريكا الالتينية غنية مبوارد طبيعية خمتلفة اأهمها املوارد الطاقوية، 
هذه املوارد اإذا ما مت اإدارتها ب�سكل �سحيح قد تخلق ثروة  وحتقق الكثري من املكا�سب الإقت�سادية 
والإجتماعية لهذه البلدان، اإل اأن الواقع يثبت اأنه يف اأغلب احلالت مل ت�سهم هذه املوارد يف التنمية 
امل�ستدام���ة الوا�سع���ة، بل على العك�س من ذل���ك فقد اأدى �سوء احلوكمة للم���وارد الطاقوية اإلى اآثار 
بيئي���ة واإجتماعي���ة خطرية يف املناط���ق املنتجة، وهناك اأمثلة قلي��لة جدا عل���ى جتن�ب ما ي�سمى ب�� » 

لعنة املوارد« الذي حتقق �ضمن �ضروط حمددة جدا وتكاد الرنويج ت�ضكل الإ�ضتثناء يف ذلك.
فم���ن الناحية الإقت�سادية ي�سب���ح ا�ستخراج املوارد عملية معيقة للتنمية اإذا كانت اإدارتها �سعيفة، 
فري���ع امل���وارد ي�سهم يف خطر » املر����س الهولندي« وي�سكل م�س���درا دائما للف�س���اد اجلامح، وت�سعف 
امل�ساءل���ة يف ال���دول التي تعتمد ماليتها العامة عل���ى اإ�ستخراج املوارد اأكر م���ن اإعتمادها على جباية 
ال�سرائب، وتفتقر معظم البلدان الغنية باملوارد الطبيعية اإلى اأنواع املوؤ�س�سات الالزمة لإدارة ثرواتها 
م���ن امل���وارد الطبيعية على نحو يت�سم بالفعالي���ة، كما اأن اأداء البلدان التي ت�سه���د طفرة يف اإيراداتها 
م���ن امل���وارد الطبيعية مل يكن مر�سيا يف ال�سابق، وت�سري جتارب البلدان الناجحة اإلى اأن اإدارة ثروات 
املوارد الطبيعية تتطلب الإلتزام بثالثة مبادىء مرتبطة ببع�سها البع�س، وهي �سفافية املالية العامة، 

وو�سع قواعد ي�ستند اإليها تطبيق املالية العامة، وموؤ�س�سات قوية يف جمال الإدارة املالية العامة)2(.
التنويع الإقت�صادي: مفهوم   .2

يعت���رب التنويع الإقت�سادي  هو ال�سعار والقول املاأث���ور يف ال�سيا�سة الإقت�سادية للبلدان النفطية، 
وخا�س���ة من���ذ طفرة الإزدهار الأول���ى يف ال�سبعينيات، وقد اأملته بادىء ذي ب���دء دواعي القلق من 
الأجل املحدود لإحتياطات النفط والغاز، كما اأماله ظهور احلاجة اإلى تنمية الإقت�سادات التقليدية 

)1( قطاع املوارد الطبيعية، اإ�ضتعرا�ص وحتديد فر�ص التجارة والتنمية القائمتني على ال�ضلع الأ�ضا�ضية، موجز تنفيذي، 
جمل�ص التجارة والتنمية، موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية، جنيف )9-109( ني�ضان / اأبريل )2014(.

)2( �ضاجنيف غوبتا واأخرون، تقا�ضم الرثوة، جملة التمويل والتنمية، �ضندوق النقد الدويل، دي�ضمرب )2014(، �ص: )52(.
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وتنويعها مبا يتجاوز قطاع الهيدروكربونات ال�سريع النمو، ويق�سد بالتنويع يف الإقت�ساد ال�سيا�سي 
باملعنى العام »« تنويع ال�سادرات«« ويعرب به ب�سورة خا�سة عن ال�سيا�سات الهادفة لتقليل الإعتماد 
عل���ى عدد حمدد من ال�سادرات املعر�سة لتذبذب ال�سع���ر والكمية)3(، ويعرف التنويع الإقت�سادي 
اأي�س���ا باأنه: تو�سيع للقاع���دة الإقت�سادية واإقامة ركائز اإقت�ساد حقيق���ي مكون من قاعدة اإنتاجية 

ومالية وخدمية، ت�سهم يف اإيجاد م�سادر متعددة للدخل امل�ستدام)4(.
وي�سري البع�س اإلى اأن التنويع هو نهج اإقت�سادي ت�سعى الدولة من خالله اإلى تقليل الإعتماد على 
امل���ورد الوحيد والإنتقال اإلى مرحلة متتن القاعدة ال�سناعية والزراعية وخلق قاعدة اإنتاجية وهو 
م���ا يعني بناء اإقت�ساد �سليم يتجه نحو الإكتفاء الذاتي يف اأكر القطاعات، والتنويع ميكن اأن ي�سار 
في���ه اإل���ى تنويع م�سادر الناجت املحلي الإجمايل، اأو تنويع م�س���ادر الإيرادات يف املوازنة العامة، اأو 

تنويع الأ�سواق كالأ�سواق الداخلية اأو اأ�سواق ال�سادرات)5(.
والتنويع باملفهوم ال�سابق ي�سمل تنويع الإنتاج وم�سادر الدخل، كما اأنه يهتم بهيكل ال�سادرات 
ال�سلعي���ة، حي���ث يرتبط بال�سيا�سات الهادفة اإلى تقلي�س الإعتم���اد على عدد حمدود من ال�سلع 
امل�سدرة التي يتقلب �سعرها وحجمها اأو تخ�سع اإلى اإنخفا�س مزمن، وميكن التمييز بن نوعن 
من التنويع ح�سب اإجتاه كل منهما، فهناك التنويع الأفقي الذي يرتافق حتقيقه مع توليد منافع 
وفر����س جدي���دة لل�سلع املنتجة يف ذات القط���اع املنتج، والتنويع الراأ�سي ال���ذي ي�ستلزم اإ�سافة 

مراحل اإنتاجية اإلى املدخالت املحلية امل�ستوردة)6(.
وين�س����رف مفهوم التنويع ب�سكل عام بالن�سبة للدول املنتجة وامل�س����درة للمواد الأولية اإلى تو�سيع 
القدرة الإ�ستيعابية )7( لالإقت�ساد بحيث يكون قادر على �سد ال�سدمات اخلارجية والداخلية، مثل 
العامة للمجل�ص الأعلى  الأمانة  الراهنة للتنويع الإقت�ضادي يف دول اخلليج،  )3( ثرية بنت ثاين بن على اخلايفي، احلالة 

للتخطيط ب�ضلطنة عمان، دون �ضنة ن�ضر، متوفر على املوقع: 
/https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2069 ، بتاريخ: )2016/02/10(.

 .)2013 - )4(  وزارة الإقت�ضاد والتخطيط، اململكة العربية ال�ضعودية، )1434هـ 
يف  حتقيقه  وممكنات  اخلليج  بلدان  يف  واأبعاده  مفهومه  الإقت�ضادي:  )التنويع  حمزة،  مكي  وعبا�ص  مرزوك  ليف  )5(عاطف 

العراق(، جملة الغري للعلوم الإقت�صادية والإدارية، ال�ضنة العا�ضرة، املجلد الثامن، العدد )31(، 2014، �ص: )57(.
)6( ممدوح عو�ص اخلطيب، التنويع والنمو يف الإقت�ضاد ال�ضعودي، املوؤمتر الأول لكليات اإدارة الأعمال بجامعات دول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربي، الريا�ص خالل الفرتة: )16-17( ربيع الثاين 1435هـ ، املوافق ل)16-17( فرباير 2014.
)7( تعرف القدرة الإ�ضتيعابية لالإقت�ضاد على اأنها: قدرة هذا الإقت�ضاد على اإ�ضتيعاب راأ�ص املال اإ�ضتيعابا مثمرا. و بالن�ضبة 
لدولة برتولية تعرف على اأنها قدرة هذا البلد على التخل�ص من العائد النفطي بحيث ينعدم تكوين اأي فائ�ص. لالإطالع 
اأكرث ميكن الرجوع اإلى: �ضالح الدين ال�ضرييف، )الطاقة الإ�ضتيعابية و الطلب على العائد و عر�ص النفط(، جملة النفط و 

، 1981، �ص �ص: )82-61(. التعاون العربي، الكويت، املجلد 07، العدد 02 
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هيمنة قطاع واحد على ت�سكيل الدخل والتوظيف وموارد املوازنة العامة يف الإقت�ساد.

الرئي�صة لنجاعة عملية التنويع الإقت�صادي: املنطلقات   .3
 تطالعنا التجارب التاريخية بب�سعة اأمثلة لبلدان جنحت يف تنويع الإقت�ساد بعيدا عن الرتكيز 
على النفط، وخا�سة حن يكون الأفق الزمني لإنتاجها النفطي ل يزال طويال، ويبدو اأن النجاح 
اأو الف�سل يعتمد على تطبيق �سيا�سات مالئمة قبل تراجع الإيرادات النفطية، ورمبا تكون ماليزيا 
بينما  النفط،  عن  بعيدا  الإقت�ساد  تنويع  يف  جنحت  لبلدان  الأمثلة  اأف�سل  واملك�سيك  واإندني�سيا 
حققت �سيلي بع�س النجاح يف تنويع الإقت�ساد بعيدا عن النحا�س، ورغم اإتباع كل من هذه البلدان 

م�سارا خمتلفا، فمن الوا�سح اأن بينها بع�س الأمور امل�سرتكة)8(:

اأوًل: اإ�ستغ���رق التنوي���ع فرتة طويلة ن�سبيا ومل يبداأ اإل مع بداية تراج���ع الإيرادات النفطية، فعلى 
�سبيل املثال بداأت ماليزيا اإ�سرتاتيجيتها القائمة على الت�سدير يف اأوائل ال�سبعينيات وحققت 
زي���ادة �سريعة يف تطور ال�سادرات ب���ن الثمانينات والت�سعيني���ات، اأي اأن الأمر اإ�ستغرق 20 

عاما حتى بلغت م�ستوى من التطور ي�ساهي بع�س البلدان املتقدمة.

ثانيــًا: رك���زت البلدان الناحجة على تقدمي حواف���ز لت�سجيع ال�سركات على تطوي���ر اأ�سواق الت�سدير 
ودع���م العمال���ة يف اإكت�ساب امله���ارات والتعليم املالئمن للح�سول عل���ى وظائف يف هذه املجالت 

اجلديدة الأخذة يف التو�سع.

 وبالإ�سافة اإلى الرتكيز على اإيجاد بيئة اإقت�سادية م�ستقرة ومناخ موات ملمار�سة الأعمال، كان 
على هذه البلدان القيام مبايلي)9(:

الإ�صــتثمار يف التجمعــات ال�صــناعية عالية الإنتاجية حتــى واإن مل تكن هناك   -
ميزة ن�صبية م�صبقة:

الواردات  لإحالل  اأن  واملك�سيك  واإندوني�سيا  ماليزيا  من  لكل  املبكرة  التجربة  اأو�سحت 
اأ�سفر عن وجود �سركات تت�سم بعدم  اأوالإعتماد على ال�سناعات كثيفة الإ�ستخدام للعمالة 
الكفاءة وحمدودية النطاق املتاح لتح�سن الدخل والإنتاجية، ومع قيام هذه البلدان بتغيري 
منهجها ورغم اأنها بداأت من قاعدة تكنولوجية منخف�سة متكنت من زيادة تطور �سادراتها 

 8(  هبوط اأ�صعار النفط يربز احلاجة اإلى تنويع اإقت�صادات اخلليج، ن�صرة �صندوق النقد الدويل، الإلكرتونية، 23 دي�ضمرب)
2014، �ص �ص: 02-03.

 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2014/car122314aa.pdf 
)9( نف�ص املرجع ال�ضابق.
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اإلى النهو�س مب�ستوى التكنولوجيا،  اأدت  عن طريق الرتكيز على جتمعات �سناعية حمددة 
واإ�ستخدمت �سيلي دعم ال�سادرات وال�سراكات بن القطاعن العام واخلا�س لإقامة �سركات 

جديدة وتعزيز املهارات التكنولوجية يف قطاعات حمددة.

اإن�صاء روابط اأفقية وراأ�صية تقوم على التجمعات ال�صناعية:    -

ميكن اأن يوؤدي اإن�ساء �سبكات للموردين املحلين حول �سناعات الت�سدير القائمة اإلى زيادة 
النخيل  وزيت  املطاط  اإنتاج  ماليزيا جمال  وقد دخلت  بعينه،  التوظيف يف قطاع  اإمكانيات 
والأن�سطة املتممة له من اأجل اإقامة �سالت مع بقية قطاعات الإقت�ساد والنهو�س بالقدرات 

البحثية والتكنلوجية، اأما املك�سيك فقد اأن�ساأت روابط حول قطاع ال�سيارات.

اإ�صتخدام راأ�س املال الأجنبي لتعزيز نقل التكنولوجيا:   -

اإن�ساء  خالل  من  الأجنبي  املال  راأ�س  جتذب  اإندوني�سيا  بداأت  املا�سي،  القرن  ثمانينات  يف 
مناطق للتجارة احلرة، وتقدمي حوافز �سريبية، وتخفي�س القيود اجلمركية واحلواجز غري 

اجلمركية، ومت تنفيذ �سيا�سات مماثلة يف ماليزيا واملك�سيك.

اإ�صــتخدام دعم ال�صــادرات واحلوافز ال�صــريبية وتوفري �صــبل التمويل لتي�صري   -
املخاطرة على رواد الأعمال ل�صيما املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة:

ميثل الدخول يف قطاعات جديدة خطوة حمفوفة باملخاطر بالن�سبة ل�سركات القطاع اخلا�س، 
اأن يقدم دعم ال�سادرات والتمويل واحلوافز ال�سريبية بع�س امل�ساعدة يف تخفيف  وميكن 

املخاطر على رواد الأعمال يف ال�سناعات الوليدة.

الإ�صتثمار يف التدريب ل�صمان توافر العمالة املاهرة:   -

اإن�ساء التجمعات ال�سناعية وجود راأ�س مال ومهارات ب�سرية تتنا�سب مع اإحتياجات  يتطلب 
ركزت  املثال:  �سبيل  فعلى  الالزمة،  ال�سناعية  واملن�ساأت  التحتية  البنية  جانب  اإلى  القطاع، 
ماليزيا واملك�سيك على تدريب العمالة وتعزيز مهاراتها، وقامت برعاية العمالة للح�سول على 

تدريب من جهات اأجنبية، ومتكنت من تكوين قوة عاملة عالية املهارات.

�صيا�صة التنويع الإقت�صادي: يف  الت�صنيع  اأهمية   .4
تربز الإ�سهامات احلديثة يف النقا�س ب�ساأن خطط التنمية �سرورة الت�سنيع وعالقته احلا�سمة بفر�س 
العم����ل وزي����ادة الدخول والنم����و العادل وجميعها �ض����روط اأ�ضا�ضي����ة للق�ضاء على الفقر وزي����ادة تناف�ضية 
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الإقت�ساد، ومن امل�سلم به اأنه يف غياب النمو الإقت�سادي لميكن حتقيق تنمية حقيقية �ساملة وم�ستدامة، 
ومما ل �سك فيه اأن تطوير وتنويع القطاعات الإنتاجية هي قوة دفع رئي�سية للتقليل من التخلف والتبعية 
من جهة ودعم �سالبة الإقت�ساد من جهة اأخرى، ومن اأبرز ما يوؤكد هذا ما تبينه التجارب احلديثة يف 

بلدان �سرق اأ�سيا وجنوبها، حيث زادت فر�س العمل بقدر كبري من خالل الت�سنيع.
ويرى الكثري من الإقت�سادين اأن النمو املطرد كان مرتبطا تاريخيا بالتو�سع يف الأن�سطة ال�سناعية 
دائما)10(، وتاأتي ميزة الت�سنيع املوجه للت�سدير اإذ اأن طلب ال�سوق العاملية للمنتجات ال�سناعية غري 
حم���دود، وباملقابل فاإن النمو القائم على �سادرات املواد الأولية يبقى حمدودا بالإكت�سافات يف الدول 

الأخرى، وعر�سة لتقلبات الأ�سعار التي حتد اإ�ستمراريته وتقل�س قيمته )11(.
وع���ادة ما ي�س���ار اإلى ال�سلة بن منو الناجت و من���و قطاع ال�سناعات التحويلي���ة بقوانن النمو لدى 

كالدور، وت�ستند حجته يف اأن الت�سنيع هو حمرك النمو اإلى)12(:
- من���و الإنت���اج ال�سناعي بخطى �سريعة يعم���ل على ت�سارع معدل منو اإنتاجي���ة اليد العاملة داخل 

ال�سناعات التحويلية.
- النم���و الكب���ري يف قطاع الت�سنيع يعمل على ت�سريع مع���دل النمو يف اإنتاجية اليد العاملة خارج 
قط���اع ال�سناع���ة. فاملطلوب م���ن الدول الغنية مب���وارد البرتول والغاز ال�س���روع يف �سناعات 
جريئ���ة على امل�ستوى العاملي ت�سهم يف زيادة وتنوي���ع الدخل، مع الأخذ بعن الإعتبار الرتكيز 
على ال�سناعات ذات القيمة امل�سافة العالية والتي متتلك فيها الدول النفطية ميزة تناف�سية، 
وهنا تربز �سناعة البرتوكيماويات ك�سناعة اإ�سرتاتيجية على الأقل يف املدى املتو�سط باإعتبار 
هذه الدول متتلك كل املوؤهالت لقيام وتطوير هذه ال�سناعة، فبينما ت�سيف �سناعة التكرير 
للناجت املحلي الإجمايل نحو )3( دولر للربميل، فاإن القيمة امل�سافة ل�سناعة البرتوكيماويات 
ترتف���ع اإلى) 26(  دولر يف مرحلة املنتجات الأ�سا�سية كالإيثيلن والربوبيلن، واإلى) 132( 
دولر يف املنتج���ات الو�سيط���ة، واأكر م���ن )2600( دولر اإذا حول برميل م���ن البرتول اإلى 
منتج���ات م�سنع���ة مع���دة لالإ�ستهالك املبا�س���ر)13(، فوف���رة م�سادر الطاق���ة يف هذه الدول 

)10( خالد بن را�ضد اخلاطر، حتديات اإنهيار اأ�صعار النفط والتنويع الإقت�صادي يف دول جمل�س التعاون، املركز العربي 
)https://www.dohainstitute.org( .43 :لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات، قطر، 2015، �ص

)11( نف�ص املرجع ال�ضابق، �ص 43.
املتحدة،  الأمم  الإنتاجية،  القدرات  البلدان منوا، تطوير  اأقل  تقرير  التنمية،  و  للتجارة  املتحدة  الأمم  )12( موؤمتر 

نيويورك و جنيف، 2006، �ص �ص: 209-208.  
)13( ح�ضني عبد اهلل و اأخرون، الفوائ�ص املالية العربية بني الهجرة و التوطني، مراجعة و تقدمي: منذر ال�ضرع، املوؤ�ض�ضة 

العربية للدرا�ضات و الن�ضر، 2007، �ص: 52.
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بكميات كبرية واأ�سعار منخف�سة ي�ساعد على قيام العديد من ال�سناعات مثل: �سناعة توليد 
الكهرباء، وحتلية املياه، وتكون الإ�ستفادة من الغاز اأكر كلما اأمكن نقل هذه ال�سناعات اإلى 
م�س���در الغ���از ولي�س العك�س )املثال التاريخي على ذلك ه���و نقل ال�سناعات اإلى حيث يوجد 

الفحم و هذا ب�سبب اإرتفاع تكاليف نقل الطافة(.
الهيكلية يف الإقت�صاد اجلزائري:  الإختاللت   .5

املتتب���ع لأو�س���اع الإقت�ساد اجلزائري يالح���ظ اأن الوفرة املالي���ة التي عرفتها الب���الد منذ �سنة 
)2000(، مل ين�س���اأ عنها اأي حت���ول هيكلي، وميكن القول اأن فر�سة ثمين���ة �ساعت اأمام اجلزائر 
لتطوير الإقت�ساد، وبتدهور اأ�سعار البرتول مع نهاية �سنة )2014( بداأت الأ�سوات تتعالى وتتغنى 
باأن احلل يف التنويع الإقت�سادي، ورغم اأن الظروف مكنت من بناء خمزون من الإحتياطيات املالية 
اخلارجي���ة يف حدود )190( مليار دولر خالل الفرتة )2000-2014(، تزعزع هذا املخزون يف 
اأقل من �سنة فرتاجع اأ�سعار البرتول خالل �سنة) 2015 (ك�سف عن الكثري من الإختاللت القائمة 
واملتاأ�سل���ة يف الإقت�ساد الوطني، وبينت مدى ه�سا�سة ال�سيا�سات والقطاعات الإقت�سادية، والأكر 
م���ن ذلك فاإنه رغ���م املوارد املرتاكمة لدى ال�سلطات اأعلنت هذه الأخ���رية �سيا�سة حذرة تقوم على 

�سعار جديد وهو تر�سيد الإنفاق العام.
جدول رقم )1(

بع�س املوؤ�صرات حول الإقت�صاد اجلزائري للفرتة 2018-2000 )%(.

الجباية العاديةالجباية البتروليةالفالحةالصناعةالمحروقاتالسنوات
200039,208,48,476,923,1
200133,897,39,766,532,4
200232,557,59,262,937,1
200335,586,89,868,631,3
200438,026,49,470,629,3
200545,145,67,776,323,5
200645,65,27,576,923,1
200743,75,17,575,823,9
200845,14,77,88020
2009315,39,365,634,4
201034,75,08,466,133,9
201135,94,68,168,731,3
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201234,24,69,06634
201329,84,79,46138,3
2014275,010,659,240,8
201518,95,011,546,553,5

201617,35,812,334,865,1

201719,15 ,512,338,361,6
201825,36,5614,537,262,7

Source: Banque D’Algérie, Evolution Economique ET Monétaire En  Algérie, 
Rapport sorts : 2017, 2015 2014, 2012, 2010, 2007, 2004, 2001.

Office National des Statistiques, Bultin Trimestriel des Statistiques, 
Quatrieme Trimestre 2018, Numéro 92.

وللوقوف على واقع الإختاللت الهيكلية القائمة يف الإقت�صاد الوطني وجب تق�صيمها اإلى مايلي:

- الإخت���اللت الإنتاجية: متعلقة مب�ساهم���ة القطاعات الإقت�سادي���ة الإ�سرتاتيجية يف تكوين 
الناجت.

- اإختاللت املوازنة العامة: متعلقة مب�سكلة الإيرادات العامة .

- الإختاللت يف القطاع اخلارجي: اخللل يف امليزان التجاري.

- الإختاللت النقدية: متعلقة بوفرة التمويل وال�سعف والأخطاء التي تعرفها ال�سيا�سة النقدية.

بالن�سبة لإختاللت الناجت يتمثل اأ�سا�سا يف هيمنة قطاع املحروقات، وتخلف القطاعات الإ�سرتاتيجية 
الأخرى كال�سناعة والفالحة واخلدمات، وقد نتج عن هذه الأحادية يف ت�سكيل الناجت اأن اإنتقلت م�ساكل 

الإنتاج اإلى قطاعات اأخرى كاملوازنة العامة وقطاع التجارة اخلارجية، والقطاع النقدي.

ي�ستاأث����ر قطاع املحروق����ات بالن�سبة الأعلى يف ت�سكيل الناجت الداخلي اخلام، يف مقابل ن�سب متوا�سعة 
لقطاعي ال�سناعة والفالحة، ويظهر مدى ه�سا�سة قطاع املحروقات وبالتايل الناجت الداخلي اخلام ككل 
بتاأث����ره الكب����ري بتذبذب اأ�سعار البرتول، خا�سة �سنة )2009( فه����ذه ال�سنة عرفت فيها الدول امل�سدرة 
للب����رتول ومنها اجلزائر �سدم����ة نتيجة تراجع الأ�سعار يف ال�سوق الدولي����ة، ويظهر اثر هذه ال�سدمة يف 
تراج����ع ن�سبة م�ساهمة قط����اع املحروقات يف ت�سكيل الناجت من ) 45,3%( اإل���ى )31,5 %( بن �سنتي 
)2009/2008(، باملقابل كان هناك اإ�ستقرار ن�سبي يف م�ساهمة كل من ال�سناعة والفالحة يف ت�سكيل 

الن����اجت خ����الل نف�س الفرتة، ورغم �سعف هذي����ن القطاعن يف ت�سكيل الناجت اإل اأنهم����ا اأظهرا اإ�ستقرارا 
جيدا مقابل التذبذب الكبري يف القطاع املهيمن وهو قطاع املحروقات.
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اخلل���ل ال���ذي يعرفه الناجت املحلي الإجمايل عم���ق من اإختاللت املوازنة العامة الت���ي تعتمد اإيراداتها 
عل���ى اجلباية النفطية ب�س���كل كبري جدا، مع �سعف م�ساهمة اجلباية العادية، ويظهر من بيانات اجلدول 
امل�ساهم���ة املفرطة للجباي���ة البرتولية يف الإيرادات العامة، وامللفت اأنه خ���الل الفرتة )2008-2000( 
عرف���ت اجلباي���ة البرتولية تزايدا �سم���ن الإيرادات الكلية وذلك يف معظم ال�سن���وات، يف مقابل الرتاجع 
الوا�س���ح للجباية العادية يف تكوين جمموع الإيرادات، واإلى غاي���ة �سدمتي اأ�سعار البرتول �سنة )2009 
و2015( يالحظ الرتاجع الكبري للجباية البرتولية يف تكوين جمموع الإيرادات العامة، يف مقابل التزايد 

املعترب للجباية العادية �سمن الإيرادات الكلية، وهذا ما يربهن ه�سا�سة املوازنة العامة يف اجلزائر.

اخلل����ل الهيكلي يف الناجت يوؤثر ويتاأثر بالتج����ارة اخلارجية، فهذه الأخرية تعرف خالل كبريا يف �سقي 
ال�سادرات والواردات، واجلدول املوايل يو�سح ذلك.

جدول رقم )2(
امليزان التجاري لل�صلع الغذائية وال�صناعية  2018-2000 )106$(

امليزان التجاري الكليالتجهيزات ال�سناعيةاملواد الن�سف م�سنعةاملواد الغذائيةال�سنة

2000232612432729230

2001-2316-1334-23519610

2002-2537-1783-40966700

20032469-23734625-11140

20043319--29906631-14270

20053307-3364-7913-26470

20063499-3872-7971-34060

20074568-6038-9315-34240

20087273-8668-12277-40600

20095399-9184-14099-7780

20103195-8855-15572-18810

2011-8906-9783-1505625961
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2012-8161-9376-1252620167

2013-9170-10702-157209727

2014-10227-1112818099326

20158708-10371-16351-18083-

20167529-10183-15341-17840-

2017-7719-13094-14528-10868

2018-7725-11630-13906-5029

Source : Banque D’Algérie, Evolution Economique ET Monétaire En  Algérie, 
Rapport: 2018, 2015, 2014,2012, 2010, 2007, 2004, 2001.

-Statistiques du commerce extérieur de l›Algérie(Période: Année 2018, Direction 
generale des douanes

يع����رف قطاع التجارة اخلارجية اإختاللت عميقة ف�سادرات املحروقات ت�سكل مان�سبته )96% ( يف 
املتو�س����ط خالل الفرتة )2000-2018(، وهي ن�سبة �سخمة ب����كل املقايي�س، وتعرب عن ه�سا�سة كبرية 
يف الن�سي����ج الإنتاج����ي الوطني، كما تعرب عن �سعف الإقت�ساد يف �س����د ال�سدمات املالية الناجتة اأ�سا�سا 
ع����ن تقلبات اأ�سعار البرتول ويظه����ر ذلك جليا �سنتي )2009 و2014 ( حي����ث عرف امليزان التجاري 
�سن����ة )2009 (ن�سبة منو تقدر ب� )-%80(، و�سج����ل عجزا �سخما خالل ال�سنوات: )2015، 2016، 
2017، 2018(، بقي����م متفاوتة على الت����وايل: )18083، 17840، 10868، 5029( مليون دولر 
اأمرك����ي، ويو�سح ذلك مدى ال�سعف املرتاكم مع مرور ال�سن����وات دون اأي اإ�سالح جدي، من جهة اأخرى 
يب����ن امليزان التجاري لل�سلع الغذائي����ة وال�سناعية الوجه الأخر للم�سكلة فاجلزائر خالل فرتة الدرا�سة 
)2000-2018( كان����ت م�ستوردا �سافي����ا وباإمتياز لهذه املواد، ويعرب ذلك عن امل�سكلة الإنتاجية حيث 

هناك عجز عن تاأمن الإحتياجات الأ�سا�سية من الغذاء، وكذا املنتجات ال�سناعية.

اخلل����ل الهيكل����ي الأخ����ر يف الإقت�ساد الوطني هو اخلل����ل التمويلي وعدم جناع����ة ال�سيا�سة النقدية يف 
مواجهة التغريات الت����ي يعرفها الإقت�ساد الوطني، حيث خالل فرتة الدرا�سة )2000-2018( عرف 
الإقت�س����اد الوطن����ي فائ�س هيكل����ي يف ال�سيولة، مما هدد مبخاط����ر ت�سخمية كبرية، وه����و ما اإ�ستدعى 
اإ�ستحداث اأدوات جديدة لل�سيا�سة النقدية كان هدفها اإمت�سا�س ال�سيولة الفائ�سة يف النظام امل�سريف، 
ولكونه����ا �سيولة هيكلية نتجت الرتاكم الكبري ل�سايف املوجودات اخلارجية لبنك اجلزائر بفعل �سخامة 
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اإيرادات املحروقات، فاإن ال�سيا�سة النقدية ل متتلك القدرة على اإ�ستغالل هذه ال�سيولة اإ�ستغالل منتجا.

اإن متابعة حجم ونوع القرو�س التي يقدمها النظام امل�سريف يو�سح حجم امل�سكلة حيث اأن متابعة وحتليل 
و�سعي���ة هذه الأخرية ميك���ن من معرفة واقع اجلانب احلقيقي لالإقت�س���اد، ويعترب هذا اخللل من اأ�سباب 
�سع���ف كف���اءة ال�سيا�سة النقدية التي ت�سرف على النظام امل�سريف، حي���ث ل تزال نوعية وتعزيز الو�ساطة 
امل�سرفي���ة ت�سكل م�س���در قلق رئي�سي للموؤ�س�سات. فامل���وارد املالية املجمعة لدى اجله���از امل�سريف تقريبا 
تعادل ال�ضعف يف اأغلب ال�ضنوات ويعرب ذلك على الإفراط الكبر يف ال�ضيولة، كما اأن جانب الإ�ضتخدامات 
يع���رب على عدم اإ�ستغالل ه���ذه املوارد وميكن طرح الإن�سغال حول التناق����س التدريجي لقيمة هذه املوارد 
م���ع م���رور الوقت، حيث اأن هذه م�سكل���ة اأخرى تتعلق بال�سيا�سة النقدية املتبع���ة، اإذ يجب العمل على و�سع 

ال�سيا�سة التي ت�ساهم يف جمع املوارد ويف نف�س الوقت اإ�ستخدام هذه املوارد وحمايتها من ال�سياع)14(.
جدول رقم )3(

             تق�ضيم القرو�ص ح�ضب املدة )2000-2018(  )مليار دينار جزائري(
الإدارة املحليةالقطاع اخلا�سالقطاع العامق.ق.اأق.م.اأق.ط.اأال�سنة

200033,8492,9467701,8291,20,1

200135,6529,5513,3740,08337,60,2

200236602,8628715,8550,20,3

200347,5559,1773,6791,4588,50,3

200489,1617,6828,3859,3675,40,3

2005109,0747 ,5923,3882,4897,30,1

2006203,3786,4915,7847,01057,01,4

2007351,1828,01026,1988,91216,00,3

2008516,1910,01189,41201,91413,30,3

2009913,9852,11320,51485,11600,60,8

20101136,7820,413111460,61806,70,8

20111515,6847,913631741,61984,20,7

20121947,9978,11361,62040,222470,4

201325051227,91423,424342721,90,4

جامعة  الباحث،  جملة   ،((2009-2000( الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  النقدية  ال�ضيا�ضة  )حتولت  ف�ضيل،  راي�ص    )14(
قا�ضدي مرباح ورقلة، العدد 10، جوان 2012، �ص: 78.



جملة بـحـوث اقتـ�صـاديـة عربـيـة

112

20143482,51413,41608,7238231210,6

20153924,71641,81710,6368835880,7

20164184,81810,91914,23952,23957,10,6

20174737,61844,422984311,34568,30,5

201970122780,64927,34864,80,5

Source : Banque D’Algérie, Evolution Economique ET Monétaire En  Algérie, 
Rapport : 2018, 2015, 2014, 2012, 2010, 2007, 2004, 2001.

- الن�ضرة الإح�ضائية الثالثية لبنك اجلزائر، رقم 44 دي�ضمرب 2018.
ق.ط.اأ: قرو�ض طويلة الأجل، ق.م.اأ: قرو�ض متو�صطة الأجل، ق.ق.اأ: قرو�ض ق�صرية الأجل.

من خالل اجلدول ال�سابق يظهر اخللل الكبري يف الو�سعية، فالقرو�س املتو�سطة وطويلة الأجل 
 %54( الدرا�سة  تتجاوز يف فرتة  الإنتاجية مل  الإ�ستثمارات  قرو�س  الغالب هي  تعترب يف  التي 
القرو�س  واأي�سا يف  الرهنية  القرو�س  القرو�س ميثل  زيادة هذه  اأن  القرو�س كما  اإجمايل  من   )
الإ�ستهالكية لالأ�سر )متويل ال�سلع  الدائمة( مبعنى اأن هناك متويل جلانب الطلب يف الإقت�ساد 
ولي�س جانب العر�س. من جهة اأخرى فاإن القرو�س ق�سرية الأجل و�سلت يف بع�س ال�سنوات اإلى 
)56 % (من اإجمايل القرو�س، وهذا ما يعرب عن �سعف يف ال�سيا�سة النقدية عن اإبتكار قنوات 

لتوزيع املوارد املتاحة على كل قطاعات الإقت�ساد وبطريقة منتجة. 

اجلزائري: ال�صناعي  القطاع  6.حتديات 
يف الوق���ت احلايل حيث ت�سعى اجلزائر لتنويع اإقت�سادها ملواجهة حتديات مرحلة تراجع اأ�سعار 
املحروق���ات يف ال�سوق الدولية، فاإن الت�سني���ع �سيظل اخليار الإ�سرتاتيجي لالإ�سراع يف حتقيق هذا 
الطم���وح، فاإنه ومع ت�سكل مناخ اإقت�سادي م�ستقبلي يت�س���م بالإنفتاح و�سدة املناف�سة واإزدياد وترية 
امل�ستجدات الإقت�سادية واملعلوماتية والتقنية وغريها من �سمات العوملة، تربز العديد من التحديات 
الت���ي تواجهها جميع الإقت�سادات وقطاعات الأن�سطة يف الع���امل، وهذا �سيوؤثر ب�سدة على م�ستقبل 

القطاع ال�سناعي يف اجلزائر، ون�ستعر�س فيما يلي مالمح بع�س اأبرز هذه التحديات: 

ريعية الإقت�ساد اجلزائري حيث ي�سهم قطاع ال�سناعات الإ�ستخراجية والأولية بن�سبة كبرية   -
يف توليد الناجت املحلي وبن�سبة تتجاوز )95 %( من ال�سادرات.

مل ميكن تراكم الريع النفطي خالل العقد املا�سي من تنويع الإقت�ساد الوطني حيث تزايدت   -
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م�ساهم���ة قط���اع املحروقات يف الناجت الوطني مقابل تراجع معت���رب لل�سناعات التحويلية يف 
ت�سكيل الناجت.

عل���ى الرغ���م مما حققت���ه اجلزائر من نتائ���ج اإيجابي���ة على م�ست���وى الإ�ستثم���ارات الأجنبية   -
املبا�س���رة يف بع�س القطاعات كاملحروقات، مل ت�ستفد بع����س ال�سناعات املتعلقة بالكيماويات 
والبرتوكيماوي���ات وال�سناع���ات التحويلي���ة ب�سفة عامة م���ن العوائد الإيجابي���ة لالإ�ستثمارات 
الأجنبي���ة من حيث اإحداث منا�سب �سغل ونق���ل التكنولوجيا واملعارف العلمية وتطوير م�ساريع 

�سناعية حتويلية ق�سد تنويع ال�سادرات الوطنية.

اإنك�س���اف الإقت�ساد اجلزائري للعامل اخلارجي وبدرجة عالية كنتيجة طبيعية لتدين م�ساهمة   -
القطاع���ات ال�سلعي���ة ) غري املحروق���ات( يف توليد الناجت املحلي الإجمايل ه���ذه احلالة تف�سر 
حاجة الإقت�ساد الوطني اإلى زيادة وارداته ال�سلعية من اخلارج لتغطية الطلب املحلي املتزايد 
عل���ى اإثر تزايد النفقات اجلاري���ة يف ميزانية الدولة والتي ترتج���م بال�سرورة على �سكل طلب 
متزايد يف ال�سوق الداخلية، واأبلغ دللة على ذلك هي اإرتفاع املحتوى الإ�ستريادي ملكون العر�س 

ال�سلعي يف ال�سوق اجلزائري مقارنة باملحتوى املحلي.

ال���دور املح���دود للقطاع اخلا����س يف العملية التنموية بدلل���ة اإنخفا�س م�ضاهمت���ه يف الن�ضاط   -
الإقت�س���ادي وتوليد فر����س العمل وتغطية الزيادة يف الطلب املحل���ي ومتويل الإ�ستثمارات مما 

جعله قطاعا غري مرن.

التخلف الكبري للجهاز امل�سريف وعدم مواكبته للم�ستجدات، بالإ�سافة اإلى عدم تنوعه حيث تهيمن   -
عليه جمموعة من البنوك العمومية التي حتتكر ال�سوق ول تقدم اأي م�ساهمة حم�سو�سة لالإقت�ساد.

امل�ست����وى املتدين لتناف�سية املنتجات الوطنية حي����ث يعترب الإرتقاء باملقدرة التناف�سية اإلى م�ستوى   -
العاملية ملنتجات ال�سناعة الوطنية �سروريًا لك�سب ح�س�س يف اأ�سواق الت�سدير العاملية، وتتطلب 
مواجهة هذا التحدي من الوحدات ال�سناعية الوطنية العمل على رفع معدلت الإنتاجية واجلودة.

التخل���ف ع���ن مواكب���ة التط���ورات يف الأ�سواق العاملي���ة  فكما ه���و م�ساهد الآن، ف���اإن التطور   -
والتغ���ري يف الأ�سواق العاملية وجمالت التقنية ي�سهد اإيقاعًا مت�سارعا مما ي�سكل حتديًا كبريًا 

للقطاعات ال�سناعية.
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7. اإ�صرتاتيجية و�صيا�صات لالإحياء والتطوير ال�صناعي:
تاأخذ  اإ�سرتاتيجية جريئة  يتطلب  الإقت�سادي يف اجلزائر  للتنويع  بال�سناعة كمدخل  النهو�س 
ال�سلطات  �ساغتها  التي  الإ�سرتاتيجية  ويف  املتاحة،  والفر�س  الإمكانيات  جميع  الإعتبار  بعن 
اجلزائرية والتي اإنبثقت من الوثيقة التي حتمل عنوان »اإ�سرتاتيجية و�سيا�سات لالإحياء والتطوير 
ال�سناعي«، هذه الوثيقة كانت حمل نقا�س كبري بن خمتلف الفاعلن القت�سادين والجتماعين 

مثلت بعثا قطاعيا لإ�سرتاتيجية منو الإقت�ساد اجلزائري.
�سملت عملية اإختيار القطاعات املراد ترقيتها عدة مراحل)15(

- تعريف بالفروع ذات اإمكانات النمو العالية والتي يتم دعمها من قبل ال�سوق الدولية؛
- حتليل القدرة التناف�سية للفروع والتي مت حتديدها؛

- تقييم نقاط القوة وال�ضعف يف الفروع امل�ضتهدفة وكذلك التهديدات والفر�س يف ال�ضوق الدولية؛
- تبي���ن الإ�سرتاتيجية ال�سناعية الت���ي مت تبنيها انطالقا من حتديد اخليارات املتعاقبة وحتديد 

عنا�سر تنفيذها.
ح�سب ما ت�سمنته الإ�سرتاتيجية �سيتم التوزيع القطاعي لل�سناعة ح�سب خيارات الإ�سرتاتيجية 
ال�سناعي���ة املتبعة التي تدعو العم���ل على ثالثة خطط تكميلية وهي)16(: تقيي���م املوارد الطبيعية، 

تكثيف الن�سيج ال�سناعي، وترقية �سناعات جديدة.

7-1- تقيي���م املوارد الطبيعية: فالهدف هو ترقية ال�سناعات التي من �ساأنها اأن ت�سمح اجلزائر 
لإ�ستغ���الل مقوماته���ا  لطبيعية والإنتق���ال من جمرد م�سدر للمنتج���ات الأولية الى منتج 
وم�س���در لل�سلع امل�سنعة اإل���ى تكنولوجيا اأكر تطورا وقيمة م�سافة عالية. الفروع التي مت 
حتديدها يف هذا امل�ستوى، خ�سو�سا البرتوكيمياء والألياف الرتكيبية والأ�سمدة و�سناعة 

احلديد )الفولذ( �سناعةاملعادن غري احلديدية )الألومنيوم( ومواد البناء.
7-2- تكثي���ف الن�سيج ال�سناعي: يتمحور ح���ول ت�سجيع ال�سناعات التي ت�سه���م يف اإدماج الن�ساطات 
املتواج���دة حالي���ا املراحل الأخرية لالإنت���اج، ال�سناعات الق���ادرة على م�ساندة ه���ذا ال�سعود 
للفروع، هي ب�سفة تلك املتعلق بالتجميع والتعبئة والتغليف: ال�سناعات الكهربائية والإلكرتونية، 

وال�سناعات ال�سيدلنية والبيطرية وال�سناعات الغذائية و�سناعات �سلع التجهيز. 
7-3- ترقي���ة ال�سناعات اجلديدة: و�سيول���ى اإهتمام خا�س لتعزيز ال�سناعات التي اإما اأن تكون 

http://www.mdipi.gov.dz :)2017( ،موقع وزارة ال�ضناعة واملناجم، بتاريخ مار�ص )15(
)16( نف�ص املرجع ال�ضابق.
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غ���ري موجودة )�سناعات جدي���دة( اأو التي تتخلف اجلزائر فيه���ا جوهريا، ويتعلق الأمر 
خا�س���ة بال�سناع���ات املرتبطة بتكنولوجيات الإع���الم والإت�سال وال�سي���ارات، بالإ�سافة 
للن�س���ر املكاين لل�سناعة، وهو البعد الثاين للتوزيع ال�سناعي، فال ميكن اأن يقت�سر على 
التكوين احلايل للمناطق ال�سناعية ويجب اأن تكون الروؤية اأكر حداثة وتت�سمن مفاهيم 
مثم���رة مث���ل مناط���ق التنمي���ة ال�سناعية املدجم���ة )ZDII(، اأو املناط���ق املتخ�س�سة، 
ولالإ�س���ارة فاإن  بع����س هذه املناط���ق مت حتديده���ا، واإن�ساءها �سيك���ون تدريجيا، وجتدر 
الإ�س���ارة اإل���ى اأن تطوي���ر ال�سناعات اجلدي���دة �سوف يخل���ق التاآزر من خ���الل اإ�ستغالل 
الرتكيز امل���كاين لالأن�سط���ة الإقت�سادية بوا�سطة الرب���ط ال�سبك���ي للموؤ�س�سات والهيئات 
العمومي���ة، بالإ�سافة اإل���ى هياكل البحث والتكوين واخلربة واملوؤ�س�س���ات العامة والهياكل 
التنظيمي���ة للبحوث والتدري���ب واخلربة، ومزايا التاآزر الذي �سيت���م خلقه، ف�سيكون لهذه 

الف�ساءات اجلديدة اأثر اإقامة مناخ حملي لالأعمال وتعزيز الإ�ستثمار.
تغط���ي �سيا�سات التنمي���ة ال�سناعي���ة اأربعة جم���الت رئي�سية هي : تطوي���ر ال�سركات، 

والإبتكار، وتنمية املوارد الب�سرية وترقية الإ�ستثمار الأجنبي املبا�سر: 

- ين���درج تاأهيل املوؤ�س�سات حتت غط���اء ع�سرنة ال�سركات التي تدخ���ل اأهدافها واأمناطها 
�سم���ن اإ�سرتاتيجي���ة الت�سنيع،  الإبت���كار وخلق الأف���كار هي الآن حم���رك التنمية، حيث 
يتوج���ب اإقامة نظ���ام اإبتكار ذاتي يحمل عل���ى عاتقة تغذية النم���و ال�سناعي اجلزائري، 
يف ه���ذه احلالة ل ميكن لديناميكية ال�سوق وحده���ا اأن ت�سمن هذه العملية، وهذا يتطلب 
تدخ���ل الدولة، و�سيتم حت�سري وو�سع جهاز وطني لالإبتكار )NIS(  لدعم �سيا�سة ترقية 

وتطوير التقدم التقني.

- تنمي���ة املوارد واملهارات الب�سرية تدخل �سمن التوجهات القوية لالإ�سرتاجتية ال�سناعية، 
هذه الأخرية تعترب اأن راأ�س املال الب�سري لي�س فقط جمرد عامل لالإنتاج، بل هو يف نف�س 
املرتب���ة مع راأ�س املال املادي، بالإ�سافة اإلى اأنه عامل ق���وي يف الت�سجييع على اإمت�سا�س 

التكنولوجيات واحلداثة ال�سناعية.

امل�ساهم���ات  ح�س���د  ل�سيا�س���ة  تخ�س���ع   )FDI( املبا�س���ر  الأجنب���ي  الإ�ستثم���ار  ترقي���ة   -
اخلارجية وتوجهيه���ا نحو متوي���ل الأن�سطة ذات راأ�س املال ال�سح���م ون�سر التكنولوجيات 
اجلديدة، نتيجة لالإدخارات اخلارجية الت���ي تولد )التكنولوجيا، والتنظيم، واملمار�سات 
الإداري���ة، وتو�سي���ع املناف���ذ اإلى الأ�س���واق الدولي���ة(، يلع���ب الإ�ستثمار الأجنب���ي املبا�سر 
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دورا مكم���ال ومدعما لال�ستثم���ار املحلي، لذلك من ال�سروري عل���ى الدولة و�سع �سيا�سة 
فعالة لت�سهي���ل تر�سي���خ الإ�ستثم���ار الأجنب���ي املبا�سر يف الن�سي���ج ال�سناعي ون�س���ر اآثاره 

اخلارجية ل�سالح ال�سركات املحلية.

نتائج وتو�صيات:  .8
يعترب الظ����رف الإقت�سادي احلايل مبثابة اإختبار حقيقي لل�سلط����ات اجلزائرية لتنويع الإقت�ساد 
بعي����دا ع����ن املحروقات واإقامة هي����كل اإقت�سادي حديث له القدرة على ال�سم����ود يف وجه ال�سدمات 
اخلارجي����ة، بالإ�ساف����ة اإل����ى حتقيق تطلع����ات اجلزائري����ن، وما يفاق����م الو�سع ه����و التخلف الكبري 
للقطاع����ات الإقت�سادي����ة الأخ����رى، فبالنظ����ر اإلى هي����كل وحجم ال����واردات اجلزائري����ة يظهر مدى 

الإعتماد على اخلارج يف تاأمن احلاجيات الغذائية وال�سناعية.

تاأ�سي�سا على ما�سبق نخل�س من خالل هذا البحث اإلى جمموعة من النتائج والتو�سيات كما يلي:

الإختاللت التي يعرفها الإقت�ساد الوطني متنوعة ومتفاوتة ومرتابطة والقا�سم امل�سرتك   -
بينها هو الناجت املحلي الإجمايل، فكل �سيا�سة ت�ساعد على تقليل الإعتماد على املحروقات 

يف ت�سكيل الناجت توؤثر اأي�سا على القطاع اخلارجي والقطاع النقدي واملوازنة العامة.

ميكن النظر مل�سكلة �سخامة وتنوع الواردات اجلزائرية على اأنها فر�سة للم�ستثمرين لإختيار   -
ال�سل���ع امل���راد الإ�ستثمار فيها فالن�سبة العظمى من ال���واردات عبارة عن �سلع ل تنتج حمليا، 

بالإ�سافة اإلى اأن �سخامة حجم الواردات منها يعرب على اأن هناك �سوق وطنية كبرية.

اإ�سرتاتيجية التنويع املطلوبة ت�ستلزم تكاثف اجلهود من كل القطاعات للنهو�س بالإقت�ساد   -
الوطني، فحتى ال�سناعة ورغم اأهميتها يف تطوير وتنويع الإقت�ساد الوطني فاإن جناحها 
يتطلب تطوير للقطاع���ات الأخرى بالتوازي وبنف�س الإهتمام واملجهور مثل القطاع املايل 

وقطاع اخلدمات، والقطاع الزراعي .....اإلخ.

لب���د من اإ�ستثم���ار فيما هو متاح من كتل���ة مالية خا�سة ما متث���ل يف اإحتياطات ال�سرف   -
اأح�س���ن اإ�ستثمار على اإعتبار اأن م�سكلة املوارد املالي���ة بالن�سبة للجزائر اإذا بقيت ظروف 
ال�س���وق البرتولية على ما هي عليه �ستكون كبرية ج���دا ورمبا �ستدفع اجلزائر لالإقرتا�س 

اخلارجي وهذا اأخطر خيار واأخطر مرحلة ميكن اأن ت�سل لها اجلزائر.

تطوير القطاع اخلا�س يف اجلزائر يتطلب ح�سوًرا قوًيا للدولة كمنظم ومراقب من خالل   -
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تر�سان���ة ت�سريعي���ة وقانوني���ة وتنظيمية تكون دافعا له���ذا القطاع، والق�س���اء على العقلية 
الإتكالي���ة ال�سائ���دة واملتجذرة يف املجتم���ع اجلزائ���ري، وتتولى هذه الت�سريع���ات ت�سديد 

الرقابة واملحا�سبة من جهة، وتوفري احلوافز ب�ستى اأ�سكالها لت�سجيع الإ�ستثمار املنتج.

لب���د عل���ى الدولة اأن تر�س���م �سيا�سة جتارية حلماي���ة املنتوج الوطني م���ن مناف�سة ال�سلع   -
الأجنبي���ة م���ن جه���ة، ولنق�س خربة وق���درة املنتجن املحلي���ن على املناف�س���ة خا�سة يف 

املراحل الأولى من الإنتاج.

- هن���اك �سناع���ات اإ�سرتاتيجية تتطل���ب ح�سور قوي للدولة لي�س فقط م���ن ناحية التنظيم 
والرقابة، واإمنا من جهة ملكية امل�ساريع وتتمثل خا�سة يف م�ساريع حتويل املوارد الوطنية 
الت���ي تزخر بها اجلزائر مثل املحروقات، املعادن، ال�سناع���ات الغذائية التي تعتمد على 

املنتوجات الزراعية املنتجة حمليا.

اأخريا لبد للدولة من درا�سة الإمكانات الوطنية من كل املوارد، وعر�س الفر�س يف كل املجالت 
الإقت�سادي���ة، ومراجعة ال�سيا�س���ات والإ�سرتاتيجيات املطبقة للو�سول لنه�س���ة اإقت�سادية متوازنة 
تراع���ي جمي���ع اجلوان���ب يف الإقت�ساد الوطني ومتك���ن كل الفاعل���ن الإقت�سادين م���ن امل�ساركة 
فيه���ا، ب���دل من ترك الأمور كما هي الأن حيث ل توجد رواب���ط وا�سحة بن الإمكانات وال�سيا�سات 

والأطراف املعنية.
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