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صياغة
الباحث
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ن
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على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
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َ
ُّ
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َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تأريخ القبول2021/6/19 :

تأريخ التقديم2021/5/23 :
المستخلص:

يعد القطاع االقتصادي من المواضيع المميَّزة تاريخ الجزائر للم َّدة ما بين عام
 2008-1999إِذ تناول البحث برامح االنتعاش االقتصادي األ ََّول الَّذي بدأ من عام
 2004-2000الَّذي أَسهم بدعم الصناعة في الجزائر الَّذي خصص لو مبلغ  525مليار

دينار جزائري وكذلك تناول البحث برنامج دعم النمو االقتصادي المكمل لهذا البرنامج
وتطرق البحث إِلى الصناعة وخصائصها ودورها في عملية
الَّذي ابتدأ عام ،2005
َّ
التنمية االقتصادية الجزائرية مع ذكر أَبرز الخصائص العامة للصناعة الجزائرية وناقش

فضل عن نقاط الضعف فيها.
البحث أَبرز نقاط القوة في قطاع الصناعة
ً

بعد تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية عام 1999انعكس ذلك ايجابياً

على القطاع الصناعي وذلك من خلل برنامج االنتعاش االقتصادي األ ََّول عام2000
فضل عن إِلحاقه بالبرنامج
الَّذي خصص مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع الصناعي
ً

االنتعاش االقتصادي التكميلي الثاني عام  2005وقد شهدت الصناعة تطو ار في مختلف
المجاالت وكان تطور الصناعة عن طريق االستثمار األَجنبي الَّذي بدأ بتطوير الصناعة
فضل على
بشكل كبير وكذلك التوجه إِلى القطاع الخاص لتطور الصناعات المحلية
ً

التأكيد على الصناعات المميَّزة للتصدير وكذلك تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
التي كانت منتشرة في الجزائر.
الكلمات المفتاحية  :الجزائر ،الصناعة ،عبد العزيز بو تفليقة .

 طالب ماجستير/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
 أُستاذ/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
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مقدمة:

حممد حسني دويل و سعد توفيق عزيز البزاز

للصناعة دور أَساسي في عملية التنمية االقتصادية في الجزائر؛ وذلك من

خلل النمو في القطاعات االقتصادية األخرى التي تكون االقتصاد الجزائري ،وتعد

الصناعة العامود األَساسي للقتصاد في كل دولة من دول العالم المتحضر ،والصناعة
تتأثر وبشكل كبير بكل العوامل سوا ًء كانت سياسية أو اجتماعية.

لقد تناول البحث موضوع اقتصادي مميَّز وهو التطورات الصناعية في الجزائر

للم َّدة ما بين عام  2008-1999إِذ ابتدأ البحث بمقدمة تناولت برامح االنتعاش
االقتصادي األ ََّول الَّذي بدأ من عام  2004-2000الَّذي أَسهم بدعم الصناعة في
الجزائر الَّذي خصص لو مبلغ  525مليار دينار جزائري ،وكذلك تناول البحث برنامج
وتطرق البحث ِإلى
دعم النمو االقتصادي المكمل لهذا البرنامج الَّذي ابتدأ عام ،2005
َّ

الصناعة وخصائصها ودورها في عملية التنمية االقتصادية الجزائرية مع التركيز على

دور الصناعة في م َّدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع ذكر أَبرز الخصائص العامة

فضل عن نقاط
للصناعة الجزائرية وتطرق البحث إِلى أَبرز نقاط القوة في قطاع الصناعة
ً

الضعف فيها مع تركيز على أَبرز طرائق تطوير الصناعة في الجزائر مبتدأ باالستثمار
وتطويره مع تطوير الصناعات المحلية والتركيز على الصناعات المميَّزة للتصدير 0

أَشار البحث ِإلى أَبرز المقومات الرئيسة للصناعة والسيَّما صناعة الحديد والصلب،

كما صنف البحث الصناعات الجزائرية ِإلى صناعات استخراجية وتحويلية ،والقطاع

خير تناول البحث أَهميَّة الصناعة في تطوير التنمية
الخاص كان له دور في البحث وأَ ًا
االقتصادية التي تشهدها الجزائر في تلك الم َّدة0
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()1

بإصلحات اقتصادية م َّ
ميزة خلل م َّدة حكمه

األولى من تسمنه رئاسة الحكم في الجزائر وحارب مافيات الفساد االقتصادي التي كانت
متنفذة في الجزائر ،وأَعطت هذه االصلحات نتائج ايجابية أَسهمت وبشكل كبير في

إِصلح البنى التحتية التي دمرتها الحروب الداخلية بين الجيش ِ
السلمي الذراع العسكري

للجبهة االسلمية لإلنقاذ والجيش الجزائري واالنفلت األَمني وأَعمال العنف التي شهدتها

البلد وحل معظم المشاكل االقتصادية التي تعاني منها الجزائر مثل أَزمة السكن ومشكلة

فضل عن إِصدار قانون تشغيل الشباب ثم قام بدعم المؤسسات المالية وزاد من
المديونية
ً
ارتفاع الصرف المالي إِلى المؤسسات االقتصادية ليصل إِلى  43مليار قبل انتهاء واليته

الرئاسية األولى أَسهمت في دعم وتطوير االقتصاد في العديد من المجاالت والسيَّما
االقتصادية

()2

إِلى فرنسا(.)3

فضل عن قيام الرئيس بزيارات خارجية لدعم االقتصاد الجزائري والسيَّما
ً

أَبرز برامج االنعاش االقتصادي في الجزائر
برنامج االنعاش االقتصادي الجزائري 2004- 2000

خصصت الحكومة لهذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة واستعملت هذه
ساسا لدعم المشاريع االنتاجية الخاصة والعامة َّالتي تتماشى مع سياسة االنتعاش
األَموال أَ ً
االقتصادي الذي تشهده الجزائر في تلك الحقبة من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقد
( )1ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من اذار في مدينة وجدة المغربية ،حيث تلقى تعليمه االبتدائي

والثانوي فيها ،بدء حياته السياسية بالتحاق بالمكتب السياسي للرئيس هواري بومدين ،ثم تولى بعد ذلك

و ازرة الخارجية الجزائرية حتى عام  ،1979وفي عام  1993اصبح مستشار المجلس االعلى للدولة،

واصبح رئيساً للجمهورية الجزائرية بعد انتخابات  ، 1999وجددت واليته الثانية عام  ،2004اوفي عام

 .2019للمزيد من التفاصيل ينظر :ناظم الجاسور ،الجزائر محنة الدولة ومحنة االسلم السياسي (دراسة
في الصراعات الداخلية وابعادها االقليمية والدولية)،دار الميسرة للنشر(،عمان ،)2001-ص .202

( )2نادية بن احمد  ،تنظيم السلطة السياسية في الجزائر منذ ، 1989رسالة ماجستير غير

منشورة  ،جامعة ابوبكر بلقايد  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية (،الجزائر ، ،)2013-ص.148

(3) Naoufel Barahimi El Mili, Histior De la Shute De Bouteflika, Aspain,
Archipelago, 2020 page 64.
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خصص مبلغ  525مليار دينار جزائري لهذه المشاريع ودعم التنمية المحلية وقد شملت
هذه المشاريع مجال الري والهياكل القاعدية التي تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والنقل

وتطوير الموارد البشرية ومعظم الجوانب االقتصادية ،ودعم هذه القطاعات أَسهم في

تطوير المؤسسات ِ
النتاجية المحلية سواء كانت خاصة أَم عامة وهذا يودي إِلى

امتصاص البطالة وتشغيلها في الصناعة وغيرها من القطاعات األخرى وهذا أ ََّدى إِلى
توفير الظروف المناسبة للستثمار الذي يحتاجه البلد في مجال الصناعة والزراعة

والسيَّما االستثمار األَجنبي( )1لقد أَنشأت الحكومة الجزائرية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل
الشباب من خلل صناديق خاصة بدعم هذا البرنامج التشغيلي ودفع االقتصاد المحلي

إِلى األَمام ،والقضاء على البطالة التي تعاني منها البلد أَ َّن نجاح السياسة االقتصادية
للجزائر يتوقف على الظروف الطبيعية واالقتصادية والسياسية ،والوضع االقتصادي

للجزائر في تلك الم َّدة يتميز بعدة ميزات أَبرزها:

 -1الزيادة في أَسعار النفط والغاز (المحروقات)؛ ليصل سعر برميل النفط عام 2001
إِلى اكثر من  24دوالر ارتفع هذا السعر ِإلى اكثر من  38دوالر في عام 2004
وهذا يعني زيادة قدرها  12دوالر للبرميل الواحد.

 -2الزيادة الكبيرة في ارتفاع أَسعار الصرف األَجنبي الذي بلغ اكثر من  43مليار دوالر
فضل عن تسجيل الميزان التجاري الجزائري فائض كبير يقدر بأكثر
في عام 2004
ً

()2
من  14مليار دوالر  ،ويعد هذا البرنامج االقتصادي الجزائري هدفاً اساسياَ ومحورياَ

في التطور االقتصادي الذي شهدته الجزائر؛ وذلك لتحسين ظروف المعيشة لغالبية

()3
كبير
هماال ًا
الشعب الذي كان يعيش ظروف اقتصادية متدنية ،وبما أَ َّن هناك إِ ً
للتنمية المحلية والبشرية ،واألَشغال العامة في الجزائر فقد صار التخصيص األَكبر

( )1عبد الجليل هجيرة ،العوامل المؤثرة في تنافسية االقتصاد الجزائري ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير( ،الجزائر ،)2017-ص.89-88

( )2نجاة مسمش ،االقتصاد الموازي واالستقرار االقتصادي دراسة حالة الجزائر  ،2014-1980اطروحة
دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(،الجزائر ،)2018-ص.338-337

( )3مخلوفي عبدالعالي  ،االقتصاد الجزائري في ظل ازمات اسعار النفط ،دراسة مقارنة بين ازمتي 1986
و ،2014رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة( ،الجزائر  ، )2018 -ص. 9
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مخصصا لهذه القطاعات؛ ألَ َّن التنمية
من هذا البرنامج دعم االنعاش االقتصادي
ً
االقتصادية في كل دولة تبنى على تقوية البنية االقتصادية واالجتماعية(.)1
برنامج دعم النمو االقتصادي :2008-2005

مكمل لبرنامج االقتصادي السابق لعام - 2000
هذا البرنامج االقتصادي جاء
ً

 2004ومن أَجل دعم ومواصلة االنتعاش االقتصادي في الجزائر والسيَّما بعد تحسن

الوضع األَمني والزيادة الكبيرة في أَسعار النفط الذي انعكس بشكل واضح على القطاعات

االقتصادية ومن ضمنها قطاع الصناعة؛ إِذ خصص  42،03مليار دينار جزائري لهذا
البرنامج الذي يهدف إِلى تطوير البنى التحتية للموارد البشرية وتطوير الخدمات العامة في

الدولة وكذلك زيادة معدالت النمو االقتصادي ،ورفع مستوى الدخل والمعيشة لألفراد في

الجزائر عن طريق فتح مجاالت للعمل والقضاء على البطالة

()2

وكذلك تضمن هذا

المشروع خدمات أخرى في مجال تزويد األَفراد بالماء والسكن في الجامعات والحصول
على الرعاية الطبية والتكفل واالحتياجات في مجال التربية والتعليم( ،)3كما أَسهم هذا

البرنامج في تطوير الصناعات البتروكيمياوية المؤسسات الصناعية العمومية في البلد

وانجاز وتطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء من خلل دعم التنمية الصناعية وذلك عن

طريق القروض الميسرة من الحكومة الجزائرية( )4وقد اضيف إِلى هذا البرنامج بعد تطبيقه
واق ارره من السلطات المشرفة على هذا المشروع برنامجين مهمين يتعلَّق أَحدهما في

الواليات الجنوبية؛ إِذ رصدت لها مبلغ  432مليار ديار جزائري والبرنامج االخر في

مناطق الهضاب العليا ورصدت لها  668مليار دينار جزائري وهذا جزء من مخطط دعم
( )1براكتية بلقاسم ،الزراعة والتنمية في الجزائر – دراسة مستقبلية ،اطروحة دكتوراه غير منشوره ،جامعة
الحاج لخضر باتنة( ،الجزائر ، )2014،ص. 78

( )2فلاير قابوش ،اثر التنويع االقتصادي على النمو االقتصادي في الجزائر خلل الفترة (،)2015-1990
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية (،الجزائر،)2018-

ص.55-53

( )3عبد الجليل هجيرة  ،العوامل المؤثرة في تنافسية االقتصاد الجزائري ،اطروحة دكتوراه غير منشورة،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير(،الجزائر.)2017-ص. 91

( )4مسمش  ،المصدر السابق  ،ص. 343
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لِ
إلنعاش االقتصادي الجزائري( )1ومعالجة التأخر التكنولوجي واالقتصادي الذي تعاني منه
الجزائر مقارنة بالدول األَجنبية ومحاولة العمل على ادماج االقتصاد الجزائري والسيَّما
الصناعة في االقتصاد العالمي المتطور بهذا الجانب عن طريق التعاون في هذا المجال

وكسب الخبرات األَجنبية واالستفادة منها من أَجل النهوض باالقتصاد(.)2
التطور الصناعي في الجزائر :2008- 1999
مفهوم الصناعة وتطورها :

للصناعة دور أَساسي في عملية التنمية االقتصادية وذلك من خلل النمو في

القطاعات االقتصادية األخرى التي تكون االقتصاد وقد عملت الصناعة تعمل على ربط
بعضا لتحقق الترابط االقتصادي ،وتعد الصناعة العامود
القطاعات الصناعية مع بعضها
ً
األَساسي للقتصاد في كل دولة من دول العالم المتحضر ،والصناعة تتأثر وبشكل كبير
بكل العوامل سواء كانت سياسية أَو اجتماعية فالصناعة كل تغيير في شكل المادة الخام
بقصد زيادة قيمتها وتحويلها إِلى شكل آخر أَكثر نفع لإلنسان ،وأَكثر فائدة لمتطلباته

وحاجاته المتجددة والمختلفة ،وِاذا أَردنا أَن نطور المجتمع والدولة بالصناعة فيجب قبل

كل شيء نضع خطة اقتصادية من مختصين بهذا الجانب وهذه الخطة يجب أَن تبنى

على أسس متينة تلئم ،وحجم إِمكانات الدولة االقتصادية ومواردها المتاحة التي يمكن

االستفادة منها في الصناعة( ،)3وت َعد الصناعة جزًءا من االقتصاد وهي عملية معقدة
يصل أَساسها إِلى بنية المجتمع؛ إِذ تؤثر في حياة المجتمع من خلل تطور وتقدم

المجتمع صناعياً ،وهذا يعني إِ َّن الصناعة هي ظاهرة اقتصادية وفي الوقت نفسه فِإ َّن
الصناعة تسهم في تحويل كميات كبيرة من المواد األََّولية قليلة الفائدة إِلى منتجات يسهل
فضل عن ذلك فِإ َّن الصناعة هي الجهد ِ
النساني،
نقلها وتحقيق فائدة أَكبر للمجتمع
ً

( )1عبد العالي ،المصدر السابق ،ص. 10

( )2راضية ناصري  ،تقييم سياسة الخوصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية-دراسة حالة الجزائر ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير( ،الجزائر ، )2009-ص. 24

( )3موراد حطاب  ،اثر السياسات الصناعية على هيكل الصناعة دراسة حالة :صناعة االدوية في
الجزائر ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير( ،الجزائر،)2016-

ص.51
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ولكن غير الفلحي الذي يبحث عن إِنتاج أَشياء أخرى لها فائدة أَكبر ،وكذلك يدخل في
مفهوم الصناعة جميع الفنون والمهن والقدرات والعلوم التي لها علقة بهذا الجانب ويمكن

أَن يعبر عن الصناعة بأََّنها هي فن الوجود ِ
النساني(. )1

لقد صارت كل دول العالم المختلفة تتنافس على تطوير هذا القطاع؛ ألََّنه يقوم بدفع

عملية التنمية االقتصادية بسرعة كبيرة مقارنة مع القطاعات األخرى أَ َّن التطور

االقتصادي واالجتماعي يقاس ألَي دولة على إِسهام الصناعة في ِ
النتاج المحلي

وِ
الجمالي ،والتقدم والتطور التكنولوجي والرفاهية االقتصادية واالجتماعية الذي تشهده
الكثير من الدول الصناعية في الحقيقة ما هو إِ َّال نتيجة من نتائج التطور الصناعي لتلك

الدول التي صارت صناعتها تغزو العديد من الدول األخرى التي تعاني من تأخر كبير

في صناعتها الوطنية التي ال تلبي حاجات شعوبها األَساسية ومن خلل ذلك يمكن ّع َّده

العملية التنموية أَساسها الصناعة التي تهدف ِإلى القضاء على التخلف وتطوير أَساسيات
االقتصاد ،وذلك من خلل االستفادة من العلم والتكنولوجيا واستعمالها في الوسائل
ِ
النتاجية ،ومن ثم تحقيق األَهداف االجتماعية لكل دولة الَّتي تتمثل في القضاء على
البطالة وتحسين المستوى المعاشي(. )2

تشير الدالئل والبيانات االقتصادية إِلى ضعف وتأخر الصناعة في الجزائر وعدم

مسايرتها للتطور العالمي الذي بدأ يتوجه ِإلى زيادة نشاط الصناعة و َع َّدها أَبرز المرتكزات
في دفع عملية التنمية االقتصادية ،وِاعطاء القطاع الصناعي األ ََّولوية في الدعم المادي
وهذا التأخر للصناعة في الجزائر جعلها ال تستطيع منافسة الصناعات األَجنبية ،وهذا

تطلب إِعادة هيكلتها من جديد حتى تستطيع االستمرار ومواجهة التحديات القادمة( )3وما

قامت به الجزائر من ِإصلحات باالعتماد على االقتصاد الوطني في م َّدة الثمانيات أَو

( )1خبابة صهيب ،دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة االورو مغاربية دراسة مقارنة
بين فرنسا والجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ( ،الجزائر-
 ، )2012ص.12
( )2منضار سليم  ،دراسة تح ليلية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية ،اطروحة
دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية( ،الجزائر ،)2018-ص97
( )3عبد السلم ،المصدر السابق  ،ص.58
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باالعتماد على صندوق النقد الدولي أَو من خلل برامج ِ
الصلحات الهيكلية وغيرها لم
تحقق األَهداف المنشودة وللنهوض باالقتصاد الوطني ،وهذا َّ
دل على ضعف االقتصاد
وقلة التنافس وانخفاضه؛ ألَ َّن االقتصاد الجزائري يعتمد على قطاع واحد في التصدير وهو

فضل عن عدد من السلع التي تكون مشاركتها قليلة في التصدير( ،)1وكانت
المحروقات
ً

الصناعة الجزائرية توكد على محورين أَساسيين األ ََّول تحقيق نجاح اقتصادي صحيح عن
طريق تصنيع ما كان يستورد من الخارج ونشره في السوق المحلية ،والثاني :العمل على

رفع المستوى المعاشي للمواطنين ،والسيَّما سكان األَرياف وذلك عن طريق ِإيجاد فرص
عمل للعاطلين وامتصاص البطالة المنتشرة بشكل كبير(. )2

إِ َّن كثرة الفساد والسيَّما االقتصادي الذي ابتدأ في حقبة التسعينات من القرن العشرين

قد أَثر وبشكل واضح على حركة النشاط التجاري واالقتصادي ،وقلل من كفاءته
االقتصادية وعطل المنظومة القانونية والتشريعية؛ إِذ ازدادت وبشكل كبير شبكات السوق

الموازي وازدادت أَحجام األَموال التي تتحرك ضمن قنواته ،وهذه األَوضاع أَضعفت من
هيبة وسلطة الدولة بشكل كبير وصار أَصحاب السلطة ،والنفوذ من الداخل يسيطرون

على األَوضاع والسيَّما االقتصادية ،وهذه زادت وبشكل كبير من الفساد االقتصادي الذي
كان مستشري في الجزائر؛ ِإذ كانت تسمى بمافيات الفساد(.)3
القطاع الصناعي الجزائري بعد عام 2000

شهدت م َّدة ما بعد عام 2000تغيرات جذرية مميَّزة مقارنة بم َّدة التسعينات من القرن

هدوءا ،وكذلك شهدت السنوات
الماضي ،والسيَّما في الجانب األَمني الذي صار أَكثر
ً
اللحقة تحسن ًا كبي َار في الوضع االقتصادي ،وهناك الكثير من األمور ِ
اليجابية التي
ساعدت على تطور الوضع االقتصادي يأتي في مقدمتها االرتفاع الكبير في أَسعار النفط
في األَسواق العالمية َّالذي انعكس بشكل إِيجابي على زيادة العملة الصعبة لميزانية

( )1عبدالوهاب غريب وفيصل وزيادي  ،فرص وتحديات اقلع االقتصاد الجزائري في ظل الصدمة النفطية الراهنة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة العربي التبسي-تبسه ،كلية العلوم االقتصادية( ،الجزائر ، )2016ص.9
( )2زهية اعباسن  ،استراتيجية التغيير لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة في الجزائر  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،كلية العلوم السياسية واالعلم (،الجزائر ،)2005-ص. 78
( )3هجيرة  ،المصدر السابق  ،ص.77
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الجزائر التي ارتفعت من ( )10مليار دوالر منذ عام ِ 1998إلى أَكثر من  50مليار

يضا انعكس بشكل إِيجابي على ميزان المدفوعات ،وهذه التطورات والمؤشرات
دوالر وهذا أَ ً
ِ
اليجابية توكد بأَ َّن الجزائر عاشت بعد عام  2000م َّدة انتعاش اقتصادي أَفضل بكثير
من السنوات السابقة ،ومن بين األسس التي ترتكز عليها االستراتيجية الصناعية هي

تطوير ِ
الصلحات االقتصادية وزيادة االستثمارات وفتح الطريق أَمام المستثمرين

األَجانب(.)1

الخصائص العامة للصناعة في الجزائر:

 -1قلة وضعف االنتاج الصناعي:

إِذ إِ َّن الصناعات الكبيرة والتحويلية التي تعد العامل األَساسي في الصناعة وال يزال

النتاج الوطني ِ
إِسهامها ومشاركتها في ِ
الجمالي قليلة ومتواضعة ،ونسبتها في المشاركة

فضل عن ضعفها الكمي ،وهذه الصناعات التحويلية غير قادرة على
ال تزيد على %13
ً
إِنتاج سلعاً لها ثقلها في األَسواق العالمية ،وكذلك فِإ َّن هذه الصناعات تفتقر إِلى عنصر
التخصص الضروري لنجاح الصناعات وظلت هذه الصناعات حبيسة األَسواق المحلية
ومحدودة الطلب .

 -2ضعف األَداء الصناعي:

وهذه هي إِحدى الصفات االساسية لتلبية مطاليب السوق المحلي وكانت ضمن

سياسية الحماية الوطنية ،وهذا جعلها غير قادرة على التأقلم مع األَسواق الخارجية

(.)2

 -3قلة القدرة على المنافسة وضعف الحماية:

ِإ َّن الصناعات الجزائرية سوا ًء كانت كبيرة أَو صغيرة منتشرة في األَسواق المحلية
تلبي طلبات المستهلكين الجزائريين ،وكانت ضمن سياسة الحماية المطلقة وصارت هذه

الصناعات تتأقلم مع األَسواق الجزائرية المحلية ،وهذا جعلها غير منافسة للسلع األَجنبية

مما دفعها إِلى عدم تطوير السلع الصناعية المحلية وتحسين نوعيتها ولذا بقيت هذه السلع

( )1راضية بن مبارك  ،تنظيم وتسيير المناطق الصناعية في الجزائر ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الجزائر،
كلية الحقوق( ،الجزائر ، )2016-ص. 46
( )2ورديه واكد وهنادي سعدي  ،احلل الواردات في الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مولود معمري
تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية (الجزائر ، )2015-ص. 48-47
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الصناعية على حالها ولمدد طويلة لكن هذه الصناعات المحلية صارت تعاني من مشاكل
عديدة أَبرزها رداءة المواصفات الجودة العليا ،وضعف الخبرة والكفاءة في التعامل مع
متطلبات السوق ومتغيراته وقوانينه.

 -4كثرة االعتماد على التكنولوجيا األَجنبية:

إِ َّن أَثر التكنولوجيا أَحدث تغيرات على األَفراد وأسلوب عملهم وأَحدث تغيرات كثيرة

في عالم الصناعة ،والسيَّما في المعدات واآلالت التي تتطلبها عملية ِ
النتاج في الصناعة

وفي أسلوب ِ
النتاج وكذلك إِيجاد صناعا ت جديدة في البلد لم تكن معروفة سابقًا في
الجزائر(.)1
وهناك نقاط قوه في القطاع الصناعي الجزائري تتمثل في:

 -1إِ َّن التكنولوجيا المستخدمة في عمليات القطاع الصناعي تحتوي على الخبرة.

فضل عن توفر المواد الخام األَ َّ
ساسية التي
 -2وجود اليد العاملة بكثرة مع وجود األَسواق
ً
تساعد على قيام الصناعة.

 -3القدرة على تلبية الطلب لعدد كبير من المنتجات الصناعية وبأشكال متنوعة عديدة
مع امكانية التكامل الوطني.

 -4موقع الجزائر الجغرافي المتميز الَّذي يشجع على تكوين سوق إِ َّ
قليمية مع امتلك
فائض نقدي كبير مملوك للدولة وغير مستغل(.)2

وهناك نقاط ضعف في القطاع الصناعي الجزائري مثل:

 -1إِ َّن المكائن واآلالت المستعملة في عملية ِ
النتاج متهالكة بسبب كثرة استعمالها
وقدمها وعدم صيانتها صيانة دورية وكذلك االستعمال الناقص للطاقات ِ
النتاجية.

 -2ضعف المهارات ِ
الدارية في مجاالت الصناعة وكذلك قلة وضعف تنظيم العمل
المستخدم في القطاع الصناعي.
( )1عبدالسلم ،قريني ،أثر ترقية الصادرات غير النفطية على التنمية االقتصادية في الجزائر دراسة مستقبلية حول
ت نويع االقتصاد الجزائري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة  8ماي  1945قالمة( ،الجزائر – ، )2018ص-59
.60

( )2زينب وأمين بلغراس ،محمد بن طحرور  ،إشكالية تنويع االقتصاد الجزائري ،رسالة ماجستير غير
منشوره ،معهد العلوم االقتصادية التجارية(،الجزائر ، )2017-ص. 3
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 -3ارتفاع تكاليف ِ
النتاج في القطاع الصناعي والسبب يعود ِإلى كثرة استعمال
فضل عن التبعية االقتصادية ،والسيَّما قطاع المحروقات
للتكنولوجيا المستوردة
ً
كالنفط والغاز وهذا أ ََّدى ِإلى نقص كبير في تنوع الصادرات.
 -4قلة وضعف قدرة القطاع الصناعي على منافسة الصناعات األَجنبية التي تتميز بدقة
عالية في ِ
النتاج(.)1

طرائق تطوير الصناعة في الجزائر:

 -1تطوير االستثمار:

إِ َّن االستثمار األَجنبي يعد أَحد الطرائق األَساسية لنجاح وتطوير االنتعاش

الصناعي ،وتحتل فكرة االستثمارات األَجنبية مكانة رئيسة لدى أَصحاب القرار في معظم

دول العالم المتقدمة والحديثة بالصناعة والجزائر وهي ِإحدى الدول حديثة التصنيع ،ومن
الدول النامية التي تعمل على رسم خطط جديدة يساعد على جذب المستثمر األَجنبي إِ َّال

أَ َّن حجم االستثمار اليزال ضعيف ومحدود وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر في
هذا المجال لكن التقارير التي صدرت حول االستثمار في الجزائر تبقي الجزائر بعيدة عن

طموحاتها في هذا المجال( ،)2ومن أَشهر العراقيل والصعوبات للستثمار األَجنبي عدم
فضل عن ضعف
استقرار األَوضاع األَمنية الذي أَثَّر على جذب رؤوس األَموال األَجنبية
ً
قوانين االستثمار؛ إِذ لم تكن واضحة بشكل صريح للمستثمر األَجنبي وعدم استقرارها على

فضل عن ضعف التنسيق بين المستثمرين في الداخل وانتشار ظاهرة الروتين
وضع واحد
ً
في الوثائق الخاصة باالستثمار ،وكذلك قلة الخبرة الفنية و ِ
الدارية في هذا المجال(.)3
-2التأكيد على الصناعة الوطنية :

وذلك عن طريق جذب الشركات ِ
النتاجية والسيَّما شركات القطاع الخاص للمشاركة

في عملية التنمية االقتصادية الوطنية عن طريق إِعطاء التسهيلت في كافة النواحي
( )1السعيد بريكة ونور الهدى عمارة "،استثمار العوائد النفطية لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر"  ،مجلة
العلوم االنسانية ،عدد ( ، )4كانون االول  ، 2015ص. 286 -285

( )2نصيرة قوريش ،ابعاد وتوجهات استراتيجية انعاش الصناعة في الجزائر ،جامعة الشلف -الجزائر،
مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  ،عدد ( ، )5ص. 98

( )3واكدو وسعدي ،المصدر السابق ،ص. 45
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وتفضيل الشركات الخاصة في داخل الجزائر للدخول ِإلى األَسواق المحلية ،والعمل على

تفعيل الخطط العامة لهذه الشركات ،والسيَّما من الناحية ِ
الدارية والتكنولوجية من أَجل

النهوض بالصناعة الوطنية.

-3العمل على تطوير هيكل القطاع الصناعي المحلي :

نظر لكثرة المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي الوطني في الجزائر البد من
ًا
إِعادة هيكلة هذا القطاع ،والسيَّما مع وجود التحوالت والتطورات الدولية الحديثة ووجود
الطاقات التنافسية للدول النامية والحديثة العهد وظهور على الساحة الدولية العديد من

َّ
ودولية ،وكذلك إِ َّن تحديث القطاع الصناعي يجب أَن
التكتلت الصناعية الجديدة إِقليمية
تتطور البنية التحتية لهذا القطاع.
َّ

-3التأكيد على الصناعات المهمة للتصدير:
يجب التركيز على الصناعات القادرة على التطور والمنافسة في األَسواق األَجنبية

و َّ
البد من تطوير األَساس الصناعي وزيادة كفاءته عن طريق دعم الصناعة(.)1
المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:

إِ َّن تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على المنطقة والبيئة التي تعمل

وتوجد فيها تلك الصناعات والمعايير المستعملة في تصنيف الصناعات هي أرس المال

واألَيدي العاملة والمبيعات لتلك المؤسسات

()2

يمكن تعريف المؤسسة سواء كانت صغيرة

أم متوسطة بأََّنها مؤسسة إِنتاجية للسلع والخدمات تملك من واحد عامل إِلى  250عامل

وال يتجاوز مجموع أَرباحها السنوية ( )500مليون دينار وتعرف المؤسسة الصغيرة بأََّنها

شخصا أَ َّما المؤسسة المتوسطة فهي تلك
المؤسسة التي تملك ما بين ِ 10إلى 19
ً
المؤسسة التي تملك من  50إِلى  250عامل( )3وقد تم ِإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب مرسوم تنفيذي رئاسي؛ ِإذ تعمل هذه المؤسسة
على تطبيق االستراتيجية الخاصة لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفعها
( )1بريكة ،المصدر السابق  ،ص .286-285
( )2حطاب ،المصدر السابق ،ص. 4

( )3بوسهين احمد " ،الدور التنموي للستثمار في المؤسسة المصغرة في الجزائر  ،مجلة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية" ،المجلد (، )26العدد االول  ، 2010 ،ص. 209
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إِلى األَمام لتنفيذ البرنامج الوطني الذي خصصت من أَجله وهو دفع االقتصاد الوطني
وتطويره نحو األَفضل ،وكذلك متابعة هذه المؤسسات من أَجل االبتكار العلمي

والتكنولوجي ،وأَهميَّة المؤسسات الصغيرة المتوسطة وهي تعطي الكثير من المرونة في
مجال تطوير فاعلية االقتصاد الوطني وتعمل على جعله يستجيب ويتكيف مع التقلبات
االقتصادية التي يعاني منها كل اقتصاد بسبب التأثير الداخلي أَو الخارجي؛ ألَ َّن هذه

المؤسسات لها أَهميَّة كبيرة للقتصاد ألََّنها الطريقة األَساسية لتقوية االقتصاد واالنفتاح

َّ
الخارجية( ،)1ومن الشروط المميَّزة التي تساعد وتقوي تطور المؤسسات
على األَسواق
الصغيرة والمتوسطة في كل دولة من دول العالم سواء كانت دول صناعية أَم من الدول

النامية مثل :الجزائر ،أَن تتكون هذه المؤسسات على بنى إِلكترونية حديثة ومتطورة وذلك
من أَجل أَن تعطي أَفضل النتائج ِ
اليجابية التي تؤدي إِلى تطوير االقتصاد ومواكبة
المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال(.)2

إِ َّن االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يعد من أَبرز مقومات

التنمية االقتصادية وأَ َّول ركائزها األَساسية من أَجل إِقامة نهضة اقتصادية على مستوى
محلي داخل الجزائر أَو على مستوى إِقليمي أَو حتى على مستوى دولي ويلحظ على

االستثمار في المؤسسات المصغرة والمتوسطة على أََّنه طريقة لتقليل البطالة والحد منها

وامتصاصها من الداخل وكذلك وسيلة مميَّزة للمساواة والتقريب بين الدخول العالية

والمنخفضة؛ ولذا التخفيف من الفقر ،وقد أَولت الجزائر عناية مميَّزة لهذه المؤسسات
ووضعت برامج تنموية( )3لها وذلك ألهميتها في دفع عملية التنمية االقتصادية التي سعى

الجزائر لتحقيقها ومواكبة التطور ِ
القليمي العالمي في هذا المجال( ،)4إِ َّن من مميزات
برس المال
وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ظهرت في الجزائر والمتعلقة أ

( )1واكد وسعدي  ،المصدر السابق  ،ص. 66

( )2نعيمة سحقي  ،االقتصاد الرقمي في الجزائر الفرص والتحديات –دراسة حالة الجزائر ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ( ،الجزائر، )2015-ص . 64

( )3برنامج االنعاش االقتصادي االول من  2004-2000وبرنامج دعم االنعاش االقتصادي الثاني من
.2008-2005

( )4احمد  ،المصدر السابق  ،ص. 212
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هي كثرة العمل في كافة المجاالت االقتصادية ومحدودية رؤوس األَموال التي تستثمر في

المؤسسات االقتصادية داخل الجزائر ،وقلة ِإسهام أرس المال األَجنبي من العملة الصعبة

فضل عن تعدد أَنماط الملكية في العمل(.)1
ً

المقومات الرئيسة للصناعة في الجزائر:
-1صناعة الحديد والصلب في الجزائر:

إِ َّن السلع والمواد التي تم تصنيعها ضمن قطاع الحديد والصلب في الجزائر تتمثل

بالمعادن األَساسية ،وتشمل النحاس والمنتجات المصنوعة منه والنيكل والمنتجات

المصنوعة منه وغيرها من المعادن التي تدخل ضمن صناعة الحديد والصلب وصادرات

الجزائر من الحديد والصلب ،والسيَّما في عام  2008قليلة وضعيفة مقارنة بصادرات
الدول القريبة والمجاورة ،مثل :تونس والمغرب ومصر( )2إِ َّن قطَّاع صناعة الحديد والصلب
في الجزائر وعلى الرغم من أَهميته الرئيسة واألَساسية في عملية التنمية االقتصادية التي

تشهدها الجزائر ،والسيَّما بعد عام  2000والزيادة في أَسعار النفط في تلك الحقبة مازال
لم يأخذ دوره كقطاع ريادي وقائد للتنمية االقتصادية ،كما في باقي دول العالم المتقدمة
في مجال الصناعة ،ومن أَبرز المشاريع المستقبلية من أَجل تطوير هذا القطاع في

الجزائر هي مشروع إِنجاز مركب الحديد والصلب في ببلرة بمحافظة جيجل أَ َّن هذا

ساسا في تطوير الصناعة
ميز في تطوير االقتصاد الجزائري
المشروع يعد حدثًا م ًا
ً
وعامل أَ ً
الجزائرية وتكثر فيه الخبرة؛ ألََّنه يوفر فرص عمل جديدة وصناعة بجودة عالية.
أَ َّما في قطاع صناعة األَجهزة ِ
اللكترونية والكهرو منزلية فقد حققت هذه الصناعة

تطو اًر كبي اًر من حيث النوعية والكمية في الجزائر ،وصارت هذه الصناعات مشابهة

للصناعات األَجنبية ويتم التصنيع لهذه المنتجات داخل الجزائر(.)3

( )1عثمانية رؤوف  ،التخطيط في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،رسالة ماجستير غير منشورة
،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير (،الجزائر ، )2001-ص.42

( )2للمزيد من التفاصيل ينظر :سليم  ،المصدر السابق  ،ص. 186-178
( )3عبد السلم  ،المصدر السابق ،ص. 62- 60
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تصنيف الصناعات في الجزائر:

تصنف الصناعات على أَساس العملية ِ
النتاجية إِلى صناعات استخراجية وصناعات

تحويلية فالصناعات االستخراجية تعني استخراج المواد الخام من األَرض وبدون تغيرات

كيمياوية أَو ميكانيكية ،أَ َّما الصناعات التحويلية فتعني تحويل المواد المستخرجة من

األَرض ِإلى منتجات مصنعة أَو نصف مصنعة ومثال على ذلك صناعة الحديد والصلب
والصناعات الكيمياوية وغيرها يمكن التمييز بين ثلثة أَنواع من الصناعات حسب الملكية
الخاصة للمؤسسات مثل القطاع الخاص والقطاع العام والمختلط ،والصناعة من حيث

الحجم تقسم ِإلى الصناعات الكبيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة وعلى

أَهميَّة المنتوج تصنف الصناعات إِلى صناعات ثقيلة مثل :صناعة السلع ِ
النتاجية
واالستهلكية المتطورة مثل صناعة النفط وصناعات خفيفة مثل صناعة السلع

االستهلكية األَساسية مثل الصناعات الغذائية وغيرها(.)1

أَقسام الصناعات الغذائية:

تطور بشكل كبير بعد مشاركة القطاع الخاص؛ ِإذ تم
 -1قسم الحليب ومشتقاته :وقد َّ
استيراد أَعداد كبيرة من البقر الحلوب وأَنشأت الكثير من المراكز المتخصصة له
وحسب إِحصائيات عام  2005الَّتي تصدر من الديوان الوطني الجزائري أَ َّكدت بأَ َّن

إِنتاج الحليب ومشتقاته ال يغطي سوى %40من احتياجات السوق المحلي.

 -2قسم الزيوت النباتية :شهد تطو اًر كبي اًر بعد مشاركة القطاع الخاص وعلى الرغم من
ذلك فِإ َّن ِ
النتاج المحلي ال يغطي متطلبات السوق المحلية.
 -3قسم السكر :يعتمد بصورة كبيرة على االستيراد من الخارج وعلى الرغم من دخول
القطاع الخاص ِإلى هذا القسم من الصناعة فِإ َّن العجز في السوق الزال يساوي
 %25من ِ
النتاج(.)2

( )1سليم ،المصدر السابق ،ص.98

( )2غريب ،المصدر السابق ،ص.60-59
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 -4قسم مطاحن الحبوب :وقد تطور هذا القسم الذي يقوم بطحن الحبوب وأَسهم في زيادة
السلع ِ
النتاجية وكان للقطاع الخاص دور كبير في هذا المجال إِذ أَسهم ب ــ()350
مطحنة وحقق نتائج ِإيجابية وزيادة أَربعة أَضعاف عن ِ
النتاج في عام .)1( 1998
أَهميَّة القطاع الخاص:

كان لظهور القطاع الخاص في الجزائر والسيَّما في بداية القرن الحادي

والعشرين ضمن الجهاز ِ
النتاجي من الوسائل المميَّزة واألَساسية التي أَسهمت في تطور

إِنتاج السوق وِاعطائه دفعة قوية ِإلى األَمام؛ ألَ َّن القطاع الخاص له االستجابة السريعة
كثير بظهور
في الحفاظ على الجودة وتقليل التكلفة أَ َّن االقتصاد الوطني الجزائري تطور ًا
القطاع الخاص وتراجع القطاع العام الذي تمتلكه الدولة وصار القطاع الخاص في معظم
النشاطات االقتصادية الجزائرية ،لقد ازدادت أَعداد المؤسسات الخاصة في الجزائر من

ِ 245842إلى  284244مؤسسة خلل عام واحد ،ونتج عن ذلك تحول االقتصاد
الجزائري الذي كان اقتصاد مؤسسات كبيرة تديرها الدولة ِإلى اقتصاد مؤسسات صغيرة
يقودها القطاع الخاص وهذا يتماشى مع التطور العالمي وكذلك يثبت الفشل الذي انعكس

على االقتصاد الوطني بسبب سيطرة المؤسسات الكبيرة بقيادة الدولة(.)2
االقتصادية:
أَهميَّة الصناعة في التنمية
َّ

إِ َّن التطور الصناعي هو أَحد العناصر الم َّ
ميزة في عملية البناء االقتصادي للبلد

النامية والسيَّما الجزائر فبدون الصناعة الوطنية المستقلة والقوية ال تستطيع أَية دولة في

العالم أَن تقضي على التخلف االقتصادي واالجتماعي وتحقيق التنمية االقتصادية،
والصناعة التحويلية لها دور كبير في تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة

الصعبة األَجنبية وأَهميَّة الصناعة في التنمية االقتصادية للجزائر كما يأتي :

( )1يوب زكرياء وملل كريمة ،السياسة الزراعية واالمن الغذائي في الجزائر (،)2015-1999رسالة
ماجستير غير منشوره ،جامعة ،موالي الطاهر –سعيده (-الجزائر،)2016-ص.98

( )2قوريش  ،المصدر السابق ،ص. 90-89
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-1قدرت الصناعة الوطنية على تشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة المنتشرة في
فضل عن الصناعة ترتبط مع القطاعات األخرى ارتباطًا
الجزائر وتوسيع فرص العمل
ً

تكامليا وهذا محفز على النمو.

 -2إِ َّن الصناعة من العناصر المميَّزة في اكتساب المهارات والخبرات الصناعية والتقنية
وهذا يؤدي ِإلى زيادة مستوى الدخل لدى األَفراد.

-3إِ َّن ِ
النتاج الكبير في الصناعة يسهم في زيادة نمو الدخل القومي ويسهم في استيعاب

التكنولوجيا واآلالت المتطورة وِادخالها ِإلى االسواق واالستفادة من مزاياها في تطوير

ِ
النتاج ومنافسة السلع األَجنبية.

-4إِ َّن الصناعة الوطنية تخفف من اآلثار السلبية التي تنجم عن عدم االستقرار في
اقتصاديات الدول النامية(.)1

الخاتمة:

إِ َّن موضوع التطور الصناعي الجزائري في الم َّدة ما بين  2008-1999من

المواضيع المميَّزة في تاريخ المغرب العربي بصورة عامة وتاريخ الجزائر بصورة خاصة،

والسيَّما أَ َّن هذا التطور جاء بعد ظروف صعبة مرت بها الج ازئر في تسعينات القرن

العشرين من أَحداث دموية وانفلت أَمني كبير الذي انعكس على الواقع االقتصادي
الجزائري والسيَّما في ميدان الصناعة.
وبعد تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية عام 1999انعكس ذلك

إِيجابياً على القطاع الصناعي وذلك من خلل برنامج االنتعاش االقتصادي األ ََّول
فضل عن إِلحاقه
عام 2000الَّذي خصص مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع الصناعي
ً

تطور
ًا
بالبرنامج االنتعاش االقتصادي التكميلي الثاني عام  2005وقد شهدت الصناعة
في مختلف المجاالت ،وكان تطور الصناعة عن طريق االستثمار األَجنبي الَّذي بدأ
بتطوير الصناعة بشكل كبير وكذلك التوجه إِلى القطاع الخاص لتطور الصناعات

فضل على التأكيد على الصناعات المميَّزة للتصدير وكذلك تشجيع الصناعات
المحلية
ً
الصغيرة والمتوسطة التي كانت منتشرة في الجزائر0

( )1سليم ،المصدر السابق  ،ص. 101
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Abstract

The economic sector is one of the important topics in the
history of Algeria for the period between 1999-2008, as the research
dealt with the programs of the first economic recovery, which began
in the year 2000-2004, which contributed to supporting the industry
in Algeria, which had allocated an amount of 525 billion Algerian
dinars. The research also dealt with the economic growth support
program. Complementing this program, which began in 2005, the
research dealt with industry, its characteristics and its role in the
Algerian economic development process, with mentioning the most
important general characteristics of Algerian industry. The research
discussed the most important strengths in the industrial sector as
.well as its weaknesses
After President Abdelaziz Bouteflika assumed the presidency
of the republic in 1999, this reflected positively on the industrial
sector through the first economic recovery program in 2000, which
allocated large sums of money for the development of the industrial
sector as well as its attachment to the second complementary
economic recovery program in 2005, and the industry witnessed
development in various fields and the development of industry was
Through foreign investment, which began to develop the industry
significantly, as well as to go to the private sector for the
development of local industries as well as to emphasize the
important industries for export, add to that to encourage small and
medium industries that were widespread in Algeria.
Key words : Algeria  ؛industry  ؛Abdelaziz Bouteflika .
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