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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث امل
َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

 ، فيذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
َ
ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ( :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 2008-1999اع الصناعة يف اجلزائر ر قطَّتطوُّ 

سعد توفيق عزيز البزازو   حممد حسني دويل
 

19/6/2021 تأريخ القبول:       23/5/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ما بين عام  م دَّةة تاريخ الجزائر للميَّز قطاع االقتصادي من المواضيع المال عد  ي           
لتناول البحث برامح االنتعاش االقتصادي  ِإذ 1999-2008 من عام  أالَّذي بد اأَلوَّ
مليار  525خصص لو مبلغ  الَّذيبدعم الصناعة في الجزائر  َأسهم الَّذي 2000-2004

دينار جزائري وكذلك تناول البحث برنامج دعم النمو االقتصادي المكمل لهذا البرنامج 
الصناعة وخصائصها ودورها في عملية  ِإلى البحثق ،  وتطرَّ 2005عام  أالَّذي ابتد

الخصائص العامة للصناعة الجزائرية وناقش  َأبرزالتنمية االقتصادية الجزائرية مع ذكر 
  .عن نقاط الضعف فيها فضًل نقاط القوة في قطاع الصناعة  َأبرزالبحث 
عكس ذلك ايجابيًا ان 1999بعد تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية عام     

لعلى القطاع الصناعي وذلك من خلل برنامج االنتعاش االقتصادي   2000عام اأَلوَّ
لحاقه بالبرنامج إِ فضًل عن خصص مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع الصناعي  الَّذي

وقد شهدت الصناعة تطورا في مختلف  2005االنتعاش االقتصادي التكميلي الثاني عام 
بتطوير الصناعة  أبد الَّذي اأَلجنبيثمار كان تطور الصناعة عن طريق االستالمجاالت و 

فضًل على القطاع الخاص لتطور الصناعات المحلية  ِإلى بشكل كبير وكذلك التوجه
سطة ة للتصدير وكذلك تشجيع الصناعات الصغيرة والمتو ميَّز التأكيد على الصناعات الم
 .التي كانت منتشرة في الجزائر

 . قةيبو تفل زيعبد العز  ،الصناعة ،: الجزائر ات المفتاحيةالكلم       
 

 
                                                 

 جامعة الموصلاآلداب/كلية طالب ماجستير/قسم التاريخ/. 
 جامعة الموصلاآلداب/كلية سم التاريخُأستاذ/ق/. 
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 مقدمة:
وذلك من  ؛في الجزائر ساسي في عملية التنمية االقتصاديةأَ للصناعة دور             

 د  عوت   الجزائري، التي تكون االقتصاد خرىخلل النمو في القطاعات االقتصادية األ  
الصناعة و  ،دولة من دول العالم المتحضر في كل ساسي للقتصادالصناعة العامود األَ 

 ية.و اجتماعأكانت سياسية  ءً اتتأثر وبشكل كبير بكل العوامل سو 

وهو التطورات الصناعية في الجزائر  ميَّزقد تناول البحث موضوع اقتصادي مل      
البحث بمقدمة تناولت برامح االنتعاش  ابتدأ ِإذ 2008-1999ما بين عام  م دَّةلل
لالقتصادي ا بدعم الصناعة في  َأسهم الَّذي 2004-2000من عام  أالَّذي بد اأَلوَّ

وكذلك تناول البحث برنامج  ،مليار دينار جزائري 525خصص لو مبلغ  الَّذيالجزائر 
 ِإلى ق البحث،  وتطرَّ 2005عام  بتدأا الَّذيدعم النمو االقتصادي المكمل لهذا البرنامج 

في عملية التنمية االقتصادية الجزائرية مع التركيز على الصناعة وخصائصها ودورها 
الخصائص العامة  َأبرزالرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع ذكر  م دَّةدور الصناعة في 
عن نقاط  فضًل نقاط القوة في قطاع الصناعة  َأبرز ِإلى طرق البحثتللصناعة الجزائرية و 

باالستثمار  مبتدأصناعة في الجزائر ق تطوير الائطر  َأبرزالضعف فيها مع تركيز على 
                                                                                 0ة للتصدير ميَّز والتركيز على الصناعات الموتطويره مع تطوير الصناعات المحلية 

 ،عة الحديد والصلبصنا والسيَّماة للصناعة رئيسالمقومات ال َأبرز ِإلى شار البحثَأ     
طاع صناعات استخراجية وتحويلية ،والق ِإلى لصناعات الجزائريةاكما صنف البحث 

الصناعة في تطوير التنمية  َأهميَّةا تناول البحث خيرً َأالخاص كان له دور في البحث و 
  0م دَّةشهدها الجزائر في تلك التاالقتصادية التي 
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       مدخل:
حكمه  م دَّةخلل  م ميَّزةبإصلحات اقتصادية  (1)س عبد العزيز بوتفليقةقام الرئي        
تسمنه رئاسة الحكم في الجزائر وحارب مافيات الفساد االقتصادي التي كانت  من األ ولى

ت  وبشكل كبير في َأسهمعطت هذه االصلحات  نتائج ايجابية  أَ و  ،متنفذة في الجزائر
سلمي الذراع العسكري بين الجيش الِ  تها الحروب الداخليةصلح البنى التحتية التي دمر إِ 

عمال العنف التي شهدتها أَ مني و فلت األَ واالن للجبهة االسلمية لإلنقاذ والجيش الجزائري
زمة السكن ومشكلة أَ ية التي تعاني منها الجزائر مثل البلد وحل معظم المشاكل االقتصاد

غيل الشباب ثم قام بدعم المؤسسات المالية وزاد من صدار قانون تشإِ عن  فضًل المديونية 
مليار قبل انتهاء واليته  43 ِإلى المؤسسات االقتصادية ليصل ِإلى ارتفاع الصرف المالي

 والسيَّمات في دعم وتطوير االقتصاد في العديد من المجاالت َأسهم األ ولىالرئاسية 
والسيَّما ية لدعم االقتصاد الجزائري عن قيام الرئيس بزيارات خارج فضًل  (2)االقتصادية

 . (3)فرنسا ِإلى
 برامج االنعاش االقتصادي في الجزائر  َأبرز

  2004- 2000برنامج االنعاش االقتصادي الجزائري 
ت هذه عملكبيرة من ميزانية الدولة واست خصصت الحكومة لهذا البرنامج مبالغ مالية    
تتماشى مع سياسة االنتعاش  الَّتياجية الخاصة والعامة ا لدعم المشاريع االنتساسً َأموال األَ 

االقتصادي الذي تشهده الجزائر في تلك الحقبة من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقد 
                                                 

ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من اذار في مدينة وجدة المغربية، حيث تلقى تعليمه االبتدائي  (1)
والثانوي فيها، بدء حياته السياسية  بالتحاق بالمكتب السياسي للرئيس هواري بومدين، ثم تولى بعد ذلك 

اصبح مستشار المجلس االعلى للدولة،  1993، وفي عام 1979ى عام وزارة الخارجية الجزائرية حت
، اوفي عام 2004، وجددت واليته الثانية عام  1999واصبح رئيسًا للجمهورية الجزائرية بعد انتخابات 

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

، رسالة ماجستير غير  1989نادية بن احمد ، تنظيم السلطة السياسية في الجزائر منذ( 2) 
 .148ص (، ،2013-منشورة ، جامعة ابوبكر بلقايد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،)الجزائر

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

في  َأسهمدعم هذه القطاعات ة ومعظم الجوانب االقتصادية، و وتطوير الموارد البشري
 ِإلى عامة وهذا يودي َأمء كانت خاصة انتاجية المحلية سو ؤسسات الِ تطوير الم

 ِإلى ىَأدَّ وهذا  خرىامتصاص البطالة وتشغيلها في الصناعة وغيرها من القطاعات األ  
توفير الظروف المناسبة للستثمار الذي يحتاجه البلد في مجال الصناعة والزراعة 

ت الحكومة الجزائرية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل أنشأَ لقد ( 1)اأَلجنبياالستثمار  والسيَّما
 الشباب من خلل صناديق خاصة بدعم هذا البرنامج التشغيلي ودفع االقتصاد المحلي

نجاح السياسة االقتصادية  نَّ َأالبطالة التي تعاني منها البلد والقضاء على  ،ماماألَ  ِإلى
الوضع االقتصادي و  ،بيعية واالقتصادية والسياسيةللجزائر يتوقف على الظروف الط

 ها:َأبرز يتميز بعدة ميزات  م دَّةللجزائر في تلك ال
 2001برميل النفط عام  ليصل  سعر؛ سعار النفط والغاز )المحروقات(أَ الزيادة في  -1

 2004دوالر في عام  38اكثر من  ِإلى دوالر ارتفع هذا السعر 24اكثر من  ِإلى
 دوالر للبرميل الواحد. 12وهذا يعني زيادة قدرها 

مليار دوالر  43الذي بلغ اكثر من  اأَلجنبيسعار الصرف أَ ة الكبيرة في ارتفاع الزياد -2
يقدر بأكثر  كبير التجاري الجزائري فائضعن تسجيل الميزان  فضًل  2004في عام 

اساسيَا ومحوريَا  هذا البرنامج االقتصادي الجزائري هدفاً  د  ويع ،(2)مليار دوالر 14من 
وذلك لتحسين ظروف المعيشة لغالبية  ؛في التطور االقتصادي الذي شهدته الجزائر

 اكبيرً  همااًل إِ هناك  نَّ أَ ،وبما ( 3)الشعب الذي كان يعيش ظروف اقتصادية متدنية
كبر التخصيص األَ  صارشغال العامة في الجزائر فقد واألَ  ،للتنمية المحلية والبشرية

                                                 

عبد الجليل هجيرة، العوامل المؤثرة في تنافسية االقتصاد الجزائري، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية  (1)
 .89-88(، ص2017-العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، )الجزائر

، اطروحة 2014-1980مسمش، االقتصاد الموازي واالستقرار االقتصادي دراسة حالة الجزائر نجاة ( 2)
 .338-337(، ص2018-دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،)الجزائر

 1986ازمتي  مخلوفي عبدالعالي ، االقتصاد الجزائري في ظل ازمات اسعار النفط، دراسة مقارنة بين (3)
 . 9( ، ص2018 -، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، )الجزائر 2014و
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التنمية  نَّ ألَ  ؛ا لهذه القطاعاتمن هذا البرنامج دعم االنعاش االقتصادي مخصصً 
 .(1)االقتصادية في كل دولة تبنى على تقوية البنية االقتصادية واالجتماعية

 :2008-2005االقتصادي  ج دعم النموبرنام
- 2000ادي السابق لعام  لبرنامج االقتصهذا البرنامج االقتصادي جاء مكمًل      

بعد تحسن  والسيَّماجل دعم ومواصلة االنتعاش االقتصادي في الجزائر أَ ومن  2004
سعار النفط الذي انعكس بشكل واضح على القطاعات أَ مني والزيادة الكبيرة في الوضع األَ 

مليار دينار جزائري لهذا  42،03خصص  ِإذ ؛قتصادية ومن ضمنها قطاع الصناعةاال
تطوير البنى التحتية للموارد البشرية وتطوير الخدمات العامة في  ِإلى البرنامج الذي يهدف

ورفع مستوى الدخل والمعيشة لألفراد في  ،الدولة وكذلك زيادة معدالت النمو االقتصادي
وكذلك تضمن هذا ( 2)جاالت للعمل والقضاء على البطالةالجزائر عن طريق فتح م

فراد بالماء والسكن في الجامعات والحصول أ خرى في مجال تزويد األَ المشروع خدمات 
هذا  َأسهمكما  ،(3)على الرعاية الطبية والتكفل واالحتياجات في مجال التربية والتعليم

سات الصناعية العمومية في البلد البرنامج في تطوير الصناعات البتروكيمياوية المؤس
ك عن وانجاز وتطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء من خلل دعم التنمية الصناعية وذل

هذا البرنامج بعد تطبيقه  ِإلى وقد اضيف( 4)الحكومة الجزائريةطريق القروض الميسرة من 
حدهما في أَ ق واقراره من السلطات المشرفة على هذا المشروع برنامجين مهمين يتعلَّ 

مليار ديار جزائري والبرنامج  االخر في  432رصدت لها مبلغ  ِإذ ؛الواليات الجنوبية
مليار دينار جزائري وهذا جزء من مخطط دعم  668مناطق الهضاب العليا ورصدت لها 

                                                 

دراسة مستقبلية، اطروحة دكتوراه غير منشوره، جامعة  –براكتية بلقاسم، الزراعة والتنمية في الجزائر   (1)
 . 78( ، ص2014، )الجزائر،باتنةالحاج لخضر 

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

 .55-53ص
ة دكتوراه غير منشورة، عبد الجليل هجيرة ، العوامل المؤثرة في تنافسية االقتصاد الجزائري، اطروح (3)

 . 91(.ص2017-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،)الجزائر
 . 343مسمش ، المصدر السابق ، ص (4)
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ومعالجة التأخر التكنولوجي واالقتصادي الذي تعاني منه ( 1)نعاش االقتصادي الجزائريلإلِ 
 والسيَّماة ومحاولة العمل على ادماج االقتصاد الجزائري اأَلجنبير مقارنة بالدول الجزائ

الصناعة في االقتصاد العالمي المتطور بهذا الجانب عن طريق التعاون في هذا المجال 
 . (2)جل النهوض باالقتصادأَ واالستفادة منها من  ةاأَلجنبيوكسب الخبرات 

 :2008- 1999التطور الصناعي في الجزائر 
 :مفهوم الصناعة وتطورها 

ساسي في عملية التنمية االقتصادية وذلك من خلل النمو في َأللصناعة دور       
التي تكون االقتصاد وقد عملت الصناعة تعمل على ربط  خرىالقطاعات االقتصادية األ  

العامود الصناعة  د  لتحقق الترابط االقتصادي، وتع ابعضً القطاعات الصناعية مع بعضها 
الصناعة تتأثر وبشكل كبير و  ،دولة من دول العالم المتحضر ساسي للقتصاد في كلاألَ 

و اجتماعية فالصناعة كل تغيير في شكل المادة الخام أَ سواء كانت سياسية بكل العوامل 
كثر فائدة لمتطلباته أَ و  ،كثر نفع لإلنسانأَ خر آشكل  ِإلى بقصد زيادة قيمتها وتحويلها

 ر المجتمع والدولة بالصناعة فيجب قبلن نطو  أَ ردنا أَ ذا ا ِ و  ،المتجددة والمختلفةوحاجاته 
ن تبنى أَ صين بهذا الجانب وهذه الخطة يجب مختكل شيء نضع خطة اقتصادية من 

مكانات الدولة االقتصادية ومواردها المتاحة التي يمكن إِ وحجم  ،سس متينة تلئمأ  على 
ن االقتصاد وهي عملية معقدة م االصناعة جزءً  ، وت َعد  (3)االستفادة منها في الصناعة

حياة المجتمع من خلل تطور وتقدم تؤثر في  ِإذ ؛بنية المجتمع ِإلى ساسهاَأيصل 
 نَّ إِ ف الصناعة هي ظاهرة اقتصادية وفي الوقت نفسه نَّ إِ وهذا يعني  ،المجتمع صناعياً 

لاألَ الصناعة تسهم في تحويل كميات كبيرة من المواد  منتجات يسهل  ِإلى ية قليلة الفائدةوَّ
 ،نسانيالصناعة هي الجهد الِ  نَّ إِ عن ذلك ف فضًل كبر للمجتمع أَ نقلها وتحقيق فائدة 

                                                 

 . 10عبد العالي، المصدر السابق، ص( 1)
دراسة حالة الجزائر، رسالة -ناصري ، تقييم سياسة الخوصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية( راضية 2)

 . 24( ، ص2009-منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، )الجزائرماجستير غير 
موراد حطاب ، اثر السياسات الصناعية على هيكل الصناعة دراسة حالة: صناعة االدوية في ( 3)

(، 2016-الجزائر، اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، )الجزائر
 .51ص
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وكذلك يدخل في  ،كبرأَ أ خرى لها فائدة شياء َأنتاج إِ ولكن غير الفلحي الذي يبحث عن 
لها علقة بهذا الجانب ويمكن  تيمفهوم الصناعة جميع الفنون والمهن والقدرات والعلوم ال

 .( 1)نسانيها هي فن الوجود الِ نَّ َأن يعبر عن الصناعة بأَ 
ه يقوم بدفع نَّ ألَ  ؛كل دول العالم المختلفة تتنافس على تطوير هذا القطاع صارتلقد      

التطور  نَّ أَ  خرىعملية التنمية االقتصادية بسرعة كبيرة مقارنة مع القطاعات األ  
نتاج المحلي الصناعة في الِ  ِإسهامي دولة على واالجتماعي يقاس ألَ  االقتصادي

التقدم والتطور التكنولوجي والرفاهية االقتصادية واالجتماعية الذي تشهده و جمالي، والِ 
 نتيجة من نتائج التطور الصناعي لتلك الَّ إِ لدول الصناعية في الحقيقة ما هو الكثير من ا

التي تعاني من تأخر كبير  خرىالعديد من الدول األ   تغزوت صناعتها صار التي  الدول
ّعدَّه ساسية ومن خلل ذلك يمكن في صناعتها الوطنية التي ال تلبي حاجات شعوبها األَ 

ساسيات َأالقضاء على التخلف وتطوير  ِإلى ساسها الصناعة التي تهدفأَ العملية التنموية 
ها في الوسائل عمالوالتكنولوجيا واست ة من العلموذلك من خلل االستفاد ،االقتصاد

تتمثل في القضاء على  الَّتيهداف االجتماعية لكل دولة ومن ثم تحقيق األَ  ،نتاجيةالِ 
 .( 2)البطالة وتحسين المستوى المعاشي

خر الصناعة في الجزائر وعدم أضعف وت ِإلى تشير الدالئل والبيانات االقتصادية   
المرتكزات  َأبرزها َعدَّ زيادة نشاط الصناعة و  ِإلى يتوجه أي بدالعالمي الذ مسايرتها للتطور

لعطاء القطاع الصناعي ا ِ و  ،في دفع عملية التنمية االقتصادية وية في الدعم المادي اأَلوَّ
وهذا  ،ةاأَلجنبيوهذا التأخر للصناعة في الجزائر جعلها ال تستطيع منافسة الصناعات 

ما و ( 3)تستطيع االستمرار ومواجهة التحديات القادمةعادة هيكلتها من جديد حتى إِ  تطلب
و أَ الثمانيات  م دَّةصلحات باالعتماد على االقتصاد الوطني في إِ قامت به الجزائر من 

                                                 

خبابة صهيب ،دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة االورو مغاربية دراسة مقارنة ( 1)
-بين فرنسا والجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، )الجزائر

 .12( ، ص2012
ليلية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية ،اطروحة منضار سليم ، دراسة تح( 2)

 97(، ص2018-دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، )الجزائر
 .58عبد السلم، المصدر السابق ، ص (3)
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حات الهيكلية وغيرها لم صلو من خلل برامج الِ أَ العتماد على صندوق النقد الدولي با
على ضعف االقتصاد  وهذا دلَّ  ،طنيهداف المنشودة وللنهوض باالقتصاد الو تحقق األَ 

االقتصاد الجزائري يعتمد على قطاع واحد في التصدير وهو  نَّ ألَ  ؛وقلة التنافس وانخفاضه
وكانت ، (1)عن عدد من السلع التي تكون مشاركتها قليلة في التصدير فضًل المحروقات 

لساسيين َأد على محورين الصناعة الجزائرية توك   ح اقتصادي صحيح عن تحقيق نجا اأَلوَّ
العمل على  :والثاني ،طريق تصنيع ما كان يستورد من الخارج ونشره في السوق المحلية

يجاد فرص إِ رياف وذلك عن طريق سكان األَ  والسيَّما ،رفع المستوى المعاشي للمواطنين
 .  ( 2)عمل للعاطلين وامتصاص البطالة المنتشرة بشكل كبير

في حقبة التسعينات من القرن العشرين  الذي ابتدأاالقتصادي  سيَّماوالكثرة الفساد  نَّ إِ      
وقلل من كفاءته  ،جاري واالقتصاديتثر وبشكل واضح على حركة النشاط الأَ قد 

ير شبكات السوق ازدادت وبشكل كب ِإذ ؛االقتصادية وعطل المنظومة القانونية والتشريعية
ضعفت من َأوضاع وهذه األَ  ،ضمن قنواته موال التي تتحركحجام األَ أَ الموازي وازدادت 

النفوذ من الداخل يسيطرون و  ،صحاب السلطةَأ صارة وسلطة الدولة بشكل كبير و هيب
وهذه زادت وبشكل كبير من الفساد االقتصادي الذي  ،االقتصادية والسيَّماوضاع على األَ 

 .(3)كانت تسمى بمافيات الفساد ِإذ ؛كان مستشري في الجزائر
  2000الصناعي الجزائري بعد عام القطاع  

التسعينات من القرن  م دَّةة مقارنة بميَّز تغيرات جذرية م 2000ما بعد عام م دَّةشهدت      
،  وكذلك شهدت السنوات اكثر هدوءً أَ  صارمني الذي في الجانب األَ  والسيَّما ،الماضي

يجابية التي مور الِ أل  وهناك الكثير من ا ،اللحقة تحسنًا كبيرَا في الوضع االقتصادي
سعار النفط أَ دمتها االرتفاع الكبير في ساعدت على تطور الوضع االقتصادي يأتي في مق

يجابي على زيادة العملة الصعبة لميزانية إِ انعكس بشكل  الَّذيسواق العالمية في األَ 

                                                 

ع االقتصاد الجزائري في ظل الصدمة النفطية الراهنة، ، فرص وتحديات اقلزيادي و غريب وفيصل عبدالوهاب  (1)
 .9، ص( 2016تبسه، كلية العلوم االقتصادية، )الجزائر-رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي التبسي

ير زهية اعباسن ، استراتيجية التغيير لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة في الجزائر ، رسالة ماجستير غ( 2)
 . 78(، ص2005-منشورة ، كلية العلوم السياسية واالعلم ،)الجزائر

 .77هجيرة ، المصدر السابق ، ص( 3)
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ر مليا 50كثر من أَ  ِإلى 1998( مليار دوالر منذ عام 10الجزائر التي ارتفعت من )
ات والمؤشرات هذه التطور و  ،يجابي على ميزان المدفوعاتإِ ا انعكس بشكل يضً أَ دوالر وهذا 

فضل بكثير أَ انتعاش اقتصادي  م دَّة 2000الجزائر عاشت بعد عام  نَّ أَ د بيجابية توك  الِ 
ستراتيجية الصناعية هي سس التي ترتكز عليها االمن بين األ  و من السنوات السابقة، 

مام المستثمرين أَ وزيادة االستثمارات وفتح الطريق صلحات االقتصادية تطوير الِ 
 . (1)جانباألَ 

 :الخصائص العامة للصناعة في الجزائر
 :قلة وضعف االنتاج الصناعي -1

زال ي الو ساسي في الصناعة العامل األَ  د  ات الكبيرة والتحويلية التي تعالصناع نَّ إِ  ِإذ      
نسبتها في المشاركة و  ،جمالي قليلة ومتواضعةنتاج الوطني الِ ها ومشاركتها في الِ امهسإِ 

صناعات التحويلية غير قادرة على هذه الو  ،عن ضعفها الكمي فضًل % 13ال تزيد على 
عنصر  ِإلى هذه الصناعات تفتقر نَّ إِ وكذلك ف ،سواق العالميةنتاج سلعًا لها ثقلها في األَ إِ 

سواق المحلية لت هذه الصناعات حبيسة األَ اعات وظالتخصص الضروري لنجاح الصن
 ومحدودة الطلب .

 :داء الصناعيضعف األَ  -2
السوق المحلي وكانت ضمن الصفات االساسية لتلبية مطاليب  حدىإِ وهذه هي        

 (. 2)سواق الخارجيةلها غير قادرة على التأقلم مع األَ وهذا جع ،سياسية الحماية الوطنية
 :وضعف الحماية لقدرة على المنافسةقلة ا -3

سواق المحلية و صغيرة منتشرة في األَ أَ ًء كانت كبيرة االصناعات الجزائرية سو  نَّ إِ      
ت هذه صار ضمن سياسة الحماية المطلقة و  وكانت ،تلبي طلبات المستهلكين الجزائريين

ة بياأَلجنسواق الجزائرية المحلية، وهذا جعلها غير منافسة للسلع الصناعات تتأقلم مع األَ 
بقيت هذه السلع  لذاالمحلية وتحسين نوعيتها و  عدم تطوير السلع الصناعية ِإلى مما دفعها

                                                 

راضية بن مبارك ، تنظيم وتسيير المناطق الصناعية في الجزائر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، ( 1)
 . 46( ، ص2016-كلية الحقوق، )الجزائر

، احلل الواردات في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مولود معمري هنادي سعديو   واكد ورديه (2)
 . 48-47، ص( 2015-تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية )الجزائر
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 مشاكل ت تعاني منصار لة لكن هذه الصناعات المحلية طوي م ددحالها ولالصناعية على 
وضعف الخبرة والكفاءة في التعامل مع  ،ها رداءة المواصفات الجودة العلياَأبرز  عديدة

 ق ومتغيراته وقوانينه.متطلبات السو 
 :ةاأَلجنبيكثرة االعتماد على التكنولوجيا  -4

حدث تغيرات كثيرة أَ سلوب عملهم و أ  فراد و حدث تغيرات على األَ َأثر التكنولوجيا َأ نَّ إِ        
نتاج في الصناعة ت واآلالت التي تتطلبها عملية الِ في المعدا والسيَّما ،في عالم الصناعة

ا في سابقً  ةت جديدة في البلد  لم تكن معروفيجاد صناعاإِ ج وكذلك نتاسلوب الِ أ  وفي 
 .(1)الجزائر

  :وهناك نقاط قوه في القطاع الصناعي الجزائري تتمثل في
 التكنولوجيا المستخدمة في عمليات القطاع الصناعي تحتوي على الخبرة. نَّ إِ  -1
ة التي ساسيَّ مواد الخام األَ عن توفر ال فضًل سواق د اليد العاملة بكثرة مع وجود األَ وجو  -2

 تساعد على قيام الصناعة.
القدرة على تلبية الطلب لعدد كبير من المنتجات الصناعية وبأشكال متنوعة عديدة  -3

 مع امكانية التكامل الوطني.
مع امتلك  ةقليميَّ إِ يشجع على تكوين سوق  الَّذيموقع الجزائر الجغرافي المتميز  -4

 .(2)لة وغير مستغلفائض نقدي كبير مملوك للدو 
 وهناك نقاط ضعف في القطاع الصناعي الجزائري مثل:

 استعمالهانتاج متهالكة بسبب كثرة ة في عملية الِ لمعالمكائن واآلالت المست نَّ إِ  -1
 نتاجية.الناقص للطاقات الِ  عمالنتها صيانة دورية وكذلك االستوقدمها وعدم صيا

عة وكذلك قلة وضعف تنظيم العمل دارية في مجاالت الصناضعف المهارات الِ  -2
 المستخدم في القطاع الصناعي.

                                                 

عبدالسلم،  قريني، أثر ترقية الصادرات غير النفطية على التنمية االقتصادية في الجزائر دراسة مستقبلية حول  (1)
-59( ،ص2018 –قالمة، )الجزائر  1945ماي  8نويع االقتصاد الجزائري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ت

60. 
زينب وأمين بلغراس ،محمد بن طحرور ، إشكالية تنويع االقتصاد الجزائري، رسالة ماجستير غير  (2)

 . 3( ، ص2017-معهد العلوم االقتصادية التجارية،)الجزائر منشوره،
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 عمالكثرة است ِإلى نتاج في القطاع الصناعي والسبب يعودارتفاع تكاليف الِ  -3
قطاع المحروقات  والسيَّما ،عن التبعية االقتصادية فضًل للتكنولوجيا المستوردة 

 ادرات.نقص كبير في تنوع الص ِإلى َأدَّىكالنفط والغاز وهذا 
ة التي تتميز بدقة اأَلجنبيقلة وضعف قدرة القطاع الصناعي على منافسة الصناعات  -4

 . (1)نتاجعالية في الِ 
 :ق تطوير الصناعة في الجزائرائطر 

 تطوير االستثمار: -1
ساسية لنجاح وتطوير االنتعاش ق األَ ائحد الطر أَ  د  يع اأَلجنبياالستثمار  نَّ إِ      

صحاب القرار في معظم َأة لدى رئيسة مكانة اأَلجنبياالستثمارات وتحتل فكرة  ،الصناعي
ومن  ،حدى الدول حديثة التصنيعإِ المتقدمة والحديثة بالصناعة والجزائر وهي  دول العالم

 الَّ إِ  اأَلجنبيالدول النامية التي تعمل على رسم خطط جديدة يساعد على جذب المستثمر 
الجهود التي بذلتها الجزائر في  من رغمعلى المحدود و حجم االستثمار اليزال ضعيف و  نَّ أَ 

التقارير التي صدرت حول االستثمار في الجزائر تبقي الجزائر بعيدة عن  لكنهذا المجال 
عدم  اأَلجنبيشهر العراقيل والصعوبات للستثمار أَ ومن  ،(2)طموحاتها في هذا المجال

عن ضعف  فضًل  ةاأَلجنبيموال رؤوس األَ ر على جذب ثَّ الذي َأ منيةوضاع األَ استقرار األَ 
وعدم استقرارها على  اأَلجنبيبشكل صريح للمستثمر  ةواضحلم تكن  ِإذ ؛قوانين االستثمار

عن ضعف التنسيق بين المستثمرين في الداخل وانتشار ظاهرة الروتين  فضًل وضع واحد 
 .(3)ارية في هذا المجالدوكذلك قلة الخبرة الفنية والِ  ،في الوثائق الخاصة باالستثمار

 كيد على الصناعة الوطنية :أالت-2
شركات القطاع الخاص للمشاركة  والسيَّمانتاجية طريق جذب الشركات الِ وذلك عن      

عطاء التسهيلت في كافة النواحي إِ مية االقتصادية الوطنية عن طريق في عملية التن
                                                 

السعيد بريكة ونور الهدى عمارة ،"استثمار العوائد النفطية لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر" ، مجلة ( 1)
 . 286 -285، ص 2015( ، كانون االول 4العلوم االنسانية، عدد )

الجزائر،  -قوريش ،ابعاد وتوجهات استراتيجية انعاش الصناعة في الجزائر، جامعة الشلف( نصيرة 2)
 . 98( ، ص5ات شمال افريقيا ، عدد )مجلة اقتصادي

 . 45، صالمصدر السابقواكدو وسعدي،  (3)
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والعمل على  ،سواق المحليةاألَ  ِإلى وتفضيل الشركات الخاصة في داخل الجزائر للدخول
جل أَ دارية والتكنولوجية من من الناحية الِ  والسيَّما ،تفعيل الخطط العامة لهذه الشركات

 النهوض بالصناعة الوطنية.
 العمل على تطوير هيكل القطاع الصناعي المحلي :-3

ي الجزائر البد من ناعي الوطني فا لكثرة المشاكل التي يعاني منها القطاع الصنظرً       
مع وجود التحوالت والتطورات الدولية الحديثة ووجود  والسيَّما ،عادة هيكلة هذا القطاعإِ 

د من الطاقات التنافسية للدول النامية والحديثة العهد وظهور على الساحة الدولية العدي
ن أَ تحديث القطاع الصناعي يجب  نَّ إِ وكذلك  ،ةقليمية ودوليَّ إِ التكتلت الصناعية الجديدة 

 ر البنية التحتية لهذا القطاع.تتطوَّ 
 كيد على الصناعات المهمة للتصدير:أالت-3

ة اأَلجنبيسواق ادرة على التطور والمنافسة في األَ يجب التركيز على الصناعات الق      
 .(1)ساس الصناعي وزيادة كفاءته عن طريق دعم الصناعةمن تطوير األَ  والبدَّ 

 :المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
لى المنطقة والبيئة التي تعمل تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد ع نَّ إِ       

س المال أة في تصنيف الصناعات هي ر عملتلك الصناعات والمعايير المست جد فيهاوتو 
عريف المؤسسة سواء كانت صغيرة ت يمكن (2)يدي العاملة والمبيعات لتلك المؤسساتواألَ 
 عامل 250 ِإلى نتاجية للسلع والخدمات تملك من واحد عاملإِ ها مؤسسة نَّ َأمتوسطة ب أم

ها نَّ أَ ن دينار وتعرف المؤسسة الصغيرة بمليو  (500رباحها السنوية )أَ وال يتجاوز مجموع 
طة فهي تلك ا المؤسسة المتوسمَّ أَ ا شخصً  19 ِإلى 10المؤسسة التي تملك ما بين 

نشاء الوكالة الوطنية لتطوير إِ وقد تم ( 3)عامل 250 ِإلى 50المؤسسة التي تملك من 
هذه المؤسسة تعمل  ِإذ ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب مرسوم تنفيذي رئاسي

 على تطبيق االستراتيجية الخاصة لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفعها
                                                 

 .286-285بريكة ،المصدر السابق ، ص ( 1)
 . 4،المصدر السابق، ص حطاب( 2)
بوسهين احمد ، "الدور التنموي للستثمار في المؤسسة المصغرة في الجزائر ، مجلة جامعة دمشق ( 3)

 . 209، ص 2010( ،العدد االول ، 26نية" ،المجلد )للعلوم االقتصادية والقانو 
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االقتصاد الوطني  جله وهو دفعأَ ذ البرنامج الوطني الذي خصصت من نفيمام لتاألَ  ِإلى
جل االبتكار العلمي أَ ك متابعة هذه المؤسسات من وكذل ،فضلوتطويره نحو األَ 

تعطي الكثير من المرونة في وهي المؤسسات الصغيرة المتوسطة  َأهميَّةو  ،والتكنولوجي
ى جعله يستجيب ويتكيف مع التقلبات مجال تطوير فاعلية االقتصاد الوطني وتعمل عل

هذه  نَّ ألَ ؛ و الخارجيأَ خلي االقتصادية التي يعاني منها كل اقتصاد بسبب التأثير الدا
تقوية االقتصاد واالنفتاح ساسية لها الطريقة األَ نَّ كبيرة للقتصاد ألَ  َأهميَّةالمؤسسات لها 

تي تساعد وتقوي تطور المؤسسات ة الميَّز ، ومن الشروط الم(1)ةسواق الخارجيَّ على األَ 
من الدول  َأمول العالم سواء كانت دول صناعية الصغيرة والمتوسطة في كل دولة من د

لكترونية حديثة ومتطورة وذلك إِ ن تتكون هذه المؤسسات على بنى أَ  ،الجزائر :النامية مثل
تصاد ومواكبة تطوير االق ِإلى يجابية التي تؤديفضل النتائج الِ أَ ن تعطي أَ جل أَ من 

 .(2)المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال
مقومات  َأبرزمن  د  الجزائر يعاالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  نَّ إِ     

ية على مستوى قامة نهضة اقتصادإِ جل أَ ساسية من ل ركائزها األَ وَّ أَ التنمية االقتصادية و 
و حتى على مستوى دولي ويلحظ على أَ قليمي إِ  و على مستوىأَ محلي داخل الجزائر 

ها ه طريقة لتقليل البطالة والحد مننَّ أَ المؤسسات المصغرة والمتوسطة على االستثمار في 
لدخول العالية ة للمساواة والتقريب بين اميَّز ك وسيلة ملوامتصاصها من الداخل وكذ

ة لهذه المؤسسات ميَّز ناية مولت الجزائر عَأوقد  ،التخفيف من الفقر لذاو  ؛والمنخفضة
لها وذلك ألهميتها في دفع عملية التنمية االقتصادية التي سعى  (3)ووضعت برامج تنموية
من مميزات  نَّ إِ  ،(4)قليمي العالمي في هذا المجالاكبة التطور الِ الجزائر لتحقيقها ومو 

س المال أبر  تي ظهرت في الجزائر والمتعلقةوخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال
                                                 

 . 66سعدي ، المصدر السابق ، صو واكد  (1)
دراسة حالة الجزائر ،رسالة ماجستير –نعيمة سحقي ، االقتصاد الرقمي في الجزائر الفرص والتحديات ( 2)

 . 64( ،ص 2015-غير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، )الجزائر
وبرنامج دعم االنعاش االقتصادي الثاني من  2004-2000( برنامج االنعاش االقتصادي االول من 3)

2005-2008. 
 . 212احمد ، المصدر السابق ، ص( 4)
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موال التي تستثمر في الت االقتصادية ومحدودية رؤوس األَ هي كثرة العمل في كافة المجا
من العملة الصعبة  اأَلجنبيس المال أر  ِإسهاموقلة  ،المؤسسات االقتصادية داخل الجزائر

 .(1)نماط الملكية في العملأَ عن تعدد  فضًل 
 :ة للصناعة في الجزائررئيسالمقومات ال

 :ناعة الحديد والصلب في الجزائرص-1
لب في الجزائر تتمثل السلع والمواد التي تم تصنيعها ضمن قطاع الحديد والص نَّ إِ       

وتشمل النحاس والمنتجات المصنوعة منه والنيكل والمنتجات  ،ساسيةبالمعادن األَ 
رات المصنوعة منه وغيرها من المعادن التي تدخل ضمن صناعة الحديد والصلب وصاد

قليلة وضعيفة مقارنة بصادرات  2008في عام  والسيَّما ،الجزائر من الحديد والصلب
الصلب اع صناعة الحديد و قطَّ  نَّ إِ ( 2)تونس والمغرب ومصر :مثل ،الدول القريبة والمجاورة

ساسية في عملية التنمية االقتصادية التي ة واألَ رئيسهميته الَأفي الجزائر وعلى الرغم من 
سعار النفط في تلك الحقبة مازال أَ والزيادة في  2000بعد عام  والسيَّما ،الجزائرتشهدها 

تقدمة كما في باقي دول العالم الم ،ريادي وقائد للتنمية االقتصادية لم يأخذ دوره كقطاع
هذا القطاع في جل تطوير أَ المشاريع المستقبلية من  َأبرزمن في مجال الصناعة، و 
هذا  نَّ أَ والصلب في ببلرة بمحافظة جيجل  از مركب الحديدنجإِ الجزائر هي مشروع 

في تطوير الصناعة  اساسً أَ  ا في تطوير االقتصاد الجزائري وعامًل ميزً ا محدثً  د  المشروع يع
 وصناعة بجودة عالية. ةه يوفر فرص عمل جديدنَّ ألَ  ؛الجزائرية وتكثر فيه الخبرة

قد حققت هذه الصناعة فلكترونية والكهرو منزلية هزة الِ جطاع صناعة األَ ا في قمَّ أَ        
ت هذه الصناعات مشابهة صار و  ،تطورًا كبيرًا من حيث النوعية والكمية في الجزائر

 .(3)ة ويتم التصنيع لهذه المنتجات داخل الجزائراأَلجنبيللصناعات 
 
 

                                                 

عثمانية رؤوف ، التخطيط في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، رسالة ماجستير غير منشورة ( 1)
 .42( ، ص2001-وعلوم التسيير ،)الجزائر،كلية العلوم االقتصادية 

 . 186-178سليم ، المصدر السابق ، ص للمزيد من التفاصيل ينظر:( 2)
 . 62- 60عبد السلم ، المصدر السابق، ص( 3)
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 :تصنيف الصناعات في الجزائر
صناعات استخراجية وصناعات  ِإلى اجيةنتالعملية الِ ساس َأتصنف الصناعات على     

رض وبدون تغيرات تعني استخراج المواد الخام من األَ تحويلية فالصناعات االستخراجية 
ني تحويل المواد المستخرجة من ا الصناعات التحويلية فتعمَّ أَ  ،و ميكانيكيةأَ كيمياوية 

لحديد والصلب و نصف مصنعة ومثال على ذلك صناعة اَأمنتجات مصنعة  ِإلى رضاألَ 
نواع من الصناعات حسب الملكية َأوغيرها يمكن التمييز بين ثلثة  والصناعات الكيمياوية

الصناعة من حيث و  ،الخاصة للمؤسسات مثل القطاع الخاص والقطاع العام والمختلط
الصناعات الكبيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة وعلى  ِإلى الحجم تقسم

نتاجية صناعة السلع الِ  :صناعات ثقيلة مثل ِإلى توج تصنف الصناعاتالمن َأهميَّة
مثل صناعة السلع  واالستهلكية المتطورة مثل صناعة النفط وصناعات خفيفة

 .(1)ساسية مثل الصناعات الغذائية وغيرهااالستهلكية األَ 
 قسام الصناعات الغذائية:أَ 
تم  ِإذ ؛عد مشاركة القطاع الخاصر بشكل كبير بقسم الحليب ومشتقاته: وقد تطوَّ  -1

ير من المراكز المتخصصة له نشأت الكثأَ عداد كبيرة من البقر الحلوب و أَ استيراد 
 نَّ أَ دت بكَّ أَ صدر من الديوان الوطني الجزائري ت الَّتي 2005حصائيات عام  إِ وحسب 

 %من احتياجات السوق المحلي.40نتاج الحليب ومشتقاته ال يغطي سوى إِ 
 من رغمعلى اليوت النباتية: شهد تطورًا كبيرًا بعد مشاركة القطاع الخاص و قسم الز  -2

 نتاج المحلي ال يغطي متطلبات السوق المحلية.الِ  نَّ إِ ذلك ف
دخول  من رغمعلى القسم السكر: يعتمد بصورة كبيرة على االستيراد من الخارج و  -3

لسوق الزال يساوي في ا العجز نَّ إِ هذا القسم من الصناعة ف ِإلى القطاع الخاص
 .(2)نتاج% من الِ 25

                                                 

 .98سليم، المصدر السابق، ص( 1)
 .60-59غريب، المصدر السابق، ص( 2)
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في زيادة  َأسهمقسم مطاحن الحبوب: وقد تطور هذا القسم الذي يقوم بطحن الحبوب و  -4
( 350بـــ) َأسهم ِإذنتاجية وكان للقطاع الخاص دور كبير في هذا المجال السلع الِ 

 .(1) 1998نتاج في عام ضعاف عن الِ أَ ربعة أَ يجابية وزيادة إِ مطحنة وحقق نتائج 
 :القطاع الخاص َأهميَّة       

ن الحادي في بداية القر  والسيَّماكان لظهور القطاع الخاص في الجزائر          
ت في تطور َأسهمساسية التي ة واألَ ميَّز نتاجي من الوسائل الموالعشرين ضمن الجهاز الِ 

الخاص له االستجابة السريعة  القطاع نَّ ألَ  ؛ماماألَ  ِإلى عطائه دفعة قويةا ِ نتاج السوق و إِ 
ا بظهور االقتصاد الوطني الجزائري تطور كثيرً  نَّ أَ حفاظ على الجودة وتقليل التكلفة في ال

م القطاع الخاص في معظ صارع العام الذي تمتلكه الدولة و القطاع الخاص وتراجع القطا
في الجزائر من عداد المؤسسات الخاصة أَ لقد ازدادت  ،النشاطات االقتصادية الجزائرية

ونتج عن ذلك تحول االقتصاد  ،مؤسسة خلل عام واحد 284244 ِإلى 245842
اقتصاد مؤسسات صغيرة  ِإلى الجزائري الذي كان اقتصاد مؤسسات كبيرة تديرها الدولة

يقودها القطاع الخاص وهذا يتماشى مع التطور العالمي وكذلك يثبت الفشل الذي انعكس 
 .(2)سبب سيطرة المؤسسات الكبيرة بقيادة الدولةعلى االقتصاد الوطني ب

  :ةالصناعة في التنمية االقتصاديَّ  َأهميَّة
في عملية البناء االقتصادي للبلد  م ميَّزةحد العناصر الأَ التطور الصناعي هو  نَّ إِ      

لة في ية دو َأنية المستقلة والقوية ال تستطيع الجزائر فبدون الصناعة الوط والسيَّماالنامية 
 ،ن تقضي على التخلف االقتصادي واالجتماعي وتحقيق التنمية االقتصاديةأَ العالم 

في تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة لية لها دور كبير الصناعة التحويو 
 ي :أتلتنمية االقتصادية للجزائر كما يالصناعة في ا َأهميَّةة و اأَلجنبيالصعبة 

                                                 

(،رسالة 2015-1999الغذائي في الجزائر ) ، السياسة الزراعية واالمنكريمة ملليوب زكرياء و  (1)
 .98(،ص2016-) الجزائر-سعيده–ماجستير غير منشوره، جامعة، موالي الطاهر 

 . 90-89قوريش ، المصدر السابق، ص( 2)
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نية على تشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة المنتشرة في قدرت الصناعة الوط-1
ا ارتباطً  خرىعن الصناعة ترتبط مع القطاعات األ   فضًل الجزائر وتوسيع فرص العمل 
 تكامليا وهذا محفز على النمو.

ة في اكتساب المهارات والخبرات الصناعية والتقنية ميَّز الصناعة من العناصر الم نَّ إِ  -2
 فراد. زيادة مستوى الدخل لدى األَ  ِإلى ديوهذا يؤ 

 في استيعاب ي سهمفي زيادة نمو الدخل القومي و  ي سهمنتاج الكبير في الصناعة الِ  نَّ إِ -3
الستفادة من مزاياها في تطوير االسواق وا ِإلى دخالهاا ِ التكنولوجيا واآلالت المتطورة و 

 ة. اأَلجنبينتاج ومنافسة السلع الِ 
ثار السلبية التي تنجم عن عدم االستقرار في اعة الوطنية تخفف من اآلالصن نَّ إِ -4

 .(1)اقتصاديات الدول النامية
 الخاتمة:

من  2008-1999بين  ما م دَّةموضوع التطور الصناعي الجزائري في ال نَّ إِ        
 ،رة خاصةة في تاريخ  المغرب العربي بصورة عامة وتاريخ الجزائر بصو ميَّز المواضيع الم

ئر في تسعينات القرن هذا التطور جاء بعد ظروف صعبة مرت بها الجزا نَّ أَ  والسيَّما
ي انعكس على الواقع االقتصادي ذمني كبير الأَ حداث دموية وانفلت َأالعشرين من 

 .في ميدان الصناعة والسيَّماالجزائري 

انعكس ذلك  1999ة عامسة الجمهوريي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئاوبعد تول          
ليجابيًا على القطاع الصناعي وذلك من خلل برنامج االنتعاش االقتصادي إِ   اأَلوَّ

لحاقه إِ عن  فضًل خصص مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع الصناعي  الَّذي 2000عام
ا وقد شهدت الصناعة تطورً  2005بالبرنامج االنتعاش االقتصادي التكميلي الثاني عام 

 أبد الَّذي اأَلجنبيوكان تطور الصناعة عن طريق االستثمار  ،لف المجاالتفي مخت
القطاع الخاص لتطور الصناعات  ِإلى بتطوير الصناعة بشكل كبير وكذلك التوجه

ة للتصدير وكذلك تشجيع الصناعات ميَّز على التأكيد على الصناعات الم فضًل المحلية 
      0زائرتي كانت منتشرة في الجالصغيرة والمتوسطة ال

                                                 

 . 101سليم ،المصدر السابق ، ص( 1)
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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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